
CHÂTEAU DE BONHOSTE €28〡75CL
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w h i t e  w i n e

 

DRUIF: Semillon, Sauvignon Blanc - Muscadelle 
Een elegante, fruitige en florale wijn met toetsen van citroen, witte bloemen en perzik uit Frankrijk, 
Bordeaux. De wijn is droog en mooi rond van smaak.  

FRANZ HAHN SPÄTLESE €38〡75CL
DRUIF: 100% Riesling 
Deze Duitse wijn uit Pfalz heeft een sterke gouden kleur én een intense geuren cocktail van sinaasappel, 
mandarijn, kweeperen, ananas, munt, vanille en verfijnd hout. Bij de eerste slok is de wijn krachtig, vol en een 
lekkere crème van smaak. De scherpe zuurgraad combineert perfect met de licht, rokerige houttoets. Ook 
combineren citrusvruchten, perziken en kruiden een onnavolgbare symbiose die eindigt in een zeer lange 
nagalm, wat deze wijn uniek maakt. 

DOMAINE SANGOUARD SAINT-VÉRAN €45〡75CL  
 DRUIF: Chardonnay 
Minerale aroma's van vuursteen vermengd met appels is wat deze frisse wijn uit Frankrijk, Bourgogne 
met zich meebrengt. De mineraliteit van de neus komt door in de mond en het geeft een verkwikkend en 
bloeiend begin, gevolgd door een licht karakter van citrus met groene appel. 

LES MOULINS A VENT POUILLY FUMÉ €27,5〡37,5CL  €45〡75CL
DRUIF: Sauvignon Blanc 
Een knisperfrisse wijn uit Frankrijk, Pouilly Sur Loire die bekend staat voor zijn delicate balans tussen 
frisse tonen van citrusfruit en kruisbessen, maar ook rijp tropisch fruit. Hoewel de zuurtegraad 
enigszins lijkt op een vluchtige jeugd, heeft het toch zijn tijd nodig om tot rust te komen. 

ALBERT HERTZ PINOT GRIS €48〡75CL 
 DRUIF: Pinot Gris  
Een behoorlijk intense kleur met uitgesproken strogele nuances brengt deze wijn uit Frankrijk Elzas 
met zich mee. Het bouquet is zacht, maar toch verassend intens. Krachtig van smaak met volle 
fruitige tonen. Deze wijn vult de mond met een zachte, fluwelen en mooie, lange aromatische 
afdronk.  
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FLEUR DE L'AMAURIGUE €40〡75CL DRUIF: Cinsault, Grenache 
Een wijn met een prachtig bleekroze kleur, rijke aroma’s van grapefruit en banaan uit Frankrijk in de regio 
Côtes de Provence. Perfect als aperitief of begeleider bij visgerechten en salades. 

ROBERT VIC €29〡75CL
DRUIF: Grenache
Een expressieve neus van grapefruit; elegant en subtiel. In de mond erg verfrissend van smaak, 
vers, mineraal en knapperig met finesse. Toetsen van kersenfruit en bosbessen. Een heerlijk zachte 
rosé uit Pays D'oc.  

COTEAUX D'AIX EN PROVENCE €49〡75CL
DRUIF: Grenache, Cinsault, Carrignan en Syrah 
Subtiele tonen van aardbei, perzik en witte bloemen. Mooi rond en elegant in de mond. Een frisse én trendy 
wijn. Door het klimaat, de weersinvloeden en ligging tussen bos en heuvels wordt de kwaliteit van deze wijn 
gewaarborgd. De vele zonuren en frisse nachten zorgen voor de perfecte rijping van de wijn.. De elegantie 
van AIX rosé maakt het voor elk moment van de dag een perfecte wijn.

https://legrandcru.nl/druivenras/cinsault/
https://legrandcru.nl/druivenras/grenache/
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Een licht kersenrode kleur, Provençaalse kruiden (garrigue), peperig, een lichte toets van vanille met een 
vleugje wild, altijd complex, vol en rond met een opmerkelijke presence en fijne tannine. De wijn is fris en 
evenwichtig, maar een uitgesproken lange finale. Een heerlijke wijn uit Côtes du Rhône Village dat zijn 
opwachting behoort te maken bij wild, gegrild lamsvlees, oude kazen en complexe gerechten uit de landelijke 
keuken.

ROGER PERRIN €35〡75CL
DRUIF: Grenache, Syrak, Mourvèdre

ARNEGUI RESERVA €35〡75CL 
DRUIF: Tempranillo 
Deze Spaanse Rioja zit vol aroma's van bramen, zoethout, leer en vanille. Het is fruitige wijn die rond is in de 
mond met een structuur van gepolijste tannines die het body en zachtheid geven.

CHÂTEAU DE LA COMMANDERIE €30〡37,5CL €50〡75CL 
DRUIF: Cabarnet Sauvignon - Cabarnet Franc - Merlot 
Deze Lalande-de-Pomerol is een stevige, ronde wijn met zachte tannine en een rijke afdronk. Hij is vlezig in de 
mond, met vooral zwart fruit op kruidige, rokerige tannines van fijne kwaliteit. Deze elegante wijn heeft alles 
in huis om de Pomerol fanaten te bekoren.

TENUTE POGGIOCARO €65〡75CL
DRUIF: Sangiovese
Deze robuuste Italiaanse Brunello Di Montalcino wijn is complex, maar verfijnd. Het heeft een weelderige 
afdronk met zijdezachte tannine en rijpe fruitaccenten.  

ZÉDÉ DE LABÉGORCE €70〡75CL
DRUIF: Cabarnet Sauvignon - Cabarnet Franc - Merlot 
Deze elegante, maar ook gekende wijn gemaakt uit Margaux van Château Labégorce is een wijn die 
elke liefhebber kan bekoren. Het is een assemblage van Cabarnet Sauvignon en Merlot,  aangevuld 
met enkele toetsen Petit Verdot en Cabarnet Franc. In de neus van jonge kruiden over rood fruit, in 
de mond pittig, expressief en vol zonder scherpte met een mooie, langzame afdronk.  


