
WITTE WIJN           prijs per fles 
 
LOUISVALE STONE ROAD SAUVIGNON BLANC (Zuid-Afrika) 11+1 gratis   6.60 €                                   
100 % sauvignon blanc.  
Licht witte, frisse en dorstlessende witte wijn met een geel, groene schijn.   
Aroma’s van citrus, groene appel en wit fruit in de neus, zeer fruitige geur.  
Aangenaam met een zacht mondgevoel, fruitige tonen met een zuurtje en 
een fijne afdronk.  
Lekker als aperitief, bij lichte salades en lichte gerechten.  
 

 
 

VONDELING PETIT CHENIN BLANC  (Zuid-Afrika)          7.15 € 
100% chenin blanc.  
Licht bleek strogele witte wijn.  Prachtig stuivend boeket, rijk geparfumeerd 
geur van perzikbloesems, witte peer, passievrucht en limoen.  Deze 
prachtige aroma’s overheersen in de mond met toegevoegde guave, 
ananas, potpourri en een vleugje brandnetel.  De rondheid van het 
gehemelte is perfect in balans met een minerale en aangename lange 
afdronk.  
Een zeer verfrissende wijn.  Heerlijk als aperitief, bij salade met geitenkaas 
en zachte kazen. 
 
 
OLD ROAD WINE COMPAGNY THE FRENCH CORNER (Zuid-Afrika)      12.60 € 
Gemaakt van rousanne, marsanne, grenache blanc, sémillon, verdelho en 
viognier. 
Een volle witte, rijke en aromatisch witte wijn. De verdelho begint met 
abrikozen en steenfruitaroma’s.  Marsanne begint met een fruitsplash van 
witte peer en meloen, gevolgd door een frisse citrus- sinaasappelschil en 
pompelmoes geur wanneer het de rousanne ontmoet.Vervolgens een 
vleugje limoen van de sémillon.  De smaak zet zich voort in de mond, zeer 
verfijnde smaken komen hier tot zijn recht met een lange finale.  
Heerlijk bij gevogelte en visgerechten. 
 



RODE  WIJN          prijs per fles 
 
LOUISVALE STONE ROAD MERLOT (Zuid-Afrika)                11+1 gratis    6.60 € 
100% merlot.  
Mooie licht rode, fruitige en zachte paars/rode wijn.  Aroma’s van pruimen 
en donker fruit.  Redelijk stevige maar soepele rode wijn met veel donker 
fruit als cassis en pruimen en een lichte houttoon.  Lange zijdezachte 
afdronk.  
Lekker bij geroosterd vlees, rood vlees, charcuterie, tapas. 
 

 
 
OLD ROAD WINE COMP THE FATHMAN PINOTAGE (Zuid-Afrika)                  8.25 € 
100 % pinotage.  
Wijn die 12 maanden vatrijping in Franse eiken vaten van 3 en 4 jaar.  De 
wijn is medium rood, elegant en spannend.  Aroma’s van sappige rode 
bessen met toetsen van melkchocolade, oregano en kruidige smaak van 
fynbos (garigue in Frankrijk).  De smaak zet zich voort in de mond, een 
medium-body wijn die zeer verfrissend is met een droge afdronk. ier komen 
de kenmerken van de Pinotage druif goed naar boven.  
Ideaal bij lasagne en pastagerechten. 
 
 

 
KRUGER PEARLY GATES PINOT NOIR (Zuid-Afrika)                    16.45 € 
100 % pinot noir.  
De wijngaarden liggen 500 meter boven zeeniveau in de coolclimate 
wijnregio van Zuid-Afrika.  Deze wijn krijgt na een zachte persing en 
fermentatie een opvoeding op Franse eiken vaten (van 2de en 3de jaar).  
Medium rode, zeer elegante licht rode wijn.  Een slanke stijl pinot noir met 
expressief rood fruit en subtiele specerijen, zeer elegante bloemengeuren.  
De smaak zet voort in de mond, een zeer geconcentreerde wijn met heerlijk 
en sappige rood fruit en een complexe kruidigheid. Heerlijk ! Lekker bij 
eend, varkensvlees, rund, wild en gevogelte. 

  



BUBBELS                 prijs per fles 
 
CAVA PICAIRE BRUT (Spanje)                                    11+1 gratis    8.60 € 
Bubbels met een prikkelende en uitbundige smaak .  
Lichtgele cava gemaakt van 70% Macabeo en 30% Parellada.  
Zeer aangename florale neus (acacia, boterbloem) en fruitige aroma’s van 
citrus en Granny Smith (appelen).  Mooi gebalanceerde afdronk.  Zeer 
verfrissend met een zeer aangenaam mondgevoel. Zeer fijne bubbels voor 
een cava !  
Lekker als aperitief, smaakvol bij lichte voorgerechten. 
 

 
 

 


