Champagne--Mousseux

Prosecco, Colvendra DOC- Extra dry
Glas 6.00 - fles 28.00

Mousserende wijn gemaakt van de prosecco-druif, vooral afkomstig van het noorden van Italië, Zacht,
elegant met een fijne pareling en mooie mousse,De perfecte aperitief om mee te beginnen, maar ook
ideaal als begeleider van vis,pasta’s, gevogelte en grillades. Echt een passe-partout!

Champagne Infini Brut
Glas 8.00 - fles 65.00

Licht goudgele champagne met fijne belletjes, lang aanhoudende mousse en in de neus toetsen van appel, rijpe citrus en broodkruim. Ideale aperitiefchampagne en uiteraard geschikt om te serveren op een
feestje, maar ook perfect inzetbaar bij allerlei voorgerechten, soepen en gerechten waarbij bijvoorbeeld
dragon in verwerkt is.
Deze champagne wordt héél begeerd door ons Belgisch Koningshuis!

Champagne Infini Rosé Brut
Glas 10.00 - fles 70.00

Deze schitterende lichtrode wijn met stevige mousse en fijne belletjes, is fris en fruitig van bij de aanzet
met intense fruittonen waaronder aardbeien en frambozen. Een plezierige champagne, beetje ongewoon en ideaal om mee te starten voor de apppetijt te bevorderen en te serveren bij oesters, sint-jacobsvruchten, foie gras en gevogelte.
Een aanrader!

Cava brut, Chenine	                                                         
Glas 6.00 - fles 26.00

Mooi droge charmerende doch krachtige mousseux van het mannelijke type.      

Witte Wijnen

Viña Vilano-Rueda Verdejo 2007 , Spanje
Glas 5.00 -1/2l 16.50 - fles 25.00

Groengele wijn met goude tonen en metaal groene reflecties. Aromas van ananas met citrus tinten,
groene appel en vijgen wat typerend is voor de verdejo druif. Opvallend bij de aanzet, goed gebalanceerd en fris, met een lange en pittige afdronk. Dit samen valt harmonisch en persistent tot zijn recht.
Past ideaal met finesserijke gerechten, zuiderse en exotische specialiteiten. Kortom, een allemansvriend
die zich vlot laat wegdrinken.

Alamos Chardonnay M.O. 2005 Argentinië
Glas 5.50 -1/2l 20.00 - fles 30.00

Schitterende goudgele chardonnay met zuivere aroma’s van knapperige appel, zongerijpte citrus, verse
ananas en boter. Fijne en plezierige wijn met een innemend karakter, speels ook met mooie zuren in de
finale. Een uitstekende witte wijn , goed gemaakt, expressief en met een lange afdronk. Een mooi product dat zowel op zich kan staan als in combinatie met fijne, karaktervolle gerechten.

Fontanafredda Langhe Arneis D.O.C. 2006 Italië
Glas 6.00 -1/2l 22.00 - fles 33.00

Intense strogele wijn met lichtgroene toetsen. In de neus, het boeket vult zich met exotisch fruit, rijpe
peren, witte bloemen en acacia honing. Zacht, half zoet en aantrekkelijke mondgevulde smaken met een
krisperige frisse en mooie afdronk. Fris geschonken maakt van deze wijn een ideaal aperitief. Aan tafel is
hij een maatje bij hors-d’oevres van vis, lichte voorgerechten, risotto en pasta.

Volpe Pasini Chardonnay D.O.C. 2006 , Italië
Glas 7.50 -1/2l 26.00 - fles 39.00

Chardonnay is een druif befaamd in Frankrijk, maar die nu aanwezig is in alle wijnproducerende landen.
Momenteel wordt die al voor bijna 200 jaar gebruikt in de Friuli streek waar het in één van de beste wijngaarden ten volste tot zijn recht komt. Een héél frisse en fruitige wijn, mooi gefermenteerd en gestructureerd in inox vaten. De kleur is licht goudgeel met een expressieve neus van rijp fruit, waaronder gele
appel en zongerijpte citrus, eindigend met een lange persistente afdronk.

Wijnen van het huis                                     
Hérault (wit)
				

					
					
					
6 ème sense (wit) chardonnay-viognier
				
					
					
Fine Wines
Champagne
					
Cerasaula Rosé
INFINI
				
					

M AM PAEY
G ossetla
an 21 - B 1702 G root-Bijgaarden
Tel.02 46658 58 -w w w .m amp aey-w ine
s.be

glas 3.50
1/4l 6.00
1/2l 12.00
fles 18.00
glas 4.00
1/4l 6.50
1/2l 13.00
fles 19.50
glas 3.50
1/4l 6.00

Rode wijnen

Chateau Chante-Alouette Mdc Grand Cru Saint-Emilion 2002 Frankrijk
Glas 8.50 -1/2l 29.00 - fles 44.00

Eigendom van de familie d’Arfeuille, gesitueerd tussen verschillende Grand Crus van Saint-Emilion. Een
vrij klassiek gemaakte Saint-Emilion die zijn prijs zeker waard is. Deze wijn heeft kruidige aroma’s naast
wat aards fruit. Stevig met voldoende inhoud en structuur.
Een top prijs/kwaliteitsverhouding!

Caro Dorum Crianza 2005 Spanje
Glas 8.50 -1/2l 29.00 - fles 44.00

Heel frisse en moderne rode wijn, robijnrode kleur met een neus barstensvol kruiden en rijpe krieken. In
de mond één en al fruitig, zeer soepel en intens aromatisch. Markante frisse dosis zuren over de ganse
lijn. Uitstekend bij allerhande grillades, zuiderse gerechten alsook lamsgerechten. Bekroond met 91%
door de bekende wijngoeroe Robert Parker.
Een aanrader!!

Castello Banfi Col Di Sasso 2006 Italië
Glas 5.30 -1/2l 18.50 - fles 28.00

Toscaanse, licht fruitige, rode wijn met een kersenrode kleur en die qua geurindrukken toetsen heeft van
rode en zwarte bessen, een tikkeltje vanille en laurier. Dit is een wijn die past bij vele gerechten, lichtjes
gekoeld zelfs bij stevige vissoorten. De afdronk is correct met een mooie balans tussen het fruit, de tannines en de zuren.
Een perfect eetwijntje!!

Fontanafredda Barolo Tradition Line D.O.C.G. 2003
Glas 15.00 -1/2l 50.00 - fles 75.00

Deze befaamde Barolo met zilver label is robuust met een perfecte body. Hij heeft een attractieve donker
rode kleur met een neus van gestoofd fruit, kruiden en rijpe bessen. Zijn bouquet is zuiver, vol en intens.
Krachtig maar fijn tegelijkertijd met goed versmolten tannines en zuren in de finale. Deze befaamde
italiaanse wijn laat zich perfect gaan met grillades van vlees en gevogelte, en allerlei soorten kazen. Een
pareltje voor de wijnliefhebbers!!

Volpe Pasini Refosco I.G.T 2005
Glas 7.50 -1/2l 26.00 - fles 39.00

Dit is een echte grote Friuli rode wijn, welke zijn druiven nog op de echte ambachtelijke manier worden
geplukt. Goed gestructureerde wijn, vol van karakter maar elegant en finesse rijk. Fluweel rode kleur met
aroma’s van wilde bessen met een combinatie van kruiden.
Deze wijn mag men gerust tussen de top van Italië plaatsen. De smaak is droog met goede tannines,
volle body met een aangename afdronk. Aanbevolen met rijke vleesgerechten, stoofpotjes en lam.
Een aanrader!!
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