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Prosecco Brut
Canaletto
Casa Girelli
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

licht strogeel
zeer fijne bubbel

appel, citrus en grapefruit,
blauwe regen en acaciabloemen

vol, fris en subtiel met een perfecte
zuurtegraad

als aperitief

druif

2-3 j.

reeds jaren onze klassieker als bubbel
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helder
goudkleurig
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ananas, verse amandel,
witte acaciabloemen,
witte peper

zeer harmonieus, honing, pittige
kardemom-peper, citrus, fruitig

complex en mineralig
appel, perzik, peer, amandelen,
witte peper, kurkuma

zeer levendig, fris en evenwichtig

aperitief

100% Pinot Blanc
tot 5 j.

past bij vele gerechten, o.a. ook
bij kipschotels

10

zoet

Riesling
‘Cuvée René Dopff’
Château de Riquewihr
0

lekker bij

10

droog

3

smaak

zoet

Pinot Blanc
‘Cuvée René Dopff’
Chateau de Riquewihr
0

aroma

bij elke gelegenheid

droog
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helderheid / kleur
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goudgroen met
zilvertint
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lange fruitige en minerale afdronk

fijne visgerechten, gegrild of met
saus, zoals forel met amandelen,
brochette met “beurre-blanc”

100% Riesling
tot 5 j.
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verse geitenkaas en St Marcellin
droog

4

zoet

Riesling Grand Cru
‘Grand Cru Schoenenbourg’
Château de Riquewihr
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

droog

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

3

4

5

6

7

9

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

droog
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klasse-bewaarwijn!
rond, vol, fruitig en fris met mooi
onderliggende zuren met een toets
van honing

past perfect bij Oriëntaalse en
gekruide keuken (kip met curry)

100% Pinot Gris
tot 5 j.

schittering van
smaragd
licht goudgeel
glashelder

fijne aromatische neus,
rozenaroma’s, zachte zoete kruiden,
gedroogde rozijntjes,

mooie schittering
goudgroen

Mengelmoes van ‘Elzas’geuren want
uitzonderlijk : 5 druivensoorten
worden op hetzelfde perceel
geteeld en worden tegelijkertijd
gevinifieerd
pompelmoes, citrus

mooie krachtige samenstelling, mooi
evenwicht tussen mineraliteit, fruit
en subtiele kruiden
fantastische afdronk
een zeldzame klassewijn
elegant, rond en karaktervol
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ideaal bij Oosterse en gekruide
keuken
verse geitenkazen en
geroosterde pompelmoes met
honing
gerechten met fruit (eend met
sinaasappel), gevogelte,
gerechten met zoet-zure saus,
sorbets, desserten

100% Pinot Gris
10 – 15 j.

100% Gewurztraminer
tot 5 j.

zoet

Cuvée ‘Clos des Terres Brunes’
Domaine Jean Siegler
0
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geroosterde ananas, een puntje
dragon, met lichte toevoeging van
pomelo en sinaasappel, aromatische
tabak, witte peper en zachte paprika

zoet

droog

100% Riesling
15-20 j.

verse kazen met peper

Gewurztraminer
‘Cuvée René Dopff’
Château de Riquewihr
0

schitterend bij gerechten uit de
wereldkeuken zoals nems, kip
met gember, vis met curry

lange en geparfumeerde afdronk
uitgesproken
geelgoude kleur

8

zeer mooi evenwichtig pallet,
stevige kruidige afdronk,

10

droog

7

peer, witte vruchten, abrikozen,
gekonfijte citrusvruchten

zoet

2

harmonieus

harde en blauwe kazen
lichtgoud

Pinot Gris Grand Cru
‘Grand Cru Sporen’
Château de Riquewihr
0

zeer fijn, intens, abrikoos en jong
wit fruit, fijne kruiden (curry,
saffraan), gekonfijte zeste van
gember

zoet

droog
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Pinot Gris
‘Cuvée René Dopff’
Château de Riquewihr
0

intens goud
briljant

Rousanne
IGP Vaucluse
Cave de Lumières
Aubépine
AOC Ventoux
Cave de Lumières
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zoet

helder
lichtgoud
mooi lichtgeel

frisse witte bloemen
mooie complexiteit
witte vruchten

zeer evenwichtige en elegant met een
mooie, lange afdronk

aperitief, alle mogelijke
gerechten en kazen

de “Alsace” in één fles
verrassend lekker en uniek!
frisse wijn met tonen van citrusfruit

allemansvriend

zeer koel te drinken
evenwichtig, rijk en rond in de mond
frisse afdronk

aperitief, salades, charcuterie,
exotische en/of spicy gerechten,
pizza, bbq, jonge kazen
aperitief, vis met saus, gegrilde
vis, schaaldieren, garnalen,

tot 5 j.

Riesling (hoofdzakelijk),
Pinot Blanc, Pinot Gris
Muscat en
Gewurztraminer
100% Roussanne

max 2 j.

3 tot 5 j.

Grenache Blanc
Roussanne
Clairette
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Cinsault
IGP Vaucluse
Cave de Lumières
Lumières
AOP Ventoux
Cave de Lumières

Zachtroze met
oranje schittering

aroma’s van witte perziken
watermeloen

licht roze

Aromatische neus met toetsen van
aardbei en framboos

Amaterra BIO
AOP Ventoux
Cave de Lumières

helder roze

rijpe frambozen, rood fruit en
grenadine

Rose Line
IGP Vaucluse
Domaine de l’Angèle

licht roze
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robijnrood met
nuances van
granaatappel

rood fruit, voornamelijk kersen

kristalhelder
robijnrood

elegante neus
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Pinot Noir
‘Les Petits Grains’
Domaine Joseph Scharsch
0

exotisch fruit

100% Cinsault
max 2 j.
Grenache
Syrah

max. 2 j.

Grenache
Syrah

max. 2 j.

100% Muscat de Hambourg

zoet

droog
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dorstlessend
frisse aanzet met pallet van rijp rood
fruit zoals framboos en aardbei
evenwichtige afdronk
een echte aanrader !
rood fruit, granaatappel

zeer geparfumeerd door de
muscaatdruif.
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Pinot Noir
Domaine Joseph Scharsch
0

oude rozen, lychee

soepel en uitnodigend

raclette, kip, kalfsvlees, zalm,
geitenkazen
aperitief, salades, charcuterie,
exotische gerechte, aïoli, pizza en
pasta’s, jonge kazen
apertief
mediterraanse gerechten,
visgerechten
dé topper uit de rosé’s
als aperitief, bij diverse salades,
charcuterie, exotische gerechten,
pikant, pizza's, spiesjes, …
jonge kazen
als aperitief
exotische gerechten
salades

combinatie van kersen, aalbessen en
een discrete houttoets
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zeer aangenaam, soepel en
verfrissend
mooie combinatie van rood fruit,
voornamelijk kersen, met fijne en
discrete tannines
kan fris gedronken worden
vol en rond in de mond met nuances
van fijne kruiden

voorgerechten,
salades,
charcuterie,
gegrild vlees

rood vlees,
klein wild
alle kazen

100% Pinot Noir
tot 5 j.

100% Pinot Noir
tot 5 j.

aanwezige tannines, mooi evenwicht
10 maanden op eikenvaten gelegen

zoet

Grrrenache
IGP Vaucluse
Cave de Lumières

donkerrood met
reflecties van
viooltjes

krieken, frambozen en pruimen

Amaterra BIO
AOP Ventoux
Cave de Lumières

donkerrood met
paarse reflecties

aroma’s van kersen in cognac,
kaneel en sinaasappel

Couloubre
AOP Luberon
Domaine de l’Angèle

robijnrood met
paarse achtergrond

vers rood fruit met dominantie van
cassis

Ludivine
IGP Vaucluse
Domaine de l’Angèle

donkerpaars

SFX
AOP Côte du Rhône
Dom. Jean François Gras

robijnrood

schitterende pinot noir !
zeer fruitig en makkelijk weg te
drinken
kan fris gedronken worden
echte zomerwijn !
rond met een mooi zoetje en
kersensmaak bij de aanvang
versmolten taninnes, frisse afdronk
zachte tannines

lichte vanillesmaak

kan ook fris worden gedronken
wijnstokken van min. 10 jaar oud.
wijnstokken van 50 jaar oud !
lichte vanillesmaak door een
houtlagering van min. 12 maanden

uitgesproken aroma's van verse
cassis, rode bes en framboos
fijne fruitimpressies
heel toegankelijk

een echte krachtpatser !
krachtig en vol (14,5°), ook een
tikkeltje vrouwelijk
versmolten tannines, prima afdronk
mooi evenwichtig en elegant

viooltjes, zoethout, humus, kruiden

tapas, pizza, grillades,
charcuterie
Aziatische keuken
jonge kazen
lamskoteletjes, brochettes en
grillades, tajine en couscous
chocoladedesserten

100% Grenache
3 - 4 j.

5 – 7 j.

Grenache
Carignan

ideaal bij BBQ met côte à l’os,
grillades, rood vlees

5 – 7 j.

50% Syrah
50% Grenache

rood vlees en wild, m.a.w. een
stevig stuk vlees

7 – 10 j.

100% Syrah

rood en wit vlees
pasta’s

tot 5 j.

70% Grenache
20% Syrah
10% Mourvèdre

