wijnkaart

wijnen van het eigen wijndomein in Bekkevoort
De Petrushoeve in Bekkevoort produceert wijnen op een van de mooiste Hagelandse terroirs. Gerry Calders en zijn team
maken verfijnde Belgische wijnen met respect voor de omgeving en natuur.
Domaine La Corbeille wit											/ 28
Cuvée Joseph schuimwijn											/ 34
Petrushoeve Souvignier Gris 										/ 30
					
Petrushoeve Muscaris (zoet) 										/ 30
Petrushoeve rosé												/ 30

Champagnes
Het Champagnehuis Palmer & Co is een ontdekking en is één van de meest onderschatte champagnehuizen. Gegroeid uit de
samenwerking van 8 wijnbouwers, bevinden de wijngaarden van dit champagnehuis zich enkel in Grand- en Premier Cru
gemeenten.
Champagne Palmer Brut (75cl)										/ 70
Champagne Palmer Blanc de Blancs (75cl)									/ 85
Champagne Palmer Rosé (75cl)										/ 80

SCHUIMWIJN
Cava Masìa de la Luz (75cl)										/ 30

De Kelderresten
Benieuwd welke wijnen er nog te verkrijgen zijn buiten onze wijnkaart? Vraag naar onze referenties en wij geven jullie met alle
plezier de nodige uitleg.

witte wijnen
Vina Sanzo - Javier Rodriguez - DO Rueda - Spanje - 100% Verdejo						
Een zachte witte wijn met tonen van rijpe witte vruchten en een ronde smaak. Een echte fruitbom die u doet denken
aan de warmte van zijn Spaanse afkomst. (Smaakt bij gevogelte - lichte sauzen - vette vis)

/ 29

Climat n°1 - Domaine Lionel Gosseaume - AOC Touraine Oisly - Frankrijk - 100% Sauvignon Blanc			
Een superfrisse 100% Sauvignon Blanc wijn uit de Loire, met lichte citrus toetsen en dat mooie zuurtje in de afdronk.
(Smaakt bij aperitief - salades - koude visgerechten - magere vis - schaal- en schelpdieren - asperges)

/ 37

Lagar de Costa - Albariño Spanje – D.O. Rías Baixas 100% Albariño						
Zorgvuldige selectie van druiven. Vinificatie in roestvrijstalen tanks. Deze wijn rijpte 3 maanden “sur lie” en
nadien nog 2 maanden op fles wat hem een mooi vol en rond karakter geeft.
(Smaakt bij wit vlees - sushi - zeevruchten - vis- en schaaldieren)

/ 38

Domein Pasqua Passimento - 100% Garganega - Italië - Veneto						
Prachtige ronde 100% Garganega mooi droog in de afdronk en aangename zuren. Droge stijl die rijke mandarijn
en geroosterde amandeltonen krijgt naarmate het ouder wordt. Garganega is de belangrijkste druif van Soave.
(Smaakt bij gegrild - gevogelte - paddenstoelen - vette vis - Zuiderse keuken)

/ 34

Hirschvergnüngen Grüner Veltliner- Weingut Hirsch - DAC Kamptal - Oostenrijk - 100% Grüner Veltliner		
/ 37
Aan de oevers van de Donau worden enkele van Oostenrijks meest frisse, mineralen en elegante wijnen geproduceerd.
Weingut Hirsch werkt volledig biodynamisch, wat hier zorgt voor de pure expressie van dit unieke terroir.
(Smaakt bij moderne keuken - venkel - Japanse keuken - asperge)
Cuvée Dédicace - Rives-Blanques - Cuvée Dédicace Limoux – 100% Chenin Blanc				
/ 42
Prachtige, zeer bijzondere 100% Chenin Blanc uit het Zuiden van Frankrijk gemaakt door de Nederlandse familie Panman.
Deze mooie druif heeft toetsen van noten en gele pruim met een mooie ronde afdronk, een lichte houttoets, aangename finesse
en frisheid. (Smaakt bij diverse visgerechten - gevogelte)
Chablis - Les Ouches’ - Domaine Bersan - AOC Chablis - Frankrijk - 100% Chardonnay				
/ 45
Het domein van vader en zoon Bersan is gelegen in het piepkleine dorpje Saint-Bris-le-Vineux, vlakbij Chablis.
Ze vinifiëren hun wijnen met respect voor de natuur en dat resulteert hier in een evenwichtige, rijpe wijn met de kenmerkende
minerale Chablis neus en een mooi lichte geïntegreerde houttoets.
(Smaakt bij klassieke keuken - schaal- en schelpdieren)
Pouilly Fuissé - Domaine Du Chalet Pouilly 100% Chardonnay, AOP Pouilly Fuissé, Bourgogne, Frankrijk		
/ 52
Een grootse wijn, afkomstig van twee gaarden: La Rousselonne, waarvan de wijnstokken zijn aangeplant in 1946, en
Les Chailloux, waar de wijnstokken zijn aangeplant in 1975. Beide gaarden worden al jaren volgens de meest gezonde inzichten
onderhouden. Gerijpt in vaten van 400 liter, waarvan jaarlijks slechts 15% vernieuwd worden. Op dit domein wordt gewerkt met
respect voor mens en natuur. (Smaakt bij geroosterd - gevogelte - varkens- of kalfsvlees - vette vis)
Meursault - ‘Les Vireuls’ - Domaine Bohrman - AOC Meursault - Frankrijk - 100% Chardonnay			
/ 80
Dit is een van de topwijnen uit Bourgogne. Op de hoogst gelegen wijngaarden van de appellatie ligt de gaard ‘Les Vireuls’.
Deze intense, krachtige Meursault heeft 12 maanden opvoeding op eik gekregen en is de ultieme expressie van dit unieke terroir.
Een zeer complexe neus en een ellenlange afdronk maakt dit een van de beste maaltijdwijnen die er bestaan.
(Smaakt bij rijke keuken - rijke sauzen - risotto - vette vis - gevogelte - kalfsvlees)

Rosé wijnen
Fontareche Tradition Rosé - AOC Corbières - Frankrijk - Grenache Noir, Syrah, Picpoul Noir			
/ 28
Een rosé met rijpe rode fruitaroma’s en een hint van zachtheid. Mooi boeket van kruiden heel kenmerkend uit deze regio.
(Smaakt bij aperitief - salades - schaal- en schelpdieren)
Lafage Miraflors - IIGP Côtes Catalanes - Frankrijk - 50% Mourvèdre - 30% Grenache Gris		
/ 36
- 20% Grenache Noir
Het pure fruit van de Middellandse Zeekust is terug te vinden in deze fluwelige, zeer lichtgekleurde rosé met een verrassende
diepe smaak. Perfect droog om van te genieten in de zon. (Smaakt bij Oosterse keuken - salades - Zuiderse keuken - aperitief)
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Rode wijnen
Montgravet - Vin de France - Frankrijk - Cabernet Sauvignon, Merlot						
Een soepele, fruitige rode wijn, perfect in balans en met een zachte afdronk.
(Smaakt bij lichte vleesgerechten - rundsvlees - stoofpotjes - carpaccio)

/ 28

Pirineos 3404 - Bodega Pirineos Somontano (Aragon, Spanje) - Moristel - Garnacha Negra			
/ 32
Elegant glas rood afkomstig uit Aragon, het Noorden van Spanje. Deze rode wijn kan perfect licht koel geschonken worden.
Toetsen van kruiden en rode vruchten. Heel aangenaam glas rood waar u met alle plezier van zal genieten!
(Smaakt bij lichte vleesgerechten - kaas - roomsausen - carpaccio - ham)
Domaine Grand Nicolet Terre des Bertrand - Rasteau - Côtes du Rhône - 70% Grenache - 20% Syrah 		
/ 39
- 10% Carignan
De druiven worden handmatig geoogst en met alle zorg verwerkt, lagering op betonnen tanks gedurende 8 maanden.
(Smaakt bij barbecue - gegrild - geroosterd vlees - Zuiderse keuken)
Piancornello Rosso di Montalcino - Rosso di Montalcino DOC - Italië - 100% Sangiovese				
/ 43
Een intense, krachtige rode wijn uit het centrum van Toscane. Deze wijn, van zeer rijpe Sangiovese grosso druiven, wordt voor een
deel op hout en voor een deel op cuves opgevoed. Dit resulteert in een zeer sappige, fruitige wijn die onmiddellijk klaar is om
te drinken, maar toch een verrassende lengte bezit.
(Smaakt bij antipasti - Italiaanse keuken - lamsvlees - pasta - diverse vleesbereidingen)
Barbera d’Asti Gratia Plena - Elvio Pertinace - Barbera d’Asti DOCG - Italië - 100% Barbera			
/ 45
De Barbera druif heeft zijn origine in Piëmont en het is ook daar dat de beste voorbeelden van deze zachte druif gevonden
worden. Aroma’s van rijp rood fruit, zachte tannine en een warm mondgevoel kenmerken deze allemansvriend.
(Smaakt bij lamsvlees - varkens- en kalfsvlees)
Nero d’ Avola “Cutaja” Riserva - 100 % Nero d’ Avola – Italië- Marsala					
/ 42
Afkomstig uit de wijngaarden van Cuttaia met een zanderige, leemrijke bodem die bedekt is met ronde keien. Na de klassieke
vinificatie op inox, laat men de wijn 1 jaar verfijnen in Barriques. Een intense neus met veel bosvruchten, rijpe pruimen, kruidige
toetsen en een heerlijke cacaotoets. Het is een warme, zuiderse wijn met een mooie dosis zongerijpte tannine en voldoende
elegante zuren. (Smaakt bij allerlei pastagerechten - sterk gekruid vlees - rundsvlees - moderne keuken)
Toro El Recio - Matsu - DO Toro - Spanje - 100% tinta del toro							
/ 42
Tinta del Toro is de lokale naam voor de Tempranillo druif in dit warme stukje Spanje. Gelegen aan de oevers van de Duero,
produceert men hier een zeer intense krachtige rode wijn. 14 maanden houtrijping geeft deze wijn nog extra kracht. Aroma’s van
zeer rijp fruit, hout, chocolade en peper, gecombineerd met zachte tannine en een warm mondgevoel.
(Smaakt bij eend - rundsvlees - stevig gekruid - lamsvlees)
Domaine Bohrmann Saint-Aubin 1er Cru ‘Derrière Chez Edouard’- AOC Saint-Aubin 1er Cru - Bourgogne		
/ 79
- Frankrijk - 100% pinot noir 		
Deze 100% Pinot Noir wijn is afkomstig van één van de beste premier cru wijngaarden in het dorpje Saint-Aubin, vlakbij
Meursault. Een klassieke rode Bourgogne, finesserijk met een mooie aciditeit en fluwelige tannine. Geef deze wijn een beetje tijd in
het glas en aroma’s van klein rood fruit, kruidigheid en dat typische ‘pinoté’ toontje komen naar boven. Verwacht geen kracht
maar vooral finesse en evenwicht in smaak. (Smaakt bij harde kazen - klein wild - lamsvlees - rundsvlees - vederwild - wild)
Chateau Haut-Marbuzet - Chateau Mac Carthy Saint-Estéphe - Grand vin de Bordeaux 				
/ 62
- 70% Cabernet Sauvignon - 30% Merlot
Deze Chateau Mac Carthy heeft een prachtige robijnrode kleur. We vinden in de neus een mooie frisheid met aroma’s van rood
fruit en tonen van violet. Flexibel en smakelijk, jong, de Mac Carthy wordt na verloop van tijd delicaat en subtiel. Het heeft het
onderscheid dat een groot terroir toestaat en de charme die voortkomt uit een compositie geleid door harmonie. Lagering van 9
maanden in houten vaten. (Smaakt bij rundsvlees - lamsvlees - konijn - stevige kruiden en specerijen)
Chateauneuf du Pape Fontavin - AOC Chateauneuf du Pape - Frankrijk - 80% Grenache Noir			
/ 58
- 15% Syrah - 5% mouvèdre
Vlakbij Avignon liggen de wijngaarden van Chateauneuf du Pape. De unieke combinatie van 4 bodemsoorten maakt dit een van
de meest gereputeerde appellaties ter wereld. De druiven afkomstig van biologisch gecertifieerde wijngaarden worden klassiek
opgevoed in grote houten vaten en betonnen cuves. We vinden hier intense aroma’s van zoethout en Provençaalse kruiden.
De tannine zijn duidelijk aanwezig en geven heel wat structuur en lengte aan deze wijn.
(Smaakt bij gegrild - rundsvlees - stoofpotjes - truffel - Zuiderse keuken)
Barbaresco ‘Asili’- Ca’ del Baio - DOCG Barabareso - Italië - 100% Nebbiolo 					
/ 70
Asili is een van de topwijngaarden in de appellatie Barbaresco in Piëmont. Vaak ten onrechte beschouwd als het kleine broertje
van Barolo, is deze wijn het voorbeeld van het tegendeel. Een combinatie van krachtige tannine en mooie zuren, een zeer
complexe neus die gaat van florale aroma’s over rijp fruit naar gebrande tonen. De rijping van 24 maanden op een combinatie
van kleine nieuwe vaten en grote oude vaten geeft nog extra complexiteit aan deze wijn.
(Smaakt bij harde kazen - klassieke keuken - moderne keuken - truffel - vederwild - stevige gerechten)

