WIJNKAART
BUBBELS
Château Royal Brut Reserva CAVA - Brut / Spanje
Droge, maar fruitige schuimwijn - samengesteld uit de inheemse
druivensoorten: Macabeo, Xarello en Parellada.

€ 28.00

Pommery CHAMPAGNE - Brut Royal / Frankrijk
Een aangename en frisse Champagne met een evenwichtige zuurstructuur,
fijn droog en middellange afdronk.

€ 65.00

FAMAEY WIJNEN
Marc van Antwerpen, vorige eigenaar van gebouw ’t Klokkenhof, en zijn goede vriend
Luc Luyckx hebben enkele jaren geleden hun passie en liefde voor de wijn verzilverd
door een bestaande wijngaard in de Cahors over te nemen. Ze doopten hun wijngaard
Château Famaey. Ondertussen hebben de verschillende kwaliteitswijnen van Château
Famaey verscheidene internationale medailles en onderscheidingen gewonnen.

Famaey Cahors MALBEC – Cahors / Frankrijk
Stevige rode wijn met een directe aandronk, een soepel midden
en een stevige afdronk.

€ 27.50

Famaey CUVEE X – Cahors / Frankrijk
Donkere karaktervolle kwaliteitswijn die 18 maanden op nieuwe eiken
vaten gerijpt heeft.

€ 44.00

FAMAEY HUISWIJNEN
Glas : € 4.25

Caraf : € 15.00

Fles : € 21.50

WIT
Famaey Côtes de Gascogne en Famaey Chardonnay
ROOD
Famaey Malbec, Merlot en Cabernet Sauvignon
ROSE
Famaey Malbec Côtes du Lot

WITTE WIJN
Lyngrove CHENIN BLANC - Stellenbosch/Zuid Afrika
Droge fruitige wijn met hinten van perzik en meloen. Lange frisse afdronk.
Past bij alles!

€ 23.50

Conte di Campiano ‘Laguna del Conte’ GRILLO / GRECANICO - Sicilië/Italië
Aroma’s van citrus, groene appel en salie, fruitig met licht bittere afdronk.

€ 24.50

Uvam Mavu PINOT GRIGIO - Veneto/Italië
€ 25.50
Swingt in de mond, impressies van perzik en pruim, mollig, fris en sappig tot het eind.
Oro de Castillo VERDEJO – Rueda / Spanje
100% Verdejo, heerlijk tropisch fruit, kruidiger na walsen, Robert Parker: 89 punten.

€27.00

Cottas Branco VIOSINHO/ARINTO/RABIGATO/GOUVEIO - Douro/Portugal
Licht strogele kleur, bouquet van complexe citrus tonen met honing tinten,
mooie balans met fijne nuances. Fris en helder van smaak.

€ 29.50

Catena ‘Chardonnay’ CHARDONNAY - Mendoza/Argentinië
Je proeft het terroir van de Catena wijnen. Negen maanden rijping op Franse
vaten evenals grote witte Bourgogne. Robert Parker: 90 punten.

€ 35.00

Henri Bourgeois ‘Les Baronnes’ Blanc SAUVIGNON – Sancerre/Loire/Frankrijk
100% Sauvignon druif afkomstig van ondergrond van kalk en vuursteen, nerveuze,
fruitige, stevige wijn, gemaakt door één van de beste wijnbouwers uit de regio.

€ 38.00

Noble Vines ‘446’ CHARDONNAY – Lodi/Californië
Haute Couture Chardonnay! Gegist in Franse vaten, vergelijkbaar met de betere
Franse Top-Bourgognes zoals Puligny-Montrachet en Corton Charlemagne !

€39.50

Pouilly Fuissé ‘Les Chailloux’ Auvigue Burrier CHARDONNAY - Bourgogne/Frankrijk
€ 46.00
In eiken vaten grootgebracht volgens de tradities van de grote witte Bourgogne wijnen,
de vanille toets en de aromatische complexiteit wordt ondersteund door een lange afdronk.

LICHT ZOETE WITTE WIJN
Snoqualmie Vineyards RIESLING - Columbia Valley / California
€ 24.00
Heerlijke fruitige wijn met een zalig klein zoetje, perfect bij salades, pasta’s en desserts.

RODE WIJN
Marques de la Manche ‘Roble’ TEMPRANILLO - La Mancha/Spanje
De zes maanden eiklagering verzacht het stuimige karakter van de Tempranillo.

€ 23.50

Norton La Colonia ‘Coleccion’ MALBEC - Mendoza/Argentinië
Donkerrode wijn met aroma’s van rood en donker fruit en peper, rond in de
mond, vol met versmolten tannines, een mooie kruidigheid en erg lange afdronk.

€ 24.75

Baglio Gibellina ‘u…Pasimiento NERO d’AVOLA /FRAPPATO - Sicilië/Italië
Robijnrode kleur met paarse rand. Rijke geur van fruit en pitfruit, vanille en
een vleugje oosterse kruiden. Vlezige structuur met een pittige afdronk.

€ 25.50

Lyngrove Reserve SHIRAZ /PINOTAGE - Stellenbosch/Zuid-Afrika
Superzacht, fluwelig, rijk en gestileerd.

€ 27.50

Santa Carolina ‘Carmenère’ Reservado CARMENERE - Rapel Valley/Chili
De Carmenère druif staat garant voorzachte kruidige toetsen in de neus
en veel kracht in de mond. Rijpe tannines en een frisse afdronk.

€ 28.75

Mabis ‘Ripasso’ Valpolicella Classico Sup. CORVINA /RONDELLA – Veneto/Italië
Na de persing volgt een tweede persing met met druivenschillen van de Amarone.
Hierdoor krijgt de wijn de kenmerken van een ‘kleine Amarone’ welke iets minder
zwaar is dan een echte Amarone.

€ 32.50

Columbia Crest ‘Grand Estates’ MERLOT - Columbia Valley/California
Superzacht, fluwelig, rijk en gestileerd, staat op het niveau van de beste
Franse Pomerol’s !

€ 34.50

Noble Vines ‘337’ CABERNET SAUVIGNON - Lodi/California
Genoemd naar de Bordeaux cloon 337, unieke rode terroir-wijn in de stijl
van een grote Pauillac.

€ 39.75

Château Croix de Tourans MERLOT/CABERNET FRANC - Saint Emilion/Frankrijk
Soepele aanzet, gevolgd door een krachtige en zeer volle smaak. De pittige
tannines worden mooi opgenomen door het rijpe fruit. Bijzondere lekkere wijn
met lange afdronk en fijne houtaroma’s

€ 42.00

Roger Sabon ‘Les Olivets’ GRENACHE/SYRAH/CINSAULT - Château-Neuf-du-Pape/Fr
€ 52.00
Een top Château-Neuf-du-Pape met een diepe en briljante purper-rode kleur.
Aromatische complexiteit met tonen van kruiden en rijp zwart fruit die samen gaan met
elegante houttonen in harmonie met tannine. Afdronk met tonen van zoethout en peper.

ROSE WIJN
AIX GRENACHE /CINSAULT/ SYRAH - Provence/Frankrijk
Frisse, droge rosé-wijn vol bloemen en rood fruit, mooi elegant
en van een hoog niveau.

€ 28.50

