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WIT
AUSTRALIE - SOUTH AUSTRALIA
Peter Lehmann ‘Chardonnay’           4.80 €    24.00 €
Deze Chardonnay wordt gekenmerkt door een schitterende strogele 
kleur en aroma’s van zongerijpte witte perzik. Zachte fruitsmaken 
geven aan deze wijn een genereus mondgevoel dat fijn gebalanceerd is 
met een frisse zurigheid, resulterend in een lange afdronk. 

WIT
ZUID-AFRIKA - PAARL
Boland Cellar ‘Sauvignon’           5.00 €    25.00 €
50% van de geoogste druiven hebben tijdens de pesring een langdurig(er) 
contact gehad met de schil, wat voor een maximum aan smaken en 
complexiteit zorgt. Mooi gebalanceerde, droge, frisfruitige wijn met een 
goede lengte.

ROOD
AUSTRALIE - SOUTH AUSTRALIA
Peter Lehmann ‘Shiraz’           4.80 €    24.00 €
Voor deze Shiraz worden enkel de beste en meest rijpe druiven gese-
lecteerd waaraan deze wijn zijn kenmerkende zachte smaak ontleent. 
Deze dieppaarse wijn, met aroma’s van zwarte bessen heeft een op-
merkelijke rijke en diepe smaak. De fruitige smaak is mooi in balans met 
de rijke tannines en een vleugje eik.

ROOD
ZUID-AFRIKA - PAARL
Boland Cellar ‘Pinotage’           5.00 €    25.00 €
Pinotage is de typische druivensoort voor Zuid-Afrika, een kruising tus-
sen de Pinot Noir (uit Bourgogne) en de Hermitage of Cinsault (uit de 
Rhône). Een volle maar toch toegankelijke wijn met een neus die wat 
doet denken aan gestoofde pruimen, perfect in evenwicht en met een 
zachte en lange afdronk.
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Huiswijnen
WIT
FRANKRIJK - COTES DE GASCOGNE
Petit Bonheur ‘Colombard - Sauvignon’             3.70 €     14.00 €     18.00 €
Stralende, parelmoeren groengele wijn met vette tranenbeekjes. Intens fruit en floraal 
boeket van witte bloemen, nectarine, gekonfijte citrusvruchten en mango. Elegante, fijne 
superlevendige wijn met een mooie mineralige toets. Klasse !!!
 
ROOD
FRANKRIJK - VIN DE PAYS D’OC
Petit Bonheur ‘Syrah’             3.70 €     14.00 €     18.00 €
Een heerlijke wijn zonder hout met een donkerrode kleur en mooie schittering. In de neus 
vooral frambozen, zwart fruit en kruidige toetsen. In de mond zijn de tannines omhuld door 
sappig fruit en mooie zuren.
 
ROSE
FRANKRIJK - VIN DE PAYS D’OC
Petit Bonheur ‘Cinsault’ Rosé             3.70 €     14.00 €     18.00 €
Mooie zalmrozige kleur met florale pure aroma’s. Deze wijn boeit door zijn fluweel zachte 
afdronk. Ideale partner voor alle zomerse gerechten of als aperitief.
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Bubbels
SPANJE - PENEDES
Cava Tierra Azul Brut             6.00 €    25.00 €
De Cava heeft een lichtgele aanblik. Correcte, persistente belletjes. Mooi aroma van appel, 
geel fruit, bloesems, wat toast en limoen. Goed droog, met een strak middengedeelte waar 
het fijne fruit een tandje bijsteekt. De mousse is zeker niet agressief en eindigt aangenaam 
in de frisse afdronk. 

ITALIE - CAMPANIA
Spumante Quid Rosé Brut                 27.00 €
Fraai Lichtrose van kleur, perfect zuiver, delicaat en verfrissend.

FRANKRIJK - CHAMPAGNE
Champagne Autréau Premier Cru Brut                49.00 €
Afkomstig van hun 28,5ha golvende en zonzatte wijngaarden, in en rond Champillon.Waarin 
voor 40% de stoere en edele Pinot Noir voor diepgang, rijke afdronk en stoerheid zorgt, 
terwijl een andere 40% Chardonnay de volle en intense aroma’s ondersteunt en de laatste 
20% Pinot Meunier instaat voor frivole finesse, plus dat zo noodzakelijke tikkeltje “fraîcheur” 
waardoor deze Champagne uitblinkt als perfect apertief.

                 glas       fles

FRANKRIJK - COTEAUX DU LANGUEDOC
Cabel Gris              23.00 €
Deze wijn met zijn fonkelende schoonheid en zijn buitengewone glans, benadrukt door een 
bleekroze kleur, nodigt uit tot ontdekkingen. Zijn charmante, elegante aroma’s van vers 
geplukt klein fruit met impressies van specerijen, en zijn zijige textuur, geven gestalte aan 
een warme en bekoorlijke persoonlijkheid. Hij

Rosé Wijn                         fles
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FRANKRIJK - LANGUEDOC
Laurent Miquel L’artisan ‘Chardonnay’              24.00 €
Heerlijke geuren van wit fruit en florale aroma’s in de neus. Volle, romige aanzet en smaak 
ondersteund door vanille aroma’s. Goede structuur en mooie afdronk. 

FRANKRIJK - BOURGOGNE
Domaine Auvigue Bourgogne Blanc              26.00 €
Deze Chardonnay wordt verbouwd op kalkachtige ondergrond en vertoont nuances van bloe-
men en citrusvruchten met een botertoets en een ronde afdronk. 

FRANKRIJK - LOIRE
Domaine Pabiot Pouilly Fumé ‘Les Chantebines’               35.00 €
Een blinkende wijn met aroma’s van bloemen, minerale terroirtoetsen (klei en vuursteen) en 
typische Sauvignon-accenten (gemaaid gras, buxus en groene appel). In de bijzonder frisse 
smaak krijgen die aroma’s het gezelschap van citrusfruit en een mooie aciditeit. 

FRANKRIJK - BOURGOGNE
Domaine William Fèvre Chablis ‘Champs Royaux’              38.00 €
Het geraffineerd boeket evolueert mooi naar aroma’s van citrusvruchten en fruit met wit 
vlees. Deze witte wijn is fris, soepel, met minerale smaken, die zo typisch zijn voor een 
Chablis. 

FRANKRIJK - GRAVES
Château Saint Robert ‘Cuvée Poncet Deville’               42.00 €
Strogele, fonkelende robe. De rijpe sauvignon geeft de wijn de bloemige geur van acacia. 
Deze rijke en ronde wijn is fluweelzacht en de houtsmaak zeer discreet. Elk jaar komt er 
weer een juweeltje van dit kleine château… de verrassende buurman van het bekende Châ-
teau Yquem.

SPANJE - RIAS BAIXAS
Taboexa ‘Albariño’               27.00 €
Zeer briljante lichtgele wijn met groene reflecties. In de neus is intens aromatisch met rijp 
wit fruit, lichte florale toetsen, vers gemaaid gras, citrusimpressies (pomelo), een lichte 
kruidigheid (laurier) en mooie mineraliteit. In de sappige en rijke mond brengen wit en citrus-
fruit zeer mooie zuren naar voren. Met een mooie mondvulling en een heel compendium aan 
sensaties is dit duidelijk één van de mooiste Albariño’s ooit gemaakt! Prachtwijn!
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ITALIE - VENETO
Mabis Uvam ‘Pinot Grigio’              21.00 €
Lekkere Pinot Grigio met een fijne, stuivende neus met veel citrusfruit zoals limoen, maar 
ook frisse groene appeltjes. Een delicaat en mineralig bouquet. Een levendige, heerlijk dorst-
lessende wijn met veel sappig wit fruit en een florale toon.  

ITALIE - VENETO
Fornaro Soave Classico               28.00 €
Een prachtige zuivere Soave! 100% Garganega druif; mooie geur, puur en schoon in de 
smaak mooi Italiaans bittertje, citrus, beetje kruidig, elegante wijn, lange afdronk. Jonge 
enthousiaste wijnmaker, wijngaarden liggen direct aan het Castello di Soave, dit is eigenlijk 
een ‘Grand Cru’!

PORTUGAL - DOURO
Cottas Branco Reserva               32.00 €
De gisting en rijping geschied in Franse eikenhouten vaatjes. De geur is behoorlijk intens, 
met grapefruit en toast. Het smaakpallet is vet, intens, limoenachtig en fris met hinten van 
meloen. Mooi evenwicht tussen het vettige en aromatische van deze wijn.

ZUID AFRIKA - CONSTANTIA
Groot Constantia ‘Sémillon - Sauvignon’               29.00 €
Een plezierige witte wijn met het frisse karakter van de sauvignon en de rijpe impressies van 
de semillon. De geur is heerlijk fris en uitnodigend met impressies van bloemen, citrus, bes-
sen en rijp fruit. De smaak is sappig, fruitig en opwekkend met een fijne minerale toets. 
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FRANKRIJK - CÔTES DU RHÔNE
Feuille de Garance              24.00 €
Deze wijn heeft een paarse kleur met levendige nuances en een rijk, complex boeket met 
aroma’s van rijpe vruchten, kruiden en specerijen. In de mond is hij vol, zijdezacht en gulzig, 
met een mooie aromatische duurzaamheid. 

FRANKRIJK - SAINT CHINIAN
Château Cazal Viel ‘Vieilles Vignes’              25.00 €
Uitgesproken frisse, zuivere fruitaroma’s in de neus. Rijpe pruimen, rijpe bramen en nog veel 
meer. Mooi ondersteund door de geroosterde tonen van het nieuwe hout waarop de wijn 
heeft gerijpt. Prachtig. In de aandronk vol, stevig, robuust met veel materie. 

FRANKRIJK - SAINT EMILION GRAND CRU
Château Lavallade ‘Cuvée Arielle’               35.00 €
Hij pronkt met een intense, kersenrode kleur en een verleidelijke, complexe neus: getoast 
hout, violetjes, likeur en een ondertoon van klein zwart fruit. Soepele aanzet, gevolgd door 
een krachtige en zeer volle smaak. De pittige tannines worden mooi opgenomen door het 
rijpe fruit. Bijzonder lekkere wijn met lange afdronk.

FRANKRIJK - SANCERRE
Henri Bourgeois ‘Les Baronnes’              35.00 €
Deze pinot noir biedt na lichte houtlagering veel Bourgondisch, framboosachtig fruit. Hel-
dere, kersenrode kleur. Een bouquet van rijp rood fruit (kersen en bramen), aangevuld met 
subtiele houttonen. De smaak is rond en charmant met sappig Pinot Noir fruit.

SPANJE - SOMONTANO
Laus Tinto Crianza              27.00 €
Rond, soepel en mooi, door iedereen op prijs gesteld. Kersenrood, zuiver en helder. Aange-
naam en elegant met aroma’s van rood fruit (aardbei en kersen) op een licht houtdragende 
ondergrond. In de mond heeft hij een soepele, doch stevige afdronk.

SPANJE - RIBERA DEL DUERO
Bodegas Arrocal Joven               30.00 €
Superrijpe Tinto del País en 6 maanden Frans en Amerikaans eiken geven een diepe, zwoele 
krachtige wijn die barst van het zwarte fruit. Deze prachtige rode wijn uit Ribera del Duero 
heeft een rijke neus met veel donker bessenfruit, framboos, ceder en specerijen.  
ROBERT PARKER : 90 points GUIA PENIN : ***** EXCELLENT
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SPANJE - COSTERS DEL SEGRE
Celestia Tierra Tinto              24.00 €
De wijn is prachtig robijnrood met een paarse schittering. Naast overdonderend rood fruit 
ruik je ook een zachte aardsheid. De wijn is krachtig en blijft lekker lang hangen. 

ITALIE - PUGLIA
Conte di Campiano ‘Primitivo’              25.00 €
De Carmenère is de typische druif uit Chili. De druif staat garant voor zacht kruidige toet-
sen in de neus en veel kracht in de mond. Het goede Chileense klimaat zorgt voor rijpe 
tannines 

ITALIE - PIEMONTE
Barbera d’Asti ‘La luna e i Falo’              31.00 €
Donker robijnrode kleur met paarse tinten. Een intense en gekruide neus met toetsen van 
vanille en zoethout. Een rijke volle structuur in de mond, levendige en verfrissende zuren. 
Een duurzame finale op fijne vruchtensmaken eindigend.  

ITALIE - TOSCANE
Chianti Classico ‘Villa Cafaggio’              36.00 €
Middeldonkere robijnrode Chianti, fijn, oprecht en zacht, met rijke fruitaccenten van prui-
men en kers. Mooie gekruide textuur. Een grote Toscane wijn van een prachtig huis.

ARGENTINIE - MENDOZA
Norton ‘Malbec’ Barrel Select               23.00 €
Deze donkerrode wijn heeft aromas van rood rijp fruit, cassis en peper. In de mond is hij rond 
en erg vol met versmolten tannines, een mooie kruidigheid en een erg lange afdronk.

ZUID-AFRIKA - STELLENBOSCH
Douglas Green ‘St. Augustine’              28.00 €
Deze wijn is een blend van Pinotage, Cabernet en Shiraz - druif, mooi versmolten met een 
fijne houtrijping. Een prachtig voorbeeld van wat Zuid-Afrika te bieden heeft.

CHILI - RAPEL VALLEY
Santa Carolina ‘Carmenère’ Reservado              25.00 €
De Carmenère is de typische druif uit Chili. De druif staat garant voor zacht kruidige toet-
sen in de neus en veel kracht in de mond. Het goede Chileense klimaat zorgt voor rijpe tan-
nines en een mooie frisse afdronk.
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Sterke Dranken

Fles Champagne Autréau    
Aperitief van het huis (Quid) € 6,50
Martini Rood/Wit/Fiero  € 4,50
Sherry Fino   € 4,50
Porto Krohn Rood/Wit  € 4,50
Porto Krohn 10 years  € 7,00
Glas Cava   € 6,00
Kirr Royal Cava   € 6,50
Kirr    € 5,50
Fles Cava Tierra Azul € 25,00

Aperitieven

Bacardi   € 6,20
Bacardi Reserva  € 8,20
J&B   € 6,20
Absolut Wodka   € 6,20
Smirnoff Red   € 6,20
Bombay Sapphire Gin  € 6,20
Hendrickx’s Gin   € 8,20
Malibu   € 6,20
Tequila    € 6,00
Grappa Nebbiolo ‘Paesi Tuoi’ € 6,20
Jonge Jenever   € 4,50
Oude Jenever   € 4,50
Calvados Groult 3 Years  € 6,20
Cognac LHeraud VS  € 6,20
Cognac LHeraud VSOP  € 8,20
Cognac LHeraud 10 years         € 12,50

Amaretto Disaronno  € 6,20
Grand Marnier   € 7,00
Baileys    € 6,20
Cointreau   € 6,20
Limoncello   € 4,20
Sambucca   € 6,20
Elixir D’anvers   € 4,00
    
 + Frisdrank   € 2,00

Johnny Walker Red Label € 6,00
Jack Daniels   € 6,50
Oban 12 years   € 8,00
Talisker 10 years  € 8,00
Lagavullin 16 years           € 10,00
DalhWinnie 15 years           € 10,00

Campari    € 5,50
Campari  orange   € 7,00
Passao    € 5,50
Passao orange   € 7,00
Safari    € 5,50
Safari orange   € 7,00
Pisang orange   € 7,00
Ricard Pastis   € 5,50
Bacardi cola  € 7,50

€ 49,00



www.despert.be
your wine and spirits partner


