
Bubbels 

Cava Brut Ferret Especial 

De wijngaarden van Ferret bevinden zich in Guardiola de Font Rubi, het zuidelijke gedeelte van Penedès. Dit familiebedrijf, opgericht in 1907, 

draagt kwaliteit hoog in het vaandel en deze primeert dan ook op de kwantiteit. De druiven van het complete assortiment worden met de hand 

geplukt. Het mediteraans klimaat en de Garbi wind garanderen een constante frisheid die ook kenmerkend is voor deze cava. Met zijn tweede 

gisting op fles en een rijping van 1 jaar beantwoordt hij aan de Méthode Traditionelle. Dit vertaalt zich in een fijnparelende wijn met een stevige 

mousse. 

Prosecco Extra Dry Villa Chiopris 

Het 60 hectare grote wijndomein Villa Chiopris is gelegen op een uiterst geschikte bodem om wijndruiven te verbouwen. Deze uitzonderlijke 

ondergrond is ontstaan door duizenden jaren aanslibbing uit de rivieren die water van de heuvels naar de Adriatische Zee laten stromen. De 

afbrokkeling van rotsmassa's zorgde voor de afzetting van gravel en kiezel. Daarenboven is de ondergrond van vulkanische oorsprong en was die 

lang bedekt door gletsjers. Buiten de uitzonderlijke bodemsamenstelling is ook het klimaat hier ideaal voor de wijnstok. Deze heerlijke Prosecco 

heeft een harmonisch en fruitig aroma en een zeer levendige, verfrissende smaak. 

Champagne Grande Réserve Brut J. De Telmont 

Het huis De Telmont is al generaties lang gelegen in Damery. Er wordt nog met liefde Champagne gemaakt en zeer traditioneel gewerkt. Hij is 

gemaakt met de drie traditionele druiven in de Champagne: Pinot Noir, Chardonnay en Pinot Meunier, elk een derde. Het resultaat is een zeer 

soepele, frisse Champagne met een prachtig evenwicht en een zeer grote rijkdom, een juweeltje. 

 

Witte Wijnen 

Barinas Sauvignon Blanc Bodegas Alceno 

Bodegas Alceno is gelegen in het mooie Spanje, meer bepaald in Jumilla. Deze heerlijk verfrissende Sauvignon Blanc heeft een lichtgele kleur met 

toetsen van wit en tropisch fruit. Het is een mooi gebalanceerde wijn. Ideaal om een avond mee in te zetten! 

Ventisquero Chardonnay Reserva 

Casablanca Valley geniet vandaag een zeer hoog aangeschreven reputatie voor witte wijnen en in het bijzonder voor de Chardonnay. Dit komt 

door de bijzondere weersomstandigheden die hier heersen en er voor zorgen dat de druiven langzaam rijpen, wat de kwaliteit altijd ten goede 

komt. Met een houtlagering van 6 maanden heeft deze wijn voldoende kracht bij te zetten zonder de frisheid uit het oog te verliezen. Perfecte 

prijs-kwaliteit verhouding. 

Ietsie Anders Sauvignon Blanc 

Deze Sauvignon Blanc met de typisch Zuid-Afrikaanse naam 'Ietsie Anders', wordt gemaakt op het 27 hectare grote wijndomein Uitkyk Farm in 

Wellington, op zo'n 50 kilometer ten Noordoosten van Kaapstad. Het is het werk van eigenaar en wijnmaker Theunis van Zyl, derde generatie 

reeds op dit prachtig domein. Het is een zuivere Sauvignon met een knisperende frisheid, een volle, mondvullende smaak en een mooie fruittoets! 

 

Villa Blanche Viognier 

De Villa Blanche Viognier heeft een weelderig aroma wat typisch is voor deze druivensoort. Toetsen van witte perzik, abrikoos en citrus zijn in 

een mooi evenwicht terug te vinden. Het is een fruitige wijn met een karaktervolle afdronk. Deze werd mede tot stand gebracht door 15% van 

de wijn gedurende 3 maanden te laten rijpen op eiken houten vaten. De mooie score van 91/100 van Decanter WWA 2019 ondersteunt het feit 

dat we hier over een topper spreken. 

TIKI TAKA Garnacha Blanca 

Op een hoogte van 800 meter staan de wijnranken van bijna 100 jaar oud waar de druiven voor deze wijn groeien. De opbrengst van de ranken 

ligt laag en de druiven worden met de hand geplukt en zorgvuldig geselecteerd zodat enkel de beste druiven gebuikt wordt voor deze Tiki Taka. 

Aroma’s van wit fruit (peren en appels), citrus en witte chocolade worden gecombineerd en zorgen voor een frisse, goed gebalanceerde smaak 

in de mond en een lange afdronk. Deze worden mede verkregen door 20% van de druiven op nieuwe Franse eiken vaten te laten rijpen gedurende 

6 maanden. Goed te combineren met rijst, gevogelte, vis en zachte kazen. Een absolute topwijn! 

 

Rosé wijnen 

Ventisquero Clasico Rosé 

Central Valley is de algemene en overkoepelende benaming voor de verschillende Chileense valleien waar kwaliteitswijn wordt gemaakt. Slechte 

wijnjaren kent men hier eigenlijk niet echt. Tussen november en maart regent het niet ( zomerperiode). De combinatie van hete droge dagen en 



koude nachten maakt een lange, en vooral belangrijk een geleidelijke rijping van de druiven mogelijk. Deze rosé is gemaakt van Cabernet-

Sauvignon en is een heerlijk, fruitige dorstlesser. Perfect op een zomerse avond of om een weekend in te zetten! 

Barinas Monastrell Rosado Bodegas Alceno 

Bodegas Alceno is gelegen in het mooie Spanje, meer bepaald in Jumilla. Hier produceert men een heel frissen rosé van de Monastrell druif. 

Intense florale en fruit aroma’s zorgen mee voor een lange afdronk. De zomer in huis! 

Villa Blanche Grenache Gris Rosé 

Mooi lichtroze met heldere schittering. Discrete neus, met subtiele aroma's van rozen en eucalyptus. Fijn en fruitig in de mond, met tonen van 

rood fruit en citrus. Heerlijke, lange droge afdronk, die een gevoel van frisheid achterlaat en een vleugje anijs. 

Rode wijnen 

Barinas Monastrell Bodegas Alceno 

Bodegas Alceno is gelegen in het mooie Spanje, meer bepaald in Jumilla. De Monastrell druif vormt hier de basis voor een lekkere rode wijn. De 

intens rode kleur presenteert mooi in het glas. Een volle wijn zonder te zwaar te zijn; het proberen waard! 

Ventisquero Carménère Reserva 

Deze Carmenère Reserva is gemaakt met 85% Carmenère aangevuld met 15% Syrah. Geniet van deze donkerkleurige, heerlijke wijn bij gebakken 

en gebraden mals rood vlees, allerlei wild of gebraden tam gevogelte. Schenk hem zeker niet te warm, op zijn best is hij licht gekoeld op ongeveer 

16 à 17 graden.  

Ietsie Anders Merlot 

Deze Zuid-Afrikaanse wijn combineert mooi de moderne, vlot drinkbare stijl met een klassiekere structuur. Een zeer verleidelijke Merlot met een 

aroma van zwart en rood fruit en een zachte, heel aangename smaak met een mooie rondheid en lange afdronk. Heel lekker bij allerlei 

vleesschotels en gevogelte in allerlei vormen. Ook bij zomerse gerechten en koude schotels past hij prima.  

Villa Blanche Syrah 

Samengesteld met twee profielen van Syrah: één geselecteerd op frisheid (20%) en de andere op rijpheid (80%). 10% van de wijn in eiken vaten 

gedurende 3 maanden. De overige 90% rijpt in tanks op fijne droesem. Geconcentreerd rood- paars en briljant. Aroma's van zwarte en rode 

vruchten: aardbeien, zwarte bessen, bramen. De smaak is vol, fruitig en heeft een mooie balans tussen kracht en elegantie.  

 

TIKI TAKA Garnacha 

Tiki Taka is de naam van deze rode, uitzonderlijk goede wijn. Gemaakt van 100% Garnacha druiven, handgeplukt natuurlijk, die komen van 

wijngaarden gelegen op 900 meter hoogte. Een intense rode kleur, een krachtig aroma van zwart fruit en een zeer lange afdronk met perfecte 

structuur typeren deze wijn. Een rijping van 15 maanden op Franse eiken vaten (Allier) geeft een extra vanille toets aan deze mooie wijn. 

Perfect in combinatie vleesgerechten en oude kazen en dit tot zijn 12de levensjaar. Een absolute aanrader! 

 

Cognac 

Cognac VSOP Frapin 

Een unieke 100% Grande Champagne, Premier Cru Deze prachtige cognac, de enige V.S.O.P. van 100% Grande Champagne, komt uitsluitend van 

het eigen wijndomein dat gelegen is in het hart van de Premier Cru van Cognac. Deze goud- en amberkleurige cognac heeft een complex fruitig, 

druivig en floraal bouquet dat kenmerkend is voor de cognacs uit de Grande Champagne. Tevens bezit deze cognac een discrete vanilletoets, 

afkomstig van de tannines van de eiken vaten waarin deze cognac rijpt. Deze V.S.O.P. is heel evenwichtig met bloemige, fruitige tonen en een 

lang natalmende smaak die typisch is voor een 10-12 jaar gerijpte Grande Champagne. 

Rum 

Rum Dos Maderas 5 + 3 jaar oud 

'One Spirit, two cultures' vat de unieke geest van Rum Dos Maderas perfect samen. Aan de basis is een huwelijk van de beste rums uit Barbados 

en Guyana, die elk hun eigen karakter hebben: elegantie en subtiliteit voor Barbados, kracht en expressie voor Guyana. Deze unieke blend is 

een perfecte versmelting met een enorme complexiteit. 

 

Deze rum rijpt eerst vijf jaar in vaten van Amerikaanse eik op zijn plaats van herkomst in het Caribisch gebied (Guyana en Barbados). Dan wordt 

hij verscheept naar Williams & Humbert in Jerez (Andaloesië - Spanje), waar de rum nog drie jaar rijpt in vaten die eerder de internationaal 

gerenommeerde Dos Cortados - Palo Cortado Sherry bevat hebben (20 jaar gerijpt, gecertificeerd door de Jerez-Xerès-Sherry Regulatory 

Council). 

Amberkleurig, zacht en mild in de mond. Toetsen van vanille, exotisch fruit en noten. Prachtige afwerking met rokerige nuances, gecombineerd 

met elegante toetsen van sherry. Uitstekend in een ballonglas, puur of met ijs. Schitterend in elegante mixdrankjes en cocktails. 


