
 
 
 
 

Cava Puente Negro    Brut Nature   10,00 € 
Traditionele Methode ( Methode Champenoise )  
Streek: Penedes  Spanje 
Druiven: Macabeo, Parellada, Xarel-lo 
Brut Nature ( zonder toevoeging van suikers )  
Fris & prettig droog,  
Ideaal als Aperitief 
 
 
 
 
 
  

Cava Palau Brut    11,00 € 
Traditionele Methode 
Penedes  Spanje 
Druiven: Macabeo, Parellada, Xarel-lo. 
Aroma’s van appel, geel fruit & bloesems 
Fris, fruitig  met fijne bubbeltjes. 
Vol van smaak 
 
 
 
 
 
 

Cava Palau Rosé    11,00 € 
Traditionele Methode 
Penedes Spanje 
Druif:  100% Trepat 
Aroma’s van rode bes, kers en een vleugje framboos. 
Mooie fris fruitige rosé Cava, prachtige aperitief 
 
 
 
  
  



 

 

 
Les Copains Colombard  7,00 € 
Languedoc Frankrijk 
Druif:  Colombard 
Aangename witte wijn, mondvullend. ( niet te droog ) 
Aroma’s van wit steenfruit & citrus toetsen. 
Zéér lekker om zo te genieten, of bij lichtere gerechten, 
vis, wit vlees, gevogelte, Aziatisch & BBQ 
 
 
 
 
 
 

Les Copains Cinsault Rosé  7,00 € 
Languedoc Frankrijk 
Druif: Cinsault 
Licht van kleur, aroma’s van klein rood fruit, 
wilde aardbei, rode bes & kers  
ideaal op terras, of lichtere gerechten, 
Pasta, Pizza, Tapaz,  gekruide gerechten  
( Oosters – Aziatisch) &  BBQ. 
 
 
 
 
 
 

 
Les Copains GSM  7,00 € 
Languedoc Frankrijk 
Druiven: Grenache, Syrah, Mourvèdre 
Deze rode wijn is een allemansvriend. 
Aroma’s & smaken van rijp rood fruit. 
Zéér goede balans: fruit, zuren, Tannine. 
Lekker om zo te drinken, prima bij wit & rood vlees, 
grill & BBQ, Pizza, Pasta, Tapaz 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Escale Chardonnay                         9,00 € 
Languedoc Frankrijk 
Druif: 100 % Chardonnay, eiken vat lagering 
Koele vergisting op eiken vaten. 
In de neus veel tropisch fruit, indrukken van ananas, brioche en vanille. 
Mooi volle Chardonnay, evenwichtig, met in de afdronk opnieuw veel fruit. 
Deze prachtige Chardonnay gaat prima bij visgerechten, gevogelte & wit vederwild. 
TOP Chardonnay prijs/kwaliteit 
 
 
 
  

Escale Cabernet – Syrah                9,00 € 
Languedoc Frankrijk 
Druiven: Cabernet Sauvignon – Syrah 
4 tal maanden vatrijping 
Een dieprode wijn met in de neus bramen & bosbessen. 
In de mond veel zwart fruit en zachte pepertoetsen. 
Prima match bij rood vlees, en stoofpotjes, kazen, pasta. 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

  

  



                                                                              Italië 

Zenato Pinot Grigio                                                                                          10,00 € 
Veneto Noord Italië 
100% Pinot Grigio 
Lichtgele wijn met geelgroene tinten. Frissen en elegante afdronk. 
Lekker bij Italiaanse vleeswaren, schelpdieren, en gerechten met wit vlees. 
 
 
 
 
 

Valpolicella Classico Superiore                                                                     14,00 € 
Veneto Noord Italië 
Druiven: Corvina, Rondinella, Corvinone,  
12 maanden vatrijping, dieprode kleur en aroma’s van zwarte bessen en kruiden. 
Vlezig, sappig, en mooi in balans dankzij een gedoseerde aciditeit. 
De fluweelzachte tannine’s zorgen voor een wijn met karakter en klasse. 
Uitstekende keuze bij wild en gerechten met  gegrild vlees & rijke pasta’s. 
Golden Award Winning Wine 
 
 

Oropasso Biscardo                                                                                          11,00 € 
Veneto    Italië 
Druiven: Chardonnay – Garganega 
Strogele wijn met groene tinten, en delicate florale aroma’s met een frisse citrus toets. 
Een mineraalrijke smaakervaring met een evenwichtige volle structuur. 
Schitterend bij visgerechten, pasta met vis, schelpdieren , risotto en zoveel meer… 
Golden Award Winning Wine 
 
 

Neropasso  Biscardo                                                                                       11,00 € 
Wijnhuis Cantina Mabis, Veneto, Italië 
Druiven: Cabernet Sauvignon – Corvina – Corvinone 
Appasimiento Methode ( zoals de Amarone Wijnen ) 
Eewennoud proces waarbij de druiven gedeeltelijk ingedroogd worden op geventileerde 
zolderruimtes. 
Robijnrode wijn, vol geconcentreerde aroma’s van rijp rood & zwart fruit, zoals kersen & 
gedroogde vijgen. 
De fluweel zachte tannine’s zorgen voor een erg soepele en aangename wijnbelevenis.  
Deze veelzijdige wijn is een prachtige gastronomische begeleider, en kan licht gekoeld 
gedronken worden. 
Ideaal bij, Pasta’s, pizza, rood & wit vlees, stoverijen & wildgerechten. 
Bovendien is het de ultieme metgezel van kaasschotels. 
Golden Award Winning Wine 



   
Chili  

 

   “Torres” Faire Trade 
 
 
 

Finca Negra Sauvignon Blanc Reserva                                                          10,00 € 
Central Valley.  Druif: Sauvignon Blanc 
Lekker bij: Asperges, Vis, Schaal & Schelpdieren, Pasta, Risotto, 
lichte vleesgerechten en geitenkazen. 

 

 

Finca Negra Chardonnay Reserva                                                                 10,00 € 
Central Valley.  Druif: Chardonnay 
80 % vergist op eiken vaten 
Chardonnay, gefermenteerd en gerijpt in Frans Eiken vaten 
Prachtige begeleider bij: Vis bereidingen met sausen, gerookte vissoorten, 
gevogelte & wit vlees 
 
 

 

Finca Negra Rosado    Rosé                                                                             10,00 € 
Central Valley 
Druif: Cabernet Sauvignon    
Prima match bij: Pasta, salades, Gevogelte, wit vlees of apero op het terras. 
 

Finca Negra Carmenère Reserva                                                                   11,00 € 
Central Valley.  Druif: Carmenère  
Rijping op Frans eiken hout   
Carmenère, met Franse eiken vaten opvoeding 
Deze typische rode Chileense druif, laat zich makkelijk gastronomisch begeleiden met o.a. 
Wit & rood vlees, Wild, Stoverijen, Pasta’s & BBQ 
 
 
 

  

 

   

  

  



 
Spanje 

Bodegas Ontañón 
 

Met een geschiedenis van 5 generaties is Bodegas Ontañón, 
 een belangrijke schakel in de Spaanse wijnbouw. 

Hoewel het hart van dit familiaal bedrijf in de Rioja gelegen is, 
Heeft deze familie ook wijngaarden in Rueda & Ribera Del Duero. 

Passie voor wijn, regio, mens & natuur proef je in deze schitterende wijnen terug. 
 

Tempranillo Blanco                                                                                        10,00 € 
Druif: Tempranillo Blanco 
Bodegas Ontañón was het eerste wijnhuis dat van deze pas ontdekte, natuurlijk 
gemuteerde druif ( rode Tempranillo > Witte Tempranillo ) een toch aparte prachtige 
gastronomische wijn gemaakt heeft. 
Een unieke wijn met intense geuren van tropisch fruit en toetsen van banaan, appel & 
citrus, met een stevig body en een vol gevoel in de mond. 
Zeer lekker bij fijne visgerechten zoals, gegrilde coquilles en zeebaars, maar ook bij 
gevogelte en champignons. 
 
   

Ontañón Tinto Crianza                                                                                  10,00 € 
Druiven:  90 % Tempranillo, 10 % Garnacha van zéér oude wijnstokken. 
12 maanden vatrijping, Amerikaanse & Franse eiken vaten 
Minimum 12 maanden kelderrust op fles in Bodega voor release. 
Een bijzonder rijk aroma van rijp fruit en pruimen, toetsen van koffie en een lichte minerale 
geur maakt het palet compleet. Krachtige volle rode wijn die aangenaam wegdrinkt. 
Perfecte wijn bij gegrild rood vlees, of wildstoverijen. 
Deze wijn zal na 1 of 2 jaar goede bewaring steeds zachter worden. 
 
Ontañón behaalt jaarlijks tal van belangrijke onderscheidingen, 
en gouden medailles met deze TOP wijnen. 
 
 
 

 

Chateau Les Fontenelles  Moelleux  ( dessert wijn zoet )                       8,00 € 
Bergerac Frankrijk 
Druiven:  Sauvignon Blanc  - Sémillon 
Zoet frisse geuren van exotisch fruit, citrus en rijpe perzik.  
Overheerlijk bij toast met foie gras, oude & blauwe kazen,  fruitdesserts enz… 
Ook deze wijn behaald stevige scores in de o.a. Guide Hachette. 
 



 

Finca Negra      Miguel Torres     Chili 
“On the Foothills of the Andes” 

 
Neemt u even de tijd, en sta ons toe U met een woordje bij te staan over de Familia Torres, 

zodat u ten volle kan genieten van deze unieke wijnen. 
 
 
 
 

 
De Familia Torres Wineries is opgericht in 1870 in Spanje, 

En sinds de jaren ’70 ook met gerenommeerde wijnhuizen in Chili & California. 
 

Miguel Torres is vandaag, zonder fout het bekendste icoon in de wijnwereld. 
Niet enkel om hun bekroonde topwijnen, 

maar vooral om hun beleid en bekommernis voor Mens, Milieu & Klimaatopwarming. 
Zo is Miguel Torres niet enkel de oprichter van het IWCA,  

(International Wineries For Climate Action ) 
en het Chilean Association For Fair Trade. 

Maar heeft deze man er zijn levensdoel van gemaakt, en geeft wereldwijd lezingen, 
om de klimaatopwarming tegen te gaan. 

 
Zo wordt er in Chili aan natuurlijke wijnbouw gedaan, zonder gebruik van pesticiden. 

“Fair Trade”    “Fair For Life” 
En worden de medewerkers eerlijk betaald,  

en tal van goede doelen opgezet voor gans de gemeenschap, 
Zoals, onderwijs & opleiding, projecten in de zorgsector & sport. 

 
Waar Miguel Torres tal van onderscheidingen mocht voor ontvangen in Amerika, Chili, 

Spanje.  
Waaronder  “ Man Of The Year”  &  “ Personality Of The Year” 

 
Zo wordt Familia Torres het eerste wijnbedrijf dat Energy neutraal zal zijn. 

Door onder meer gebruik van zonnepanelen, Biogas van de overschotten van de oogst. 
Eigen waterzuivering rietvelden, aanplant van autochtone druivenrassen, 

 die beter bestand zijn tegen de klimaatopwarming en minder water eisen. 
Enkel elektrische voertuigen, enz…enz… 

 
Kortom Wijnen met een Mooi & Nobel verhaal 

 
                                        Wij wensen u veel proefplezier. 

                                    Cheers 
 


