BOURGOGNE
I N D E K IJ K E R
Glas Fles75cl

WIT

€ 3850

La chanfleure: Louis latour Chablis
Druiven : 100% Chardonnay
De neus is eerder floraal met geuren van citrus en we
proeven een mooi gebalanceerde wijn met toetsen van
limoen, citrus, amandel en een fijne en minerale afdronk.

WIJNKAART
P A Y S D’ O C
Comte de morlieres Chardonnay Réserve
€6
Druiven : 100% Chardonnay
Volle wijn met een uitzonderlijk lange afdronk. Toetsen van
Vanille, exotisch fruit, een vleugje boter, hout, karamel en frisse
groene appel.

Met passie geselecteerd
90

€ 29

“Tonights forecast
99% chance
of wine”

50

Af en toe trekken Curd en Nathalie erop
uit. Naast leuke ervaringen komen ze ook
vaak terug met lekkere wijntjes. Deze
wijnen worden persoonlijk geselecteerd en
geprobeerd bij de lokale wijnboer. Deze
wijnboeren leven voor hun wijn net zoals
wij leven voor onze stiel.
Santé

C A V A R E C HT U I T
S P A NJ E

Glas

Cava Castellblanca

Fles 75cl

€850.

€ 32

50

Wit

ONZE
K L A S S IE K E R S

Huiswijn : Curd
Klassieke lichte witte wijn met citrus en toetsen van lychee
Perelada Stars Reserva brut 2017
€9
Druiven: 65% Parellada, 20% Xarel-lo, 15% Macabeu
In de neus merk je de toetsen van het rijpen op, samen met enkele
fruitige aroma's. Deze cava heeft een goed gebalanceerde structuur,
elegantie en een rijkheid.

50

€3650

Sauvignon
Een frisse elegante wijn met een fruitig aroma en frisse afdronk
kortom lekker fris & fruitig

Rosé
CHAMPAGNE

Fles75cl

VILLA – aix en provence
Klassieke rosé waarvan de zuren mooi in balans zijn

Felix de Lys: Privilège Brut
Druiven: 75% Meunier, 25% Pinot Noir
Een echte brut met een fris boeket aan aromas en meer dan
voldoende bubbels. Een fijne, discrete neus met een zijdezachte
afdronk.

€ 55

.

Felix de Lys Blanc de Blancs
Druiven: 100% Chardonnay
Een unieke cuvee met een blend van verschillende percelen uit
verschillende jaren. Met een volle blanc de blancs als resultaat.

€ 65

Glas Fles75cl

€ 470 € 2190

€4

90

€ 2450

€ 490 € 2450

Rood

Huiswijn: Curd
Klassieke franse tafelwijn met soepele tanines en jong rood
fruit

€ 470 € 2190

5 Finques blend 2015 reserva Perelada
Druiven: Cabernet Sauvignon, Garnaixa, Syrah,
Merlot,Monastrell, Cabernet Franc
Complexe ronde wijn met lange afdronk, Rijp rood fruit met
matige tanines

€ 890 € 3650

Roi Baudouin et dona fabiola 2015 Perelada
Volle wijn met een kortere afdronk , verfijnde taninnes,
subtiele rooktoetsen en rijp rood fruit,

€ 990 € 4290

