Wijnkaart

Jacob

Huiswijnen

glas

1/2

fles

WIT
FRANKRIJK - COTES DE GASCOGNE
Petit Bonheur ‘Colombard - Sauvignon’

4.10 € 15.50 € 20.50 €
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’

4.10 € 15.50 € 20.50 €
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

4.10 € 15.50 € 20.50 €
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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ZOET WIT
FRANKRIJK - COTES DE MONTRAVEL
Château Moulin Caresse ‘Sémillon’ Moelleux

4.30 € 16.50 € 22.00 €
Geconcentreerde, lichtzoete wijn met in het bouquet iets van kruiden en honing. De zuren
zorgen voor levendigheid en verfrissing. In de afdronk aroma’s die herinneren aan acacia.

Bubbels

glas

fles

SPANJE - PENEDES
Cava Tierra Azul Brut

6.00 € 26.00 €
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

Fraai Lichtrose van kleur, perfect zuiver, delicaat en verfrissend.

27.00 €

FRANKRIJK - CHAMPAGNE
Champagne Pommery Brut

60.00 €
Pommery Brut is een heerlijk frisse, vrolijke en lichte champagne. Deze feestelijke champagne is mooi in balans en bijzonder complex. Geschikt voor elk gebruiksmoment. sprankelend goud met geur van citrusvruchten en groosterde sesam. De smaak is droog, frisse
groene appel. Mooie afronk met aan het einde zachte vanille.
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Rosé Wijn

FRANKRIJK - COTEAUX DU LANGUEDOC
Cabel Gris

fles

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

Witte Wijnen

fles

ITALIE - VENETO
Uvam ‘Pinot Grigio’

24.00 €
Uit het kloppend hart van het wijngebied van Venetië komt deze modern gemaakte, smaakvolle
witte droge wijn. Vanwege zijn brede inzetbaarheid heeft Pinot Grigio de afgelopen jaren
enorm aan populariteit gewonnen, en als je deze charmeur proeft, weet je waarom. De kleur
is lichtgeel met brede tranenregen. Rijp parfum van geel fruit, meloen en appel maar het is
vooral in de mond waar het swingt. Impressies van perzik en pruim, mollig en toch fris en
sappig tot laat in de finale. Lekker fris.

ITALIE - CAMPANIA
La Guardiense ‘Falanghina’

28.00 €
De Falanghina heeft een strogele kleur met aroma’s van tropisch fruit, limoen en een
minerale toets. Een ware sensatie in de mond, met de typische frisheid en levendigheid
van druiven die op het perfecte ogenblik werden geoogst. Deze topwijn zal u zeker kunnen
bekoren!
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FRANKRIJK - LANGUEDOC
Laurent Miquel L’Artisan ‘Chardonnay’

28.00 €
De druiven worden ‘s nachts geoogst. Ze worden gekneusd met een selectie van het sap.
Op een lage temperatuur wordt het sap ontdaan van most. Fermentatie op een temperatuur van 16 - 17 graden. Rijping in het droesem in roestvrijstalen tanks. Vervolgens gerijpt
the (50%)
new lounge,
cigar
& wine experience
ineen
Antwerp
in Franse eiken vaten
gedurende
5 maanden.
De wijn krijgt
lichte filtratie alvorens
te bottelen. Door het gebruik van rijke elementen van eikenhout wordt het mooie fruit karakter versterkt, maar nergens is het hout overheersend. De wijn wordt gemengd met frisse,
aromatische en crispy wijnen zonder houtopvoeding. Dit geeft een uitzonderlijke balans in de
uiteindelijke wijn. 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.
Ideaal als aperitief of om van te genieten met gerechten met vis en gevogelte.
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SPANJE - MONTERREI
Lagar de Xestosa ‘Godello’

29.00 €
Wat een vondst is deze witte wijn! Monterrei is de Galicische spelling van Monterrey, wat
in het Castilliaans ‘koningsberg’ betekent. Het gebied, dat pas in 1996 de D.O.-status verwierf, ligt tegen de Portugese grens aan. Albariño’s uit Galicië zijn ondertussen wel bekend.
De godello heeft dezelfde hoogwaardige kwaliteiten en belooft één van Spanje’s belangrijkste witte rassen te worden. Deze wijn is loepzuiver, heel aromatisch in de geur en voorzien
van vol zoet perzikachtig fruit. De smaak is echter volkomen droog, rijk en vol. De afdronk is
intens. Een wijn met grote gastronomische mogelijkheden.

VERENIGDE STATEN - WASHINGTON STATE
Stimson ‘Chardonnay’

32.00 €
In de staat Washington ondergaan de wijngaarden overdag een warm en zonnig klimaat en
‘s nachts koelt het af. Dit resulteert in wijnen met erg intense aroma’s en smaken. Deze
romige Chardonnay heeft dan ook toetsen van exotisch fruit, is erg toegankelijk en heeft een
mooi uitgebalanceerd evenwicht.
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ZUID-AFRIKA - STELLENBOSCH
Lyngrove ‘Chenin Blanc’

25.00 €
Uitbundige verfrissende Chenin Blanc uit Zuid-Afrika. Licht geel van kleur, aangename geur
van citrus, peer en vers geplukte gele bloemen. Droge, frisse, bloemige en fruitige smaak
the newfruit
lounge,
experience
in Antwerp
met hinten van exotisch
zoals cigar
perzik&
enwine
meloen.
Lange frisse
fruitige afdronk.
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ITALIE - CAMPANIA
La Guardiense ‘Rosso Riserva’

31.00 €
Intens robijnrode kleur met een complex boeket van kersen, zoete kruiden, zoethout, koffie
en chocolade. De smaak is duidelijk geconcentreerd met een mooie lange afdronk waarbij de
wilde bramen de boventoon voeren.

ITALIE - TOSCANE
Chianti Superiore Cinelli Colombini

38.00 €
De robijnrode tint neigt granaat te kleuren met het ouder worden. Intens en karakteristiek
boeket, fruitig met paarse nuances. Ronde en fruitige smaak in evenwicht gehouden door
veroudering in traditionele vaten. Super rijpe fruitigheid en een zachte makkelijke afdronk
zijn de kenmerken van onze Chianti Superiore.

ARGENTINIE - MENDOZA
Norton ‘Malbec’ Coleccion

28.00 €
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.
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SPANJE - RIBERA DEL DUERO
Damana 5 Roble

35.00 €
Damana 5 is een the
waanzinnige
wijn van
Bodegas
Hij is donker
en intens zoals al hun
new lounge,
cigar
& wineTabula.
experience
in Antwerp
wijnen. De neus is krachtig vol zwart en rood fruit met een kruidigheid en romige tonen
van de 6 maanden opvoeding op fijn eikenhout. Alle smaken komen perfect samen in een
krachtige wijn met een lange aanhoudende afdronk.

Rode Wijnen
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VERENIGDE STATEN - WASHINGTON STATE
Stimson ‘Merlot’

32.00 €
Evenwichtige en plezierige Merlot met aroma’s van bramen en kersen. Een fijne toets van
vanille en een zachte afdronk maken van deze wijn een echte aanrader.

ZUID-AFRIKA - STELLENBOSCH
Lyngrove ‘Pinotage’

25.00 €
Pinotage in meest pure vorm. De wijn heeft een mooie dieprode kleur en aroma’s van zwarte
bessen, pruimen, diverse kruiden en hints van geroosterde amandelen en chocolade. De
smaak is stevig en kenmerkend fruitig met rijpe tannines en een mooie lengte.
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Aperitieven
Fles Champagne Autréau
Aperitief van het huis (Quid)
Martini Rood/Wit/Fiero
Sherry Fino
Porto Krohn Rood/Wit
Porto Krohn 10 years
Glas Cava
Kirr Royal Cava
Kirr
Fles Cava Tierra Azul

€ 49,00
€ 6,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 7,00
€ 6,00
€ 6,50
€ 5,50
€ 25,00

Campari
Campari orange
Passao
Passao orange
Safari
Safari orange
Pisang orange
Ricard Pastis
Bacardi cola

€ 5,50
€ 7,00
€ 5,50
€ 7,00
€ 5,50
€ 7,00
€ 7,00
€ 5,50
€ 7,50

Sterke Dranken
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 &
the new lounge,€cigar
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
Grand Marnier
Baileys
Cointreau
Limoncello
Sambucca
Elixir D’anvers

The Emerald
+ Frisdrankin Antwerp
wine experience

Johnny Walker Red Label
Jack Daniels
Oban 12 years
Talisker 10 years
Lagavullin 16 years
DalhWinnie 15 years

€
€
€
€
€
€
€

6,20
7,00
6,20
6,20
4,20
6,20
4,00

€ 2,00
€ 6,00
€ 6,50
€ 8,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 10,00

www.despert.be
your wine and spirits partner

