
Wijnkaart
 

• Château Grand Barrail  
Frankrijk - Côtes de Bordeaux Blaye 26
Een fruitige, witte wijn uit Côte de Blaye. Een 

assemblage van Sauvignon en Sémillon. De familie 

Lafon produceert reeds verschillende generaties zowel 

rode als witte wijn op de heuvels langsheen de Garonne. 

( Salades, visgerechten)

• Château Les Donats - Cuvée Prestige 
Frankrijk - Bergerac 29
Een witte wijn op basis van Sémillon, Sauvignon blanc en 

Sauvignon gris die rijpt gedurende 10 maanden op eikenhouten 

vaten. Een familie uit Edegem die reeds 25 jaar wijnen 

verbouwt in het Zuidwesten van Frankrijk. Volle, sappige wijn. 

( Salades, wokgerechten, gevogelte)

• Domaine Angst 2016 
Frankrijk - Chablis 43
Een heel klein en beloftevol wijndomein in Chablis. Karaktervolle 

en verfrissende wijn met een zuivere, minerale ondertoon. 

Een rasechte Chablis op basis van 100% Chardonnay.  

( Visgerechten, zeevruchten)

• Bodegas Rejadorada 
Spanje - Verdejo 27
Bodega Rejadorada is een boutique winery in één 

van de boeiendste wijnregio’s van Spanje: Toro (rode 

wijn) en Rueda (witte wijn). Deze verdejo valt op door 

zijn aroma van citrus en een fijne zuren in de mond. 

( Aperitief, salades, visgerechten, zeevruchten)

• Inama - Soave Classico 
Italië - Veneto 37
Een witte wijn uit het Noorden van Italië (Veneto) op basis 

van de lokale druif Gargena. Een druif die 2000 jaar geleden 

door de Romeinen hier werd geïntroduceerd. Aroma’s van 

wilde bloemen domineren in de neus. In de mond valt de 

mineraliteit op met een lichte ondertoon van amandelen.  

( Aperitief, salades, zeevruchten, antipasti)

• Massolino - ‘Chardonnay’  
Italië - Piemonte 41
Italiaanse, witte wijn uit de noordelijke streek Langhe. Smeuig 

en zacht. 100% Chardonnay. Massolino behoort tot de 

topproducenten van Piëmonte. Het vele werk in de wijngaard 

en in de kelder zorgt dan ook voor een uitmuntende kwaliteit. 

( Visgerechten, lamsvlees, gevogelte)  

• Casas del Bosque ‘Chardonnay Reserva’ 
Chili - Casablanca Valley 29
Chileense Chardonnay wijn die opvalt door zijn frisse, 

fruitige aroma’s. De rijping op eikenhouten, Franse vaten 

getuigt van vakmanschap en geeft de wijn extra complexiteit. 

( Visgerechten, lamsvlees, gevogelte)

Witte Wijnen

Rosé Wijnen

• Bernard Magrez - Les Muraires ‘Douce Vie’ 34
Wijnmaker Bernard Magrez brengt hier een uiterst verfijnde en 

frisse Côtes de Provence uit Puyloubier. Een fruitige mix die perfect 

als aperitief of bij zomerse gerechten kan geserveerd worden.  

( Aperitief, charcuterie, salades, vis, gevogelte) 

Bubbels

• Cava De Pro 27

• Champagne  
G. Lassaigne Brut - Blanc de Blancs 70 

Huiswijnen

Bergerac Château Les Donats “La Coquille”

• Wit  24

• Rood 24

• Rosé 24 



 

• Château La Roca 
Frankrijk - Côtes de Roussillon 26
Leuke, soepele wijn met een zuiders karakter. De korte hout-

lagering op eikenhouten vaten geeft de wijn extra elegantie.

Syrah, Grenache, Carignan  

( Wild, charcuterie, gevogelte)

• Domaine Le Grand Retour ‘Plan de Dieu’ 
Frankrijk - Côtes du Rhône 27
Interessante blend van Grenache, Syrah en Mourvèdre. 

Plan de Dieu staat gekend voor intens fruitige en 

soepele wijnen uit de Côtes du Rhône Villages. 

( Gegrild vlees, steak)

• Pascal ‘Cuvée Spéciale’ 
Frankrijk - Vacqueyras 43
Een rode wijn uit de zuidelijke Côtes du Rhône op basis 

van de druivensoorten Grenache en Syrah. Valt op door 

zijn elegantie en uitbundige aroma’s van klein rood fruit. . 

( Lamsvlees, wild, terrine, gevogelte)

• Château La Bridane 
Frankrijk - St Julien 58
Cru Bourgeois met een opmerkelijk stevig en sappig 

karakter uit St Julien. Elegante aroma’s van  rood en 

zwart fruit. Heel rijke Cabernet sauvignon met een 

subtiele ondertoon van cederhout. Een wijn met finesse 

( Vleesgerechten, gevogelte)

• Momento de Aradòn 
Spanje - Rioja 27
Een blend van Tempranillo, Garnacha en Graciano. Een wijn 

boordevol aroma’s  van rode en zwarte bessen. Een fijne kruidigheid 

op de achtergrond. Een soepele en toch karaktervolle wijn.  

( Vleesgerechten, gevogelte)

• Mandrarossa ‘Nero d’Avola’ 
Italië - Sicilië 28
Smeuïge, rode wijn met intense aroma’s van bosvruchten. 

De zanderige bodems nabij de duinen in combinatie met 

de afkoeling van de Middellandse Zee creëren de ideale 

rijpingscondities voor de zuiderse druif Nero d’Avola. 

( Vleesgerechten, stoofpotje, wild)

• Massolino ‘Barbera d’Alba’ 
Italië - Piëmonte 41
Een sappige wijn uit het hart van Piëmonte. Massolino behoort tot 

de topproducenten van Piëmonte. Het vele werk in de wijngaard 

en in de kelder zorgt dan ook voor een uitmuntende kwaliteit. 

( Pasta, risotto, stoofpot, wild, gevogelte)

• Leyenda de Casa Magrez “Carmenère” 
Chili 27
Een leuke, fruitige wijn op basis van Carmenère uit Chili. 

Eigenaar Bernard Magrez zorgt hier voor een mix van 

oude en nieuwe wereld. Perfect om tussendoor te drinken.  

( Pasta, steak)

Wijnkaart

Rode wijnen


