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WITTE WIJNEN 
 

 

Tarani Sauvignon Blanc (VdP Frankrijk)  
 
 
Lekkere ‘huiswijn’.   
Vooral voor zijn uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. 
Witte wijn uit het zuiden van Frankrijk. Veel fruit in de 
neus (citrus, appel, peer en toetsen van ananas).  
In de mond wat kruidig en fris in de afdronk. 
 
6,75€/fles 
 

 

 
 
 

 
Casamaro Verdejo (Rueda Spanje)   
  
 
Droge aangename witte wijn.   
Wat tropisch fruit in de neus. 
In de mond  expressie van citrus en geel steenfruit.   
Fantastisch om ‘zo’ te drinken. 
 
 

7,45€/fles 
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Alvi’s Drift Viognier (Zuid Afrika) 
 
Viognier is één van de opkomende druiven 
variëteiten van het moment.  
Meestal erg expressief in de neus en in de mond 
veel fruit maar droog.  
Bij deze heerlijke Zuid Afrikaan komt hier nog 
een fijne ‘toast’ toetsje bij, waardoor hij ‘langer’ 
wordt in de finale.  
 Ideaal bij salades met zalm/tonijn/scampi’s. 
 
8,95€/fles 

 
 
 
 
 
 

P’tit Loire Sauvignon Blanc (Loire Frankrijk) 
 
Uitstekende wijn, gemaakt door de Caves de 
Sancerre !  Vandaar ook wel eens ‘de kleine 
Sancerre’ genoemd.  
Strakke volwassen  neus.  In de mond volumineus 
en een fijne afdronk. 
Deze wijn heeft alles van de grote broer uit de 
Sancerre, behalve de prijs .   
 
8,95€/fles 
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In Situ Chardonnay Reserva (Aconcagua Chili) 
 
In de neus aroma’s van geroosterd brood.  Ook in 
de mond komt de rijping op houten vaten naar 
boven. 
Hierdoor krijgt hij extra volume in de finale. 
Combineer met een gerookte visschotel tijdens het 
feestmenu.  TOP ! 
 
11,45€/fles 
 

 
CAVA 

 
Duc de Foix Cava Brut (Penedes Spanje) 
 
Een frisse feestelijke cava kan niet ontbreken in 
deze lijst. 
Fijn versmolten smaken en geuren en fijne belletjes 
duiden op een uitstekende kwaliteit.  
Het ideale aperitief.   
 
9,95€/fles 
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PROSECCO 
 

Bedin Brut (Prosecco Italië) 
 
De nieuwe trend zijn bubbels uit Italië.  Meer 
bepaald de Prosecco.  Over het algemeen is deze 
aperitiefwijn iets fruitiger dan de cava,  wat maakt 
dat hij zich zeer vlot laat drinken. 
Fruitig in de aanzet, maar lekker fris in de mond. De 
mooie fles is mooi meegenomen.   
 
11,45€/fles 
 

 

ROSÉ 
 

Tinazzi Amarosé (Salento Puglia Italië)  
 
De cijfers bewijzen het: de tijd dat rosé enkel in de 
zomer werd gedronken is definitief voorbij!   
Deze Tinazzi is zeer verfijnd, droog in de mond en rijk 
in de afdronk.   
Past niet alleen bij de Oosterse keuken, maar zeker 
ook bij éénpansgerechten (paëlla, risotto). 

 

8,25€/fles 
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RODE WIJNEN 
 

 

Tarani Malbec (VdP Süd Ouest Frankrijk) 
 

                                                                              
Wijn afkomstig uit de streek van de Cahors.  
Zacht in de mond en mooi kruidig in de afdronk.  
De ideale wijn om dagelijkse te drinken en toch een 
prima kwaliteit ! 
 
 
 

6,75€/fles 
 
 

 
 

Bagordi Tinto Joven (Rioja Spanje) BIO wij 
 
Prijs / Kwaliteit een echte topper !  
Deze wijn kan meerdere wijnliefhebber bekoren. 
90% Tempranillo en 10% Garnacha met een lichte 
houtrijping (3 à 4 maanden).  
Hierdoor krijgt hij in de neus een hint van vanille. 
Mondvullend met wat toetsen van bosvruchten.   
In de finale is hij rijk.   
Past goed bij een stukje gegrild vlees.  
 Bagordi werkt al jaren volgens het BIO principe.      
  
 8,50€/fles 
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Château des Tourtes Classique Rouge (Côtes 
de Blaye, Bordeaux, Frankrijk) 
 
Typische (Bordeaux) blend van Merlot en Cabernet 
Sauvignon.  Een herkenbare neus.   
Zacht en uitnodigend.   
Fluweel in de mond met rijpe fruittoetsen.  Goed 
gestructureerde afdronk.   
Meer finesse dan de rijke wijnen van de Nieuwe 
Wereld.   
Geniet ervan bij een stukje  rood vlees.  
 
9,95€/fles 
 

 
 
 
 

Pere Guardiola Anhel Tinto (Empordà Costa 
Brava Spanje) 
 
Wat een aroma!  Deze Carignan geeft rijp zwart 
fruit.  Zeer krachtig in de mond met een lange 
slepende afdronk.  Voor de liefhebbers van een 
rijke en volle wijn.  
Proef zeker in combinatie met (gemarineerde) 
grillades. 
 
 
 

10,95€/fles 
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Guiseppe Nada ‘Barbera D’Alba Supériore’ 
(Piemonte Italië)  
 
Typische wijn voor de streek:  elegant, rijk in de 
mond en verfijnd in de finale. 
Barbera is na de Barolo de meest gekende wijn 
van Piemonte. 
Uiteraard heerlijk in combinatie met de Italiaanse 
keuken 
 

 
15,95€/fles 

 
 

 
GRAND CRU’ WIJNEN 

 
 

Champagne Casters Grande Reserve Blanc 
de Blancs 
Derde generatie Vlamingen (Limburgers) in de 
Champagne streek.   
Deze 100% Chardonnay is ideaal als aperitief. 
 
 

27,50€/fles 
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Château de La Commanderie ‘16 (AOP 
Lalande de Pomerol, Bordeaux) 
 
Wie kent er deze klassieker niet ? Hij staat op 
ontelbare wijnkaarten in restaurants in heel 
België. 
2016 is trouwens een fantastisch wijnjaar 
geworden. 
Haal hem zelf in huis tegen een mooie prijs en 
geniet ook thuis van deze  fantastische Lalande 
de Pomerol.  
Je kan er nu reeds van genieten of nog enkele 
jaren in de kelder laten rijpen (2à3 jaar)    
 
18,95€/fles 

 
 

Château Lussac Rouge ‘15(St Emilion 
Bordeaux Frankrijk)  
 
Ook de rode van Lussac is een heuse topper.  Met 
overwegend merlot is hij fluweel zacht in de mond.  
De cabernet sauvignon zorgt voor de nodige kracht. 
Laat je verleiden door deze heerlijke rode topwijn.  
Hier kan je mee uitpakken ! 
Stilaan op dronk. 
 
 

21,45€/fles 
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Château Clauzet ‘11  (AOP Saint Estephe  Cru 
Bourgeois Supérieur, Bordeaux) 
  
Een Saint Estephe van top klasse met Belgische roots: 
eigenaar Baron Velge.   

Geniet van deze stevige maar evenwichtige wijn of 
laat hem nog een 2-tal jaren rijpen in de kelder. 
 
 
 
 

24€/fles 
 

 
 

Château La Bridane’11 (AOP Saint Julien 
Bordeaux) 
 

Deze zeer betaalbare en heerlijke Saint Julien wordt 
gemaakt van de Petit Verdot, Cabernet Franc, Merlot, 
Cabernet Sauvignon.   
Sappig zwart fruit in de mond. Een complexe aciditeit 
en verfijning in de finale.   
Begint mooi op dronk te komen, maar kan zeker ook 
nog enkele jaren in de kelder blijven.   
 
 

24€/fles 
 
 
 

Bovenstaande GRAND CRU rode wijnen zijn ideaal bij een rijke, 
feestelijke maaltijd (rood vlees, grillades, roastbeef, …) 
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QUALITY BEERS 
 
 

 

 
Geschenkverpakking  gevuld met 7 zeer kwaliteitsvolle 
Belgische bieren  
16,45€ 
 
 
 
 
 

In samenwerking met Drankenhandel Kris Jacob, Pastorijstraat 17, 9100-Nieuwkerken-Waas 
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MOCTAILS 
 

 
 

Raspberry & Lavender 
 

 
 

De melange van rozenblaadjes en lavendelbloesem creëert 
een floraal bouquet. 

De fruitige smaak is te 
danken aan smaakvolle zomerframbozen. 

Serveer deze mocktail met: 
ijsblokjes, citroenschijfje, rozenblaadjes 

Food pairing: chocolade & kaas. 
Deze mocktail bevat geen bewaarmiddelen, suiker, noch kleur- 

en smaakstoffen. 
1 jaar gesloten houdbaar, na openen 3 dagen in de koelkast. 1L 

= 5 mocktails.              
 

10,95€/fles 
 

In Samenwerking met The Mocktail club, Kruibekestraat 130, 9150 Bazel 
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Green tea & Orangeblossom 
 

 
 

Deze zachte mocktail met smaken uit het Midden-Oosten is 
erg toegankelijk.  

Als primaire aroma’s worden kwalitatieve groene thee van 
eerste pluk, fruitig sinaasappelsap en oranjebloesem gebruikt. 

Dit zorgt voor een frisse en droge afdronk. 
Serveer deze mocktail met: 

ijsblokjes, takje verse munt, citroenschijfje 
Food pairing: Midden-Oosterse gerechten, gevogelte & 

nagerecht 
Deze mocktail bevat geen bewaarmiddelen, suiker, noch kleur- 

en smaakstoffen. 
1 jaar gesloten houdbaar, na openen 3 dagen in de koelkast. 1L 

= 5 mocktails.                         
 

10,95€/fles 
 
 
 

In Samenwerking met The Mocktail club, Kruibekestraat 130, 9150 Bazel 


