R E S TA U R A N T D E N B E R G
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Cava Naveran 										per glas €6,50
										
€30,00
Champagne Den Berg 								per glas €9,50
									
€49,00
Premier Cru - Gilbert Père et Fils

Veuve Clicquot 									

€80,00

WIT
Ropiteau - Chardonnay 2018 								per glas €4,50
								
€25,00
100% Chardonnay uit de Bourgogne. Fruitige neus met tinten van witte bloemen.
Mooie balans tussen fraîcheur en rondeur.

Ontañón - Tempranillo Blanco 2018 							

€28,00

Zenato - Pinot Grigio 2019						

€30,00

Een unieke wijn met intense geuren van tropisch fruit en toetsen van banaan, appel en citrus.
Deze witte Tempranillo beschikt net als de rode variant over een stevige body die een vol gevoel geeft in de mond, maar die
verfrissend naar voor komt op het einde. Tempranillo blanco is een natuurlijke variant op de bekende rode Tempranillo en staat
symbool voor een nieuwe generatie Riojawijnen die staan te trappelen om ontdekt te worden.
Een lichtgele witte wijn met lichtgroene tinten en frisse citrus aroma’s.
Zijn afdronk is elegant en fris in een aangenaam geheel van goed gedoseerde zuren.
100 % Pinot Grigio uit het noorden van Italië waar het klimaat zorgt voor een langzame en volledige rijping van de druiven. Daardoor
vindt deze wijn evenwicht tussen fruitigheid en aciditeit.

Oropasso Cantina Mabis - Garganega Chardonnay 2019 				 per glas €6,00
				
€32,00

Een strogele wijn met groene tinten en delicate florale aroma’s met een citrustoets.
Het is een frisse en mineraalrijke smaakervaring in een evenwichtige, volle structuur. Deze combinatie van garganega en chardonnay
is afkomstig van Veneto en heeft er ook alle positieve kenmerken van. Veneto kent een zacht klimaat met natte winters. De druiven
krijgen er de tijd om zich langzaam te ontwikkelen. Dat uit zich in wijnen met een zacht en subtiel karakter.

Apatsagi Rajnai - Riesling 2019 							 per glas €7,00
							
€32,00

Een heldere witte wijn met frisse aroma’s die worden bepaald door een duidelijke citrustoets met een vleugje peer.
De smaakervaring is puur met een uitgesproken mineraliteit. Deze Duitse stijl Riesling is een absolute topper die werd gemaakt
zonder restsuiker en blinkt uit door zijn strakheid en zuiverheid.

Voila Lyarakis - Assyrtiko 2020 							

€34,00

Genoels Elderen Blauw - Chardonnay 2018						

€36,00

Sancerre Dom. Fournier - Sauvignon Blanc 2019 					

€49,00

Pouilly Fuissé Reserve Terrier - Chardonnay 2018 					

€58,00

Florale aroma’s met toetsen van gember en rijpe citrus.
De mooie rijpe vruchten zorgen voor een “crispy” maar mond vullende wijn met een mineraal karakter.

Mooie goud-gele kleur. Fijne aroma’s van appel, boterbloem en een vleugje honing. De smaak is droog met elegante fruittoetsen.
De afdronk is krachtig met op het einde een vleugje kruidigheid. 12 maanden sur lies waarvan 50% in cuves en 50% op hout.
Assemblage 6 maanden in cuves en 1 jaar op fles.

Duidelijke strogele kleur met groene reflecties. In de neus expressieve aroma’s die doen denken aan zwarte bessen.
In de mond is deze sauvignon vol en rond met een aangenaam gevoel van knapperigheid. Subtiele toetsen van kruisbes, pompelmoes en
mineraliteit. De wijnen van de Sauvignon druif worden bij voorkeur vroeg gebotteld, zodat de wijn zijn zo gewaardeerde frisheid behoudt.
De wijn ondergaat een temperatuur gecontroleerde fermentatie in roestvrijstalen tanks voor ongeveer 3 weken en rijpt op fijne gist.
Intense neus met tonen van rijpe perzik, meloen, bloesem, iets van vanille en een lichte toast.
De smaak is gul en uitbundig, biedt zwoel rijp fruit, mineralen, een mooie complexiteit en uitstekende zuren.
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Buitengewoon «Wild Rose» - Cinsault Merlot 2020 					per glas €4,50
					
€25,00

Deze helder roze rosé heeft een prachtige schittering in het glas. zijn neus zit boordevol toetsen van rood fruit,
die worden bijgestaan door frisse citrus aroma’s. De smaak is fruitig met fijne zuren die zorgen voor een verkoelende afdronk.

Rosapasso Cantina Mabis - Pinot Noir 2020 						per glas €6,00
						
€30,00
Licht zalm rose roséwijn. Fijne aroma’s van frambozen en aardbeien, evenwicht tussen fruit en zuren
en mooie zuivere korte afdronk.

Château Pas du Cerf - Grenache Tibouren 2019 					

€36,00

Château Miraval - Cinsault Grenache 2020 						

€52,00

Karaktervolle rosé de Provence. Fris en droog van smaak, klein rood fruit met een beetje kruidigheid
gevolgd door een heerlijk lange afdronk.
Een heerlijke frisse rosé-wijn met duidelijke aroma’s van rood fruit, perzik en bloemen.
Heerlijk fris en sappig met een verleidelijke en vooral zachte afdronk.

ROOD
Ropiteau - Grenache Syrah 2018 							per glas €4,50
							
€25,00
Mooie granaatrode kleur. Aroma’s van kurkuma en rode bessen. Aangename en zachte smaak benadrukt
met kruidige tannines.

San Felipe - Malbec 2019 								 per glas €6,00
								
€28,00

Een intense dynamiek tussen rood en donker, rijp fruit met een vol karakter. Perfect in evenwicht met zachte tannines.
Voor de Barrel Select van La Rural San Felipe worden enkel handgeplukte druiven gebruikt. De wijn heeft minstens negen maanden
gerijpt op Franse of Amerikaanse eik met het oog op een uniek en complex resultaat.

Ontanon Crianza - Tempranillo Garnacha 2017

					 €30,00

Een bijzonder rijk aroma typeert deze Rioja met geuren van rijp fruit en pruimen. Toetsen van koffie en een lichte minerale geur
maakt het palet compleet. Krachtige, volle wijn die aangenaam wegdrinkt. Een blend van 90% Tempranillo en 10% Garnacha die
afkomstig zijn van 40 jaar oude wijnstokken. Deze bijzondere Rioja heeft 12 maanden gerijpt op Amerikaanse en Franse vaten.
Daarna volgde er een rijping van 12 maanden op fles.

Wente Sandstone - Merlot 2015 							 per glas €7,00
							
€35,00

Een delicate wijn met duidelijke en uitgesproken aroma’s van donkere bessen, rijpe kersen en cacao. Zijn tannines zijn mooi in het
geheel verweven en de zuren in deze wijn zijn mooi in evenwicht. 24 maanden gerijpt op Franse en Europese eiken vaten.

Mount Riley - Pinot Noir 2018 								

€39,00

Château des Moines - Merlot Cabernet Sauvignon 2017				

€42,00

Morellino di Scansano Riserva - Sangiovese Cabernet Sauvignon 2016		

€44,00

Fabre Montmayou Gran Reserva - Malbec 2016 					

€46,00

Dominio de la Abadesa Reserva - Tempranillo 2015 					

€57,00

Aroma’s van rijp rood fruit zoals kersen, bessen en pruimen.
In de mond zacht en soepel rijp fruit met een fijne textuur. Slanke maar goed gevulde wijn. Harmonieus met een goede lengte.
Rijkelijke donkerrode kleur. De neus is expressief met frisse tonen van klein zwart fruit (kersen en zwarte bes)
en accenten van peper en zoethout. De smaak is vol met zachte tannines en een licht gerookt karakter. De elegante textuur in de afdronk blijft mooi
nazinderen in de mond. De wijnen worden gemaakt van respectievelijk 72% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc en 3% Malbec.
Alle cépages zijn apart gevinifiëerd en daarna opgevoed gedurende 12 maanden in Franse eiken vaten.
In de neus is deze wijn intens met aroma’s van kersen, pruimen en zwart fruit gevolgd door lichte tabak, chocolade en vanille. In de mond, is hij
complex, maar niet sober, tonen van rijpe tannines en een lange warme afdronk.
Een krachtige, volle wijn met veel elegantie die opvalt door zijn subtiel evenwicht tussen rijp, wild rood fruit(kersen en zwarte bessen) en een
complexere materie van leder en koffie en fluweelzachte tannines. De druiven zijn afkomstig van 60-jaar oude wijnranken uit de legendarische regio
Lujan de Cuyo. Na een uiterst selectieve oogst, rijpt deze Malbec 12 maanden op nieuwe Franse eik, gevolgd door 12 maanden rust op de fles.
De intensiteit van deze wijn komt tot stand door een klein rendement van 35 hl/ha en laat de wijnmaker toe zich te richten op kwaliteit.
Geuren van donker en rijp zwart fruit met een vleugje cacao en balsamico kenmerken deze kersenrode Tempranillo.
Zijn smaken zijn rond en eindigen krachtig, maar beschikken over een uitzonderlijke finesse. 100% Tempranillo uit Ribera del Duero, 27 maanden
gerijpt op Amerikaanse en Franse eiken vaten. Daar bovenop nog eens 14 maanden gerijpt op fles.

WIJNKAART

ROSÉ

