WIJNKAART
Onze wijnkaart is ingedeeld per leverancier, deze wijnen zijn
met veel zorg uitgekozen.
Mocht u een los glas wensen te bestellen wat bij uw
gerecht past, dan kunnen wij deze aanbieden vanaf  6,50 per glas.
Een wijnarrangement behoort ook tot de mogelijkheid.

Huiswijnen
Domaine Roche-Audran Rochette, Rhone
In 1998 heeft Vincent op het familiedomein een wijnkelder gebouwd zodat hij vanaf
dan zelf wijn kan gaan maken. Van ruim 30 hectare in drie appellations maakt hij wit,
rosé en rood, van basis tot top-cuvées (o.a. Châteauneuf-du-Pape).
Van meet af aan werkt hij natuurlijk, uit respect voor de mens, gezondheid, het
natuurlijk karakter van de wijngaarden en om het terroir zo goed mogelijk in de wijn
uit te laten drukken. Klinkt logisch, vraagt veel lef om het ook feitelijk te doen. Zijn
ambitie is om via biodynamie –gestart in 2006- het perfecte evenwicht in wijnen te
benaderen: fruitvol, finesse, elegantie en doordrinkbaar, met lengte in de afdronk. Dàt
hadden we al vastgesteld… sinds 2009 zijn de wijnen biodynamisch gecertificeerd.
•
MERLOT
IGP MEDITERRANEE
Een ongelooflijke smaakvolle, gulle wijn voor dit prijsniveau. Puur fruit, rijp, kruidig,
zwoel, een echte Rhône, ondanks de voor deze regio wat bijzondere druivensoort. Een
complete wijn.
WITTE ZWANEN UIT BORDEAUX CHATEAU FERRAN
In 1976 is Alain Ferran zijn wijndomein gestart. In het dorpje Saint-Pierre-de-Bat. De
28 hectaren wijngaarden liggen in de appellation Entre-deux-Mers. Daar staan de
klassieke druiven aangeplant waar Bordeaux beroemd door is geworden: sauvignon
blanc, sémillon en muscadelle voor witte wijnen. Merlot, cabernet sauvignon en
cabernet franc voor de rode.
Alain en zijn zoon Julien willen begrijpen wat er in de wijngaard gebeurt, verbeteren.
‘Er is nog veel te leren’. Met respect kijken ze naar collega wijnmakers op het
natuurlijk pad. Een open houding, waarmee je verder komt!
Hier streven ze een zo groot mogelijke biodiversiteit na: veel planten en dieren tussen
de wijnranken en in het omringende bos. Wijn maken gaat met de ogen en handen. De
omstandigheden zijn er uitstekend voor. De wijngaarden liggen voor een groot deel
aaneengesloten. Ze worden beschut door bos dat er omheen ligt. Dat betekent dat er
geen middelen van conventionele wijnboeren in de wijngaard waaien. Ideale
omstandigheden om natuurlijk te werken.
De wijngaarden zijn gecertificeerd biologisch sinds 2003. Vanaf de oogst 2010 zijn de
wijngaarden ook biologisch-dynamisch gecertificeerd. De rode en witte Cygne komen
van jonge wijngaarden die biologisch gecertificeerd zijn.
LE CYGNE BLANC
De wijn is samengesteld uit de drie witte druivensoorten semillon, sauvignon blanc
en muscadelle. Opvoeding op inox (RVS-) vaten. De kleur is lichtgeel en helder. De
geur is rond met tonen van rijp fruit, bloemen. Best complex, aantrekkelijk. De wijn
komt zacht in de mond en is dan vol-mandarijn en fris-citrus. Rond mondcontact, met
brede smaak en een volle afdronk. Karaktervol spul.

Per Fles:
Per Glas:

€ 24,75
€ 4,75

…GESPECIALISEERD IN BIOLOGISCHE EN BIOLOGISCH-DYNAMISCHE WIJNEN MET KARAKTER…

CHAMPAGNE L&S CHEURLIN
CHAMPAGNE L&S
De dertigers Lucie & Sébastien Cheurlin staan
aan de leiding van dit familiedomein. Het is gevestigd in de Aube,
het zuidelijk deel van Champagne. Dit is de bakermat van de biologische
werkwijze in Champagne. Sinds mensenheugenis gebruiken de
merkchampagnes druiven uit deze regio in hun wijnen. Nu komen zij hier
om kennis en ervaring op te doen over biologisch werken.
Broer en zus zijn in 2006 de eerste wijngaarden biologisch gaan
bewerken. Inmiddels is dit vijf hectaren groot. In 2011 is biologische
certificering van de wijngaarden aangevraagd. Het traject tot certificering
neemt 3 jaar in beslag: de eerste gecertificeerde druiven zijn in 2015
geoogst.

€ 65,00
 CUVÉE LUCIE CHEURLIN ‐ BRUT TRADITION
De bubbeltjes in de mousse zijn fijn parelend. De geur is stuivend en
elegant. De smaak is een fijn samenspel tussen de frisheid van het zuur,
fruit, zoet en kracht. Van 70 % pinot noir en 30% chardonnay.
Een feestelijk aperitief!

…GESPECIALISEERD IN BIOLOGISCHE EN BIOLOGISCH-DYNAMISCHE WIJNEN MET KARAKTER…

DOMA IN E D E MA LAV IEI LLE

MALAVIEILLE

Madame et monsieur Bertrand zijn de sympathieke en enthousiaste
eigenaren van Domaine de Malavieille. Ze presteren het om jaar in jaar uit prachtige wijnen te maken.
Madame Mireille Bertrand leidt vanuit Malavieille in de Languedoc de wijn‐ en olijfgaarden die tot het
domein behoren. Het liefst is ze in haar wijngaarden. Zij snoeit zelf de oude grenache, portan en carignan‐stokken
en bepaalt met haar vakmanschap mede de kwaliteit van de oogst. Haar man heeft de kennis van biologisch‐
dynamisch werken gebracht. Wijnmaker Eric Supply completeert het drietal dat staat voor uitstekende kwaliteit.
De combinatie van natuurlijk werken in de wijngaarden en het vakmanschap bij de vinificatie geeft wijnen die iets
bijzonders te bieden hebben. Ze zijn karaktervol en levendig en hebben baat bij zuurstof – walsen in het glas.

 LA BOUTINE BLANC

2014

wit 29,50

Dit is een frisse en smaakvolle wijn van chardonnay en sauvignon‐druiven, met een vleugje viognier. In de geur
zijn er bloemen, citrusfruit en vuursteen. De smaak begint fris en sappig en wordt breed met een lange afdronk.
Uitstekend aperitief en prima bij uiteenlopende gerechten.

YV ES DUPOR T

MAISON YVES DUPORT
Yves Duport is de 4e generatie wijnbouwers op het familiale domein.
Het bestaat uit 10 hectare rond het dorpje Groslée in het gebiedje Bugey –spreek uit Boezjee‐ in de
Franse Alpen. In 2007 gooit Yves het roer om naar biologisch en biologisch‐dynamisch werken.

 ALTESSE DE MONTAGNIEU BLANC 2012

wit 37,50

Dit is de topwijngaard uit de streek, de Cru de Montagnieu. Een steile helling, zuidwaarts gericht (zon) en een
ondergrond van witte klei met kalk en fossielen. Aan de oppervlakte liggen stevige keien. De minder bekende
druivensoort Altesse doet het hier geweldig. De kleur is licht geel, aantrekkelijk fonkelend. De geur heeft bloemige
en rijpe fruittonen. De smaak is puur en sappig (mandarijn) en is tegelijk fris en rond met een subtiele afdronk.

CLOS DE L’ANHEL

SOPHIE GUIRAUDON
Tussen de heuvels ten zuiden van Carcassonne staan de syrah, grenache,
carignan en mourvedre‐druiven van dit domein. De naam komt van een oud schuurtje waarin de
schapen bij slecht weer kunnen schuilen: een Anhel. Er staat er één in de wijngaarden.
Van rijpe druiven maakt Sophie Guiraudon wijnen die excelleren in fruit en elegantie. Haar werk is
erop gericht fijne tannines in de wijn te krijgen.

2013
rood 29,50
 LE LOLO ROUGE
Samengesteld uit grenache, syrah, carignan en mourvèdre. De wijn heeft een diepe kleur. De geur is licht
gesloten, compact, stijlvol. Zwart fruit en kruidig. Ook rijp, vol en krachtig, zacht en soepel. Dankzij de rijpheid van
de druiven bij de oogst. De afdronk is lang en breed van smaak. Een fijne wijn.
HET ‘ G EHEIM’ VAN ERIC TEX IER
Eric Texier een wijn‐tovenaar. Hij laat uit druiven het prachtigste wijnsap ontstaan. Zijn filosofie is kort
en duidelijk: het terroir uitdrukken in de wijn. Voor hem begint alles in de wijngaard. Hij werkt
biologisch‐dynamisch, met toepassing van eigen inzichten (bv geen dierlijke mest). In de kelder heerst
‘intervention minimale’. Dat betekent zo ongeveer niets doen.
Bijvoorbeeld bij de oogst: iedere wijnmaker zal je vertellen dat de steeltjes van de rode druiven er af
moeten voordat de druiven in de gistkuipen gaan. Dat doet hij niet, hij ontsteelt zijn rode druiven niet.
Ook tijdens de gisting en opvoeding van de wijnen grijpt hij liefst niet in. Hij voegt geen gisten toe.
In het hele proces geen zwavel, een beetje bij botteling als het moet, als het kan zonder. De rode
wijnen gaan ‘non filtré’ in de fles.
Eric heeft enkele jaren geleden 11 hectare verlaten wijngaarden kunnen kopen in Saint Julien en Saint
Alban. Dat ligt zeer noordelijk in het Côtes du Rhône‐gebied. De wijnen zijn daardoor frisser en
fruitvoller en lichter in alcohol dan hun collega’s uit het warmere zuiden. Bij het herstelwerk van de
wijngaarden heeft Eric syrah aangeplant.

 COTES DU RHONE 2012

SAINT JULIEN EN SAINT ALBAN rood 32,50

De kleur is intens rood, tegen het paars aan. De geur is intens en komt bij het walsen goed los: rood
fruit, kersen. De smaak is best stevig en tegelijk fris en elegant. Het fruit komt terug in de smaak met
daarnaast kruidigheid. De rijpe tannines kunnen prima een stevig (hoofd)gerecht begeleiden.

…GESPECIALISEERD IN BIOLOGISCHE EN BIOLOGISCH-DYNAMISCHE WIJNEN MET KARAKTER…

U ITSTEKEND E WIJNEN VAN LEON HEITZM ANN

HEITZMANN

Léon is de zesde generatie wijnmakers op het familiale domein. Het omvat zo´n 50
percelen en in totaal 11 hectaren. Het was een breuk met de traditie van zijn vader toen Léon de
chemische ondersteuning los liet. De afgelopen jaren is hij met overtuiging natuurlijk gaan werken.
Vanaf 2004 werkt hij volledig biologisch.
Met ingang van de oogst 2009 zijn de wijnen AB‐gecertificeerd, vanaf de oogst 2012 biologisch‐dynamisch
gecertificeerd (Demeter).

 PINOT BLANC 2015

31,50

Léon maakt een pure, elegante pinot blanc. De tijd doet hem goed: de intensiteit en vooral de verfijning neemt
door flesrijping toe. De wijn kenmerkt zich door bloemen en fruit in de geur, sappig en rond in de smaak. Een
uitstekende begeleider van gerechten.

 PINOT GRIS 2015

35,00

Deze wijn is droog, anders dan pinot gris met aanmerkelijk restzoet die je wel aan treft in de Elzas. Hij is elegant,
fris en verfijnd. Daardoor is hij uitstekend als aperitief en kan hij uiteenlopende voorgerechten en lichte
hoofdgerechten met vis begeleiden.
AMPELEIA

AMPELEIA IN TOSCAN E

Ver weg van de snelweg, in de Toscaanse heuvels ten Oosten van Siena ligt het domein Ampeleia. De
talentvolle en gedreven Elisabetta Foradori heeft hier met twee vrienden een nieuwe domein
gerealiseerd met vooral mediterrane druiven in plaats van sangiovese.

 KEPOS 2012

IGT COSTA TOSCANA

rood 45,00

Kepos (Grieks) betekent tuin. Helder rood, zacht geurend, subtiel met rijp fruit. Zachte aandronk en dan sappig
met veel fruit en kruiden, smeuïg en vol. Dan ook rijp en rond. Zachte tannines. Als je het proeft geloof je het
niet: geen hout, wel 11 maanden opvoeding in cementen cuves. Van de mediterrane druiven mourvèdre,
carignan, alicante (grenache).
De Italiaanse organisatie Slow Food beoordeelt naast voedsel ook wijn. Ze geven geen punten, wel
het predicaat Slow Wine, Great Wine en Everyday Wine. De KEPOS 2012 heeft het maximale
predicaat SLOW WINE ontvangen.

LURETTA - KLASSIEK WIT EN ROOD UIT ITALIE

LURETTA

In 1993 start de familie Salamini een wijndomein ten zuiden van Piacenza zonder
ervaring in de wijnbouw. De familie koopt grond rond hun geboortedorp Gazzola en plant
druivenstokken aan. Dat is het begin van een geweldig wijnavontuur.
Lucio Salamini geeft ontspannen aan dat hij lange tijd de ambitie heeft gehad de beste wijnen van Italië te maken.
Ze willen dat bereiken door de typiciteit van de gronden en druivensoorten uit te drukken in de wijn. Daarvoor
willen ze het best druivenmateriaal dat er is. Daarom werken ze direct biologisch, dat geeft pure druif.
De rood‐zwarte etiketten op de flessen van LURETTA vallen op. Een statement, opvallend, herkenbaar.

 I NANI E LE BALLERINE SAUVIGNON BLANC 2012 wit 45,00

Aan de frisse impressie van de gebruikelijke sauvignon is nog een dimensie toegevoegd: rijpe druiven en het
natuurlijke wijnmaakproces geven een complete, brede, sappige wijn. Rijpheid op de voorgrond, diepte in de
smaak. Lang in de afdronk.

 CASTELLO DI MOMELIANO CABERNET SAUVIGNON 2010 29,50
Een trouvaille bij Lucio! Een cuvée die hij onder een andere naam dan Luretta voert. In zijn ogen net iets anders
dan de Luretta‐reeks, echter… een geweldig sappig glas wijn, met bergen fruit en heerlijke frisheid. Om gulzig van
te drinken. De combinatie fruit en tannines maakt hem zeer geschikt bij vleesgerechten.

 Pantera

2012

rood 47,50

Een fles wijn van de barbera‐ Bonarda – Carbernet sauvignon druiven een gelukzalige belevenis zijn.. De kleur is
intens, diep, met een paarse rand. Krachtig, rond en fris stuift de geur uit het glas. Daarachter zit geconcentreerd
rood en zwart fruit. De wijn is nog compact en opent zich in de loop van de tijd in het glas.
De smaak is compleet: mondvullend, zacht, geconcentreerd. Steeds komen er nieuwe sensaties en de afdronk is
lang. Voor nu en met een prachtige toekomst.

WIT
Soave San Brizio – La Cappuccina 2014 BIO

€ 39,00

Druif: 100% Garganega
wijngaarden gelegen op licht heuvelachtig terrein in de gemeente Monforte d’Alpone ,in de provincie
van Verona. bodemtype vooral kalk, tuf, lavagesteente. Hout gelagerd gevinifieerd en 100% op basis
van de garganega druif. schitterende strogele kleur. expressieve aroma's van o.a. Vanille , acacia
honing en bloemen. verfrissende zuurtegraad. uitstekende mineraliteit. Karakterwijn

Verdicchio dei Castelli di Jesi “Il Priore” 2011

€ 42,50

Druif: 100% Verdicchio Castelli di Jesi
Deze wijn gemaakt van 100% Verdicchio druif ,autochtone druivenras in de Marken,is afkomstig van
de meest zuidelijke Cru wijngaard nl. “Il Priore”, richting Adriatische Kust.Na zachte persing van
druivenmost bekomt men een zeer complexe wijn met een volle smaak en zeer elegante afdronk Het
bouquet is zeer fruitig en aromatisch met geuren van vers fruit (grapefruit) en bloemen. Zijn smaak is
weelderig en elegant en kan zeer mooi ontwikkelen met de tijd.

Langhe Bianco “Rolando”‐ Bricco Maiolica 2013

€ 45,00

Druif: Chardonnay ,Sauvignon Fumé
Een mooie combinatie van chardonnay en sauvignon fumé en het precieze gebruik van barrique die
enkel wordt toegepast op de chardonnay gedurende 6 maanden .Een zeer fruitige en volle wijn, met
aangename geuren van tropisch/exotisch fruit zoals ananas en vanille.
Zijn smaak is vol en heeft een vettige structuur die zeer elegant en evenwichtig ontwikkeld ,met een
zeer aangename zachte en lange afdronk.

ROOD
Rosso Venet Madégo – La Cappuccina BIO 2013

€ 33,50

Druif: 80% Cabernet Sauvignon ,10% Merlot ,10% Carmenere
Deze wijn is hout gelagerd, waarbij de appassimento methode (drogen van de druiven) wordt
toegepast. De druiven worden gedurende 120 dagen ingedroogd in kleine kistjes, waardoor de
concentratie van het sap enorm toeneemt. De Madégo is donker bordeaux rood van kleur. Een
mooie volle en delicate wijn met geuren en smaken van kruiden en rood fruit. Gaat goed met wild,
rood vlees, en harde rijpe kazen.

Valpolicella Superiore Ripasso “Acini Ameni’’ 2014

€ 42,50

Druiven: Corvina,Rondinella,Molinara
Vinificatieproces gebeurt volledig volgens het Ripasso‐proces. Na de persing wordt voor deze wijn
het fermentatieproces op gang gebracht, waarbij in de 2e fase de warme uitgeperste druivenschillen
van de Amarone worden toegevoegd, waardoor het alcohol percentage toeneemt alsmede het
suikergehalte en de aroma's. De rijping van deze volle wijn vindt, gedurende 1 jaar in franse Barrique
vaten. Het rijpingsproces wordt vervolgd gedurende een periode van 6 maanden op de fles in de
kelders van het domein.
Het boeket is rijk en complex, met duidelijke tonen van kersen en op de achtergrond chocolade. De
smaak is droog, zacht met een volle harmonieuze balans. De afdronk is lang en aangenaam.
Ripasso is een traditionele methode waarbij gedurende de 2e fermentatie de most in contact wordt
gebracht met de warme gedroogde druivenschillen van waaruit de Amarone wijnen zijn geperst

Montepulciano d’Abruzzo “Indio” –Fratelli Bove 2011

€39,50

Druif: 90% Montepulciano ,10% Cabernet‐Sauvignon
Deze wijn is een samenstelling van 90% Montepulciano druif en 10% Cabernet –Sauvignon afkomstig
uit de heuvels van Avezzano in de provincie Aquila .Na selectie van druiven ondergaat de wijn een
houtrijping van ongeveer 12 maanden Franse barrique ,na assemblage van beide druiven ondergaat
hij een verfijningproces op fles gedurende 6 maanden .Het resultaat hiervan is een diepe robijn rode
kleur met paarse zweem,zijn bouquet is zeer intens met hints van rijpe kersen en
zoethout,aangenaam kruidig en delicaat met vanille tonen. Zijn smaak is vol en sappig met een
mooie dosis aan tannine, deze worden na verloop mooi rond en zacht,vandaar is het aan te bevelen
deze wijn te decanteren!! Aan te bevelen bij stevige vlees ‐en wildgerechten als bij belegen ‐en
pittige kazen. Montepulciano d’Abruzzo “Indio”

Barbera d’Alba Vigna Vigia‐Bricco Maiolica 2013

€ 49,50

Druif: Barbera d’Alba
De wijngaard Vigna Vigia vertegenwoordigd een van de beste karakteristieken voor deze Barbera. Na
18 maanden barrique ontwikkeld hij zich in een volle maar zeer fluweelachtige wijn.Tonen van vanille
en rijpe rode vruchten ontwikkelen zeer harmonieus,met als resultaat een zeer uitgesproken smaak
met een balsamische afdronk,een absolute aanrader

Barbera d’Alba Superiore Rié – Az. Agricola Giribaldi
Piemonte 2011 BIO

€ 43,50

Druif: Barbera d’Alba
Intens donker rood met een bouquet van elegante aroma’s van vanille en donker fruit. In de smaak
droog met verleidelijk rijp bos fruit. Verder is de wijn mooi in balans met goed geïntegreerde tannine.
De wijn is in de afdronk warm en aanhoudend.

Dolcett di Diano d’Alba Superiore Rapalino – Az. Agricola Giribaldi
Piemonte BIO
€ 38,50
Druif: Dolcett di diano d’Alba
Dolcetto d'Alba Rapalino is een intens robijnrode wijn met geurige fruitige aroma's van kersen en
aardbeien. De wijn smaakt zijdezacht, lekker fris en geurig met duidelijk aanwezig kersenfruit. Hij is
mooi in balans en heeft weinig zuren, waardoor deze Dolcetto zeer toegankelijk is om zo te drinken.

bio wijnen uit Oostenrijk
2013 Morillon (Chardonnay) Steirische Klassik, Neumeister,
Südoststeiermark
€ 35,00
BIO (gecertificeerd in omstelling) wit
Het wijngoed Neumeister behoort tot de kwaliteitspioniers het Zuidoosten van de provincie Steiermark. Het
wijngoed ligt in het dorpje Straden direct tegen de Slovenische grens, op 373m hoogte. Ze hebben 13 hectare
wijngaard, die ze "naturnah" bewerken.

2015 Weissburgunder, Judith Beck, Neusiedlersee
Biodynamisch (gecertificeerd) wit

€32,50

De wijnen van Judith Beck weerspiegelen haar persoonlijkheid als mens en wijnmaakster. Ze zijn elegant en
puur, delicaat en facettenrijk, en af en toe onhandelbaar of broos. Het zijn wijnen met een eigen
persoonlijkheid, een eigen karakter, die emoties opwekken.

2013 Riesling Kamptaler Terrassen DAC, Willi Bründlmayer,
Kamptal
€35,00
Umweltgerechte Produktion (gecertificeerd) wit
Wijngoed Bründlmayer behoort tot de top 10 op het gebied van witte wijn in Oostenrijk. Het wijngoed is een
familiebedrijf. Willi Bründlmayer heeft het wijngoed in 1980 van zijn ouders overgenomen. Van hen heeft hij
de liefde en respect voor de natuur geërfd. Hij hecht veel waarde aan het natuurlijk evenwicht in zijn
wijngaarden.

2015 Rotgipfler (witte wijn), Johanneshof Reinisch,
Thermenregion
BIO (gecertificeerd sinds oogstjaar 2013) wit

€32,50

Het wijnbouwgebied Thermenregion ligt net ten zuiden van Wenen. De wijngaardbodem rondom
Tattendorf en Gumpoldskirchen heeft een hoog aandeel kalk, wat uitermate geschikt is voor de
druivenrassen die behoren tot de Burgunder (Pinot) familie. Het wijngoed Johanneshof Reinisch is een
familiebedrijf waar drie broers: Hannes, Christian en Michael samenwerken.

2012 Pinot Noir, Johanneshof Reinisch, Thermenregion € 32,50
BIO (gecertificeerd sinds oogstjaar 2013) rood
Het wijngoed produceert hoofdzakelijk rode wijnen (zo'n 60%) waaronder Pinot Noir, al ruim 600 jaar
aangeplant in deze regio, de belangrijkste druivenrassen zijn.

2014 Beck INK (Zweigelt en Blaufränkisch), Judith Beck,
Neusiedlersee
€32,50
Biodynamisch (gecertificeerd) rood
De wijnen van Judith Beck weerspiegelen haar persoonlijkheid als mens en wijnmaakster. Ze zijn elegant en
puur, delicaat en facettenrijk, en af en toe onhandelbaar of broos. Het zijn wijnen met een eigen
persoonlijkheid, een eigen karakter, die emoties opwekken.

2012 Heideboden, Judith Beck, Neusiedlersee
Biodynamisch (gecertificeerd) rood

€ 37,50

Judith heeft na haar studie aan de wijnbouwschool van Klosterneuburg internationale ervaring opgedaan bij
o.a. Cos d’Estournel in Bordeaux, Braida in de Piemont en Errazuriz in Chili. Ze leidt het familie wijngoed
sinds 2000.

