&

DRANKWijnkaart

 Aperitieven 































Strongbow gold apple 				
€ 4,00
Strongbow red berries					
€ 4,00
Strongbow elderflower 				
€ 4,00
Aperitief maison 						€ 7,50
Aperitief maison alcoholvrij 				
€ 6,50
Kirr 								€ 5,50
Bacardi								€ 7,00
Eristoff wit ( wodka)					
€ 7,00
Ricard								€ 7,00
Ricard alcoholvrij						€ 5,00
Porto wit 							€ 4,50
Porto rood							€ 4,50
Sherry dry							€ 4,50
Pineau de charentes					€ 5,00
Martini wit							€ 6,00
Martini rood 						€ 6,00
Hendricks gin 						€ 9,50
Gordon gin							€ 7,50
Buzz gin 509 						€ 8,50
Pisang								€ 7,00
Passoa								€ 7,00
Campari 							€ 7,00
Safari								€ 7,00
Picon (met witte wijn)					
€ 7,00
Johnnie Walker						€ 7,00
William Lawson’s						€ 7,00
Dewar’s white						€ 9,00
Dewar’s 12 years						€ 12,50
Dewar’s 18 years 						€ 18,50
Dewar’s signature 					€ 35,00

 Bieren 
























Cristal 25 cl ( van het vat) 				
€ 2,50
Vedett								€ 3,50
Duvel 								€ 4,00
Hapkin								€ 4,00
St Bernardus tripel					€ 4,50
St Bernardus prior (8°)					
€ 4,50
St Bernardus abt 12 (10°) 				
€ 5,00
Grimbergen blond 					€ 4,00
Grimbergen bruin 						€ 4,00
Westmalle tripel 						€ 5,00
Westmalle bruin 						€ 5,00
Affligem blond 						
€ 4,00
Affligem bruin 						
€ 4,00
Affligem tripel 						
€ 4,50
Gouden Carolus classic				
€ 4,50
Gouden Carolus tripel					€ 4,50
Gouden Carolus Whiskey infused		
€ 5,00
Chimay blauw (9°)					€ 4,50
Brugs Witbier 						€ 3,00
Rodenbach							€ 3,00
Mort Subite oude kriek 37,50 cl			
€ 6,50
Mort Subite oude geuze 37,50			
€ 6,50
Maes zero (alcoholvrij)					€ 2,50

 Frisdranken 
























Eaumega plat 0,25 cl					
€ 2,50
Eaumega plat 0,50 cl					
€ 4,50
Eaumega plat 0,75					€ 7,00
Eaumega bruis 0,25 cl					
€ 2,50
Eaumega bruis 0,50 cl					
€ 4,50
Eaumega bruis 0,75					€ 7,00
Cola								€ 2,50
Cola zero							€ 2,50
Nordic tonic							€ 2,50
Fuze tea							€ 2,50
Gini								€ 2,50
Minute Maid orange					€ 2,50
Minute Maid appel					€ 2,50
Minute Maid tomaat					€ 2,80
Fanta								€ 2,50
Sprite								€ 2,50
Cecemel							€ 2,80
Tönissteiner orange					€ 2,80
Tönissteiner citroen					€ 2,80
Tönissteiner vruchtenkorf				€ 2,80
Finley tonic water						€ 3,00
Finley sea salt lemon tonic				
€ 3,00
Appletiser							€ 3,20

 Warme dranken 







Koffie								
€ 3,00
Deca								€ 3,20
Thee								€ 3,50
Koffie verkeerd						
€ 3,50
Capuccino (slagroom)				€ 3,20
Chocolademelk						€ 3,50









Hasseltse koffie (jenever)				
Ierse koffie (whiskey)					
Franse koffie (Grand Marnier/cognac)
Italiaanse koffie (Amaretto)				
Rudisheimer koffie (Asbach Uralt)		
Normandische koffie (Calvados)		
Baileys koffie 						

€
€
€
€
€
€
€

6,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50

 Digestieven 




















Jonge jenever						€ 4,50
Oude jenever						€ 5,00
Amaretto							€ 6,50
Baileys								€ 6,50
Grand Marnier						€ 6,50
Cointreau							€ 6,50
Grappa							€ 6,50
Cognac Otard						€ 7,00
Cognac Courvoisier					
€ 7,50
Asbach Uralt						
€ 7,50
Limoncello							€ 5,50
Poire William							€ 7,50
Calvados							€ 7,50
Johnnie Walker						€ 7,00
William Lawson’s						€ 7,00
Dewar’s white Label					
€ 9,00
Dewar’s 12 years						€ 12,50
Dewar’s 18 years						€ 18,50
Dewar’s Signature					€ 35,00

 Cava 


Cava MVSA brut:

Land: Spanje / Herkomst: Penedès / Kleur: Wit
Druivensoort: 30% Macabeo, 40% Xarel-Lo, 30% Parellada
Groengele nuance en levendige sprankel.
Aroma’s van rijpe meloen, banaan en vooral groene appel.
Droge, pittige en fruitige smaak met een mooie aciditeit in de afronding.
Zeer elegante cava. Lekker bij: Uitstekend als aperitief of bij lichte maaltijden.
Schenken op: 10°C
Alcoholgehalte: 11,5%

hier te verkrijgen in:					
20 cl :
							 37,50 cl :
								75 cl :

€ 7,50		
€ 14,50
€ 27,50

Cava MVSA brut rose:
						
per fles 75 cl :

€ 30,00



Mooie licht kersrode kleur. In de neus zeer elegante florale impressies
en fruitige aroma’s van vooral aardbei en framboos.
In de mond een zeer verfrissende en levendige sprankel.
Mooie fruitige finale.

 Champagne 


Champagne Devaux:

Land: frankrijk / Herkomst: Bar-Sur-Seine- Côte des Bar / Kleur: Wit
Druivensoort: 70% Pinot Noir, 30 % Chardonnay
Aroma’s van rijpe vruchten, witte perzik en mirabel, limoen en honing
aangevuld door florale toetsen ( oranjebloesem).
Goed gestructureerde champagne die minimum 3 jaar in de kelders verbleef.
Lekker bij: Als aperitief, bij foie gras, gerookte zalm en uiteraard kaviaar
Schenken op: 8°C
Alcoholgehalte: 12%

hier te verkrijgen in:				
							

37,50 cl :
75 cl :

€ 32,00
€ 60,00

ONZE
WIJNEN


Guillaume chardonnay:

per fles € 21 / per glas € 4,50

Een lichtgele wijn met ingetogen aroma’s van appel, peer, citrus en een vleug exotisch fruit. Een verfrissende chardonnay met een ronde afdronk.


Guillaume merlot:			

per fles € 21 / per glas € 4,50

Een fonkelende, rode wijn met de zwoele geur van rijpe kersen en marsepein en
een frisse, fruitige smaak. De afdronk is zacht en rond.


Guillaume grenache rosé: per fles € 21 / per glas € 4,50

Mooie lichtroze kleur. Parfum van rode neusjes, verse aardbeien en limoen. Dit is
een elegante rosé die in de eerste plaats een zomerse frisse drinkwijn moet zijn.


Guillaume colombard – sauvignon			

€ 21,00

Karakteristieken : Stralend bleekgele kleur.
In de neus,kenmerkende aroma’s voor een Colombard: citrusvruchten, limoen
en litchi. Een karaktervolle, vlot drinkbare wijn met mooie aroma’s.
Lekker bij : Aperitief (zomerwijn), Schaal- en schelpdieren,


Guillaume cabernet sauvignon

€ 21,00

Zeer rijpe Cabernet Sauvignon, soepele en aangenaam versmolten tannines. Kruidige en lederachtige impressies met een mooie harmonieuze finale.



La gloire de guillaume chardonnay viognier		

€ 24,50

Prachtig goudgele wijn met heldere toetsen.
Een bom aan aroma’s van citroen, wit fruit (perzik, peer)
aangevuld met subtiele hints van brioche, geven deze wijn
een intens volle en fruitige smaak. Fantastisch rond en
vol in de mond met een langdurige en smaakvolle afdronk.


La gloire de guillaume sauvignon viognier:		

€ 24,50

Prachtig lichtgele wijn met heldere toetsen.
Door de sterke aanwezigheid van aroma’s van citrusvruchten
krijgt deze wijn een intens fris en fruitig karakter.
Ook in de afdronk blijven de krokante zuurtjes aangenaam lang nazinderen.


La gloire de guillaume carignan vieilles vignes		

€ 24,50

Deze kersrode wijn geeft uw zintuigen een explosie van rood fruit,
aangevuld met zachte vanille toetsen.
In de mond zachte en fruitige tannines met een aangename afdronk.


La gloire de guillaume cabernet-syrah			

€ 24,50

Stralend robijnrode kleur. Krachtige en complexe aroma’s en
geuren van zwarte bosvruchten.
Wijn voor een stevige maaltijd: vol en soepel door zijn
aanspreekbare tannines.
Lekker als aperitief (gekoeld!), bij fijne kazen en bij rood vlees.


La gloire de guillaume grenache rosé			

€ 24,50

Uitzonderlijk mooie lichtbleke roze kleur.
Het boeket is jeugdig en intens met veel fruit zoals
zoete rijpe bessen waaronder framboos en cassis.
Het middenstuk is stevig dankzij een stevige aciditeit,
maar tegelijkertijd zacht en sappig met levendige rode vruchten in de finale.

 Witte wijnen 
Frankrijk


Domaine Jacky Marteau Sauvignon, Touraine AOP

€ 26.50

Pure, uitbundige en sappige Sauvignon, met z’n typische aroma’s.
Citrus en florale toetsen in de mond, met een minerale onderbouw.


Domaine Coudoulet Chardonnay, IGP Pays d’Oc

€ 25.00

Zuivere Chardonnay met wat frisse citroen en een fijne mineraliteit.
Combinatie van de typische warmte van zijn regio van oorsprong
(Languedoc-Minervois) met een verfijning die doet denken
aan een bourgogne uit Macon.


Cuvée Clémence, Entre-Deux-Mèrs AOP			

€ 27.50

Assemblage van Sauvignon, Sémillon en Muscadelle
met 6 maanden rijping in eiken vaten.
Frisse wijn met aroma’s van pompelmoes, witte perzik,
bloemetjes en wat kruidigheid. Mooie structuur en complexiteit.


Domaine Bott-Geyl ’Métiss’, Alsace AOP			

€ 29.50

Biodynamische wijn gemaakt van Muscat, Riesling, Pinot Gris en
Pinot Auxerrois. Frisse zuren en dito fruit, zowel in de neus als in de mond.


La Baudière, Pouilly Fumé AOP					

€ 38.00

Elegante wijn van de Sauvignon druif. In de neus vind je de
typische groene aroma’s, citrus en bloemen.
Opnieuw citrus en fruittoetsen in de mond, met een mooie mineraliteit.

Domaine Françoise & Denis Clair, Bourgogne
			
Hautes-Côtes-de-Beaune AOP		


€ 45.00

Heel mooie Bourgogne afkomstig van Zuid-Oost gerichte percelen,
met kalk en klei in de ondergrond.
Deels gevinifieerd en gerijpt in eiken vaten.
Minerale aanzet, expressieve neus met veel fruit en heel evenwichtig

België


Wijngoed Monteberg ‘Kerner’, Heuvelland		

Belgische wijn van Ward Six uit Dranouter. Assemblage van Kerner,
Müller Thurgau, Solaris, Siegerrebe, en Auxerois.

€ 37.00

Oostenrijk


Gerhard Markowitsch Grûner Veltliner, Carnuntum

€ 27.50

Gerhard Markowitsch was in het verleden al Oostenrijks wijnmaker van het jaar.
Deze Grüner Veltliner is fris en toegankelijk met rijpe appel in de neus
en behoorlijk wat fruit en kruidigheid in de mond.

Italië


Nicola Bergaglio, Gavi del Commune di Gavi DOCG € 28.00

100 % Cortese druif, een klassieker uit Piemonte. Frisse, levendige wijn
met aroma’s van wit en geel fruit en bloemen.


Cantina Kurtatsch Pinot Grigio, Alto Adige DOC

€ 31.00

Italiaanse wijn uit Alto Adige, gekend als één van de beste streken
voor witte wijn in Italië. Frisse en soepele wijn met een milde aciditeit
en mooie complexiteit. Aroma’s van bessen en bloemen.

Spanje


Bodegas Rueda Perez J‘osé Galo’ Verdejo’, Rueda DO € 26.50

100 % Verdejo druif. Licht citroengele kleur met heel mooie schittering.
Aroma’s van ananas, perzik, pompelmoes en ook wat anijs.
Toetsen van granny smith, limoen, passievrucht en bergamot in de mond.
Sappige wijn, met een minerale toets met heel veel fraicheur.

Castillo de Aresan Chardonnay,
			
Vino de la Tierra de Castilla		


€ 25.00

Moderne eikgelagerde Chardonnay met mooi rijp fruit
en een mooi evenwicht tussen volheid en frisheid.


Vila Closa Garnacha Blanca, Terra Alta DO		

Assemblage van een 30-jaar oude wijngaard met een 15-jaar
jonger perceel, dit zorgt voor een mooie frisheid in de wijn.
Aroma’s van sinaas en abrikoos met wat witte bloemen en amandel.
Mooi rond in de mond.

€ 27.00

 Rode wijnen 
Frankrijk
Château de Paillet-Quancard,
		
Côtes de Bordeaux-Cadillac AOP			


€ 28.50

Intense granaatrode kleur met hoofdzakelijk Merlot.
Rijp fruit en wat kruidigheid in de neus.
In de mond ook rijp rood en zwart fruit met aangename tannines en rondeur.


Château Fontanche ‘Les Uyères’, Saint-Chinian AOP

€ 27.00

De wijngaarden van dit historische domein hebben een unieke ligging
en heel oude wijnstokken. Donkere kleur met zuiderse aroma’s
van tijm en rozemarijn, barstensvol rood en zwart fruit.
Heel toegankelijk door de rijpe en zachte tannines.

Domaine Grand Veneur ‘Les Champauvins’,
					
Côtes du Rhône AOP			


€ 32.00

Intens granaatrode kleur. Aroma’s van zwart fruit, kruiden en hout.
Ook wat zoethout en witte peper.
Helemaal de stijl van buurman Châteauneuf-du-Pape.


Château Grand Bertin de Saint-Clair, Médoc AOP		

€ 32.50

Dieprode wijn uit het puntje van de Médoc.Rijp zwart fruit, geroosterde toetsen van de
rijping op eiken vaten en een lichte vanilletoets en edele tannines.


Château Franc Pipeau, Saint Emilion Grand Cru AOP

€ 44.00

Gezonde paarsrode kleur. Elegante aroma’s van rood fruit.
Opnieuw sappig zomerfruit in de mond, wat vanille en zoethout,
met fluweelzachte tannines.

België


Wijngoed Monteberg ‘Rondo-Regent’, Heuvelland		

Belgische wijn van Ward Six uit Dranouter.
De druiven Dornfelder en Regent rijpen op de flanken van de Kemmelberg.

€ 38.00

Oostenrijk


Gerhard Markowitsch Carnuntum Cuvée, Carnuntum		

€ 29.00

Smakelijke en soepele assemblage van Zweigelt, Blaufränkisch en Pinot Noir,
gedeeltelijk gerijpt op grote, houten fusten.
Violetkleurig en barstensvol rijpe, zwarte kersen met wat kruidigheid op het einde.

Italië
Cantina Kurtatsch Schiava,
		
Kalterersee Auslese Klassisch DOC			


€ 28.00

Aromatische lichtrode wijn met zachte tannins en veel fris rood fruit.
De ideale wijn om gekoeld te drinken.

San Lorenzo ‘Casabianca’,
		Montepulciano d’Abruzzo DOC				€ 27.00


Intense kleur met aroma’s van bloemen en kersen. Levendige fraicheur,
sappig en een lichte kruidigheid in de afdronk.
Veel rijp fruit in de mond, mooie structuur en zachte tannines.

Luigi Einaudi ‘Vigna Tecc’,
		Dogliane Superiore DOCG					€ 44.00


Dogliani is gekend voor de betere Dolcettowijnen,
Voor de Vigna Tecc zijn de druiven afkomstig van oude wijnstokken
op de zuidelijke hellingen naast het domein.
De wijn rijpt in grote, houten foeders. Dieprode kleur met veel fris,
zwart fruit en wat amandel, vlot drinkbaar door de aangename tannines.

Spanje
Castillo de Aresan Petit Verdot,
		
Vino de la Tierra de Castilla					

€ 26.50

Bocca’ Bodegas Hercal , Ribera del Duero DO		

€ 29.00



Wijn uit de regio Castilla-La Mancha, gemaakt van de Petit Verdot druif,
de rijzende ster in de betere Bordeauxwijnen.
Intense kleur, in de neus rijp fruit en wat violet.
Gestructureerde wijn met stevige tannines en een behoorlijke afdronk.


Biodynamische wijn gemaakt van Tempranillo. veel rood en zwart fruit. Geroosterde toets
door 9 maanden eiklagering. Mooie structuur en elegantie.

 Rosé wijnen 


Reserve Grand Veneur, Côtes du Rhône AOP			

€ 26,00

Biologische rosé gemaakt van druiven afkomstig uit
Châteauneuf- en Champauvinwijngaarden.
Lichtroze kleur die doet denken aan rosé uit de Provence.
Veel fris rood fruit en ook wat provencaalse kruiden.

 Zoete wijnen 
Château Montdoyen ‘Un point c’est tout’,
		
Côtes de Bergerac AOP					


€ 24.50

Mooie, lichtzoete wijn uit Bergerac. Toetsen van citrus en witte perzik,
met een mooi evenwicht tussen zoet en een fruitige frisheid.

 Halve flesjes 
Reserve Grand Veneur, Côtes du Rhône AOP
					rood, wit en rosé				€ 15.50


Biologische wijnen van Domaine Grand Veneur,
één van de toonaangevende domeinen in de Zuidelijke Rhône.


Wit 37.5 cl

Assemblage van Viognier, Roussanne en Clairette. Veel zuiderse kruidigheid.


Rosé 37.5 cl

Druiven afkomstig uit Châteauneuf- en Champauvinwijngaarden.
Lichtroze kleur die doet denken aan rosé uit de Provence.
Veel fris rood fruit en ook wat provencaalse kruiden.


Rood 37.5 cl

Vooral Grenache met een beetje Syrah en Mourvédre. Rijp fruit en veel kruidigheid.


Château Franc Pipeau,
Saint Emilion Grand Cru AOP 37.5 cl			

Gezonde paarsrode kleur. Elegante aroma’s van rood fruit.
Opnieuw sappig zomerfruit in de mond, wat vanille en zoethout,
met fluweelzachte tannines.

Wijn van de Maand
glas € 5.00			
fles € 24.00

€ 23.00

