WIJN COLLECTIE najaar Frankrijk, onbekend is niet onbemind
Aperitieven :

-Crèmant d’Alsace, Les 2 Lunes : 19.70 €/fles
De filosofie van het domein is simpel; topkwaliteit met respect voor de natuur. De druiven worden met de hand geplukt en alleen de beste druiven
geselecteerd. Aantrekkelijke, met veel precisie gemaakte wijnen. Een droge en fruitige Crémant met een subtiele neus, brioche-aroma's en gedroogd fruit .

Witte wijnen :
-Domaine de la Bêche, 100 % Chardonnay 2018, Beaujolais : 11.30 €/fles
Top domein uit Morgon, Beaujolais. Eigenschappen van een schitterende Bourgogne. Bij gerookte vis, schaal- en schelpdieren subtiele visgerechten

-Domaine de la Brune, La Roquine 2018, Savoie, AOP Seyssel : 14.85 €/fles
De Altesse of Roussette is een autochtone druif uit de Savoie. Rijke en complexe wijn met aroma’s van witte bloemen en citrus. Bij verfijnde visgerechten.
Complexe en een puur frisse gastronomische wijn.

-Domaine Les Filles de Septembre Tradition, 50 % Chardonnay-50 % Sauvignon blanc, Languedoc : 10.20 €/fles
Heel charmante en aangename wijn. Aanrader bij gegrilde vis en schaaldieren. droge wijn met rijke aroma’s van perzik, exotische toetsen en litchi.

-Domaine de la Brune, La Molette 2018, Savoie, AOP Seyssel : 14.85 €/fles
100% Molette, een heel zeldzame, aromatische druif die een lage alcohol geeft (11,5°) en waar wereldwijd nog slechts 36ha aanplanting van bestaat.
Aroma's van citrus en een explosie fraicheur in de mond. Een ongeëvenaarde klassevolle wijn.

Rode wijnen :
-Domaine de la Bêche, Morgon Grand Cru 2018, 100 % Gamay, Beaujolais : 11.50 €/fles
Gemaakt van oude wijnstokken. Een neus van zwarte kers en framboos met pittige tonen van cederhout, peper. Aromatische complexiteit, kracht en
molligheid. Mooie fluweelzachte wijn. Ideaal bij kruidige vleesgerechten, halfharde kazen, charcuterie en klein wild

-Château d’Arlay, Corail 2010, Côtes-du-Jura : 23.00 €/fles
Gemaakt van rode en witte druiven zoals Pinot Noir, Trousseau, Poulsard, Chardonnay, Savagnin. Lichte wijn met aroma’s van malse kruiden en rijp rood
fruit. Ideaal bij gevogelte (o.a. fazant, kwartel,...) gegrilde vis, gerookt vlees en raclette.

-Domaine de la Bêche, Morgon Côtes-du-Puy 2018, 100 % Gamay, Beaujolais : 18.00 €/fles
Extreem fijne wijn gemaakt van zeer oude wijnstokken. Aromatische complexiteit, kracht en molligheid. Krachtige fluweelzachte wijn met een lange
afdronk. Bij kruidige vleesgerechten en wildgerechten. Wijn enkele uren vooraf karafferen.

