
 

 

 

CAVA: 

 

Flor de Raïm, Vinicola Sarral 

Spanje                                                                                       8.60 € 

Macabeo (60%), Parellada (40%) gecombineerd met min.12 maanden 
flessenrust in de kelders van Vinicola Sarral maken van deze cava een 
unieke ervaring. Lichte stro-kleur met groene hints.   

Fruitige noten van groene appel & citrusvruchten.  Evenwichtig in de 
mond, verfrissend, gemakkelijk te drinken en een aangename afdronk. 

 

 

 

 

WITTE WIJNEN: 

 

Kaapse Leeuw Chenin Blanc 

Zuid-Afrika                                                                                6.00 € 

Deze lekkere complexloze wijn leent zich prima voor verzorgde recepties 
en feesten. Ook bij een zomerse BBQ met vrienden zal deze wijn zeker tot 
zijn recht komen.  

Of voor een goed glas wijn tijdens de week.  

 

 



 

 

Morgenster Sauvignon Blanc, Stellenbosch 

Zuid-Afrika          9.40 €  

Droge bordeauxstijl, intens tropisch fruit met aangename frisse zuren . 

Levendig witte vruchten, zoute mineralen en groene 
kruiden.                                                                                      

 

 

 

Almenkerk Lace Sauvignon Blanc, Elgin 

Zuid-Afrika        12.00 € 

Een Belg gaf zijn naam aan de gloednieuwe wijngaard die hij in het 
bestaande landgoed van appel- en perenbomen aanplantte: Joris van 
Almenkerk.  

Hij settelde zich met zijn echtgenote Natalie en familie in Elgin, dichtbij 
de koele zuidkust van het Afrikaanse continent.  

De wijnmicrobe die hen beet in 2004 zorgt voor sappige eigenzinnige 
smaakbommen in het glas.  

Met deze wijn wil de wijnmaker het rijper fruit in de wijngaard naar voren 
brengen. De wijn smaakt fruitig met florale toetsen maar geeft toch de 
finesse van het koele klimaat van de Elgin regio.  

Je proeft ook de elegante structuur met noties van paprika en mineraliteit. 

 



 

 

Schoone Gevel Chardonnay, Franschoek 

Zuid-Afrika        7.50 €   

                                                              

Verfijnde medium-body Chardonnay met een overvloed van tropische 
vruchten en limoen smaken, en romige kruisbes aroma's. 

 

 

 

Kruger Wines Chardonnay  

Zuid-Afrika        10.50 € 

 

Johan Kruger is een zeer bevlogen en kundige wijnmaker. In 
Stellenbosch maakte hij furore op het wijngoed van zijn vader, 
Sterhuis,  

maar door de nodige onenigheid besloot Johan voor zichzelf te 
beginnen.  

Een sappige chardonnay met aroma's van wit fruit zoals peer, 
suikermeloen en appel, alsook iets van steenfruit en witte bloemen.  

Een mooie intensiteit en een lange, frisse afdronk. Visgerechten of wit vlees.  

De druiven voor deze chardonnay ‘zonder hout’ zijn aangeplant op de 700 
meter hooggelegen Piekenierskloof, wat direct een prachtige zuurtegraad aan 
de wijn meegeeft.  

Om de frisse en zuivere stijl van de wijn te benadrukken, kiest Johan ervoor om 
deze wijn geen houtopvoeding te geven, maar de wijn te bewaren op de fijne 
lies die de wijn ‘voeden’.  

De wijn wint hierdoor aan volume en complexiteit en behoudt zijn prachtige, 
slanke en jeugdige karakter. 



 

 

RODE WIJNEN: 

 

Kaapse leeuw Cabernet Sauvignon Merlot 

Zuid-Afrika         6.00 €  

                                               

Deze fruitige en eenvoudige blend is een mooie passe-partout wijn. 

Een wijn met mooi robijnrode kleur die licht intens is. Mooie fruitige 
neus met een typische licht gebrande toets die het het geheel wat 
karakter geeft.  

In de mond heeft de aanzet sappige fruitige smaak gevolgd door een medium 
krachtige afdronk. Wijn die voor zijn prijs heel mooi toont in het glas. 

 

 

 

Schoone Gevel Cabernet- Merlot, Franschoek 

Zuid-Afrika        7.50 €   

                                                                                                       

Elegante medium-body wijn met Cabernet Sauvignon en Merlot, met een 
goed uitgesproken fruit profiel en een goede structuur.  

Dominante aroma's van bosbes en pruim. 

 

 



Almenkerk Lace red blend, Elgin  

Zuid-Afrika        12.00 € 

 

Is een lekkere blend van alle (rode) druivensoorten die het wijndomein 
rijk is.  Belgen Nathalie Opstaele en Joris van Almenkerk runnen het 
prachtige en gesofisticeerde domein ‘Almenkerk’ in de Elgin-regio. 

In de neus ervaar je rode bessen en donker fruit met kruidige toetsen. 
Deze wijn heeft een erg natuurlijke zuurtebalans en brengt de 
zuiverheid van fruit. 

Je eindigt met een erg sappig, rond mondgevoel. Je proeft ook toetsen 
van eik, wat de wijn de nodige serieux geeft. De blend omvat Syrah, 
Merlot,  Cabernet franc, Cabernet Sauvignon en Viognier (1%).  

Bij elke vintage selecteert de wijnmaker de vaten met de beste Elgin-
fruituitdrukking om deze elegante, medium-bodied wijn met een aanhoudende 
afdronk te maken. Een veelzijdige voedselcombinatie.  

Best gekoeld op te dienen. 

 

 

 

Morgenster Cabernet Sauvignon, Stellenbosch  

Zuid-Afrika        10.50 €                   

                                 

Diep robijnrode kleur, weelderig en geconcentreerd. Cassis fruit en 
eucalyptus in de neus. Rijpe rode fruitsmaken zoals zwarte bessen, 
kersen en pruimen in overvloed.  

Ondertonen van warme kruiden en tabak. 

 

 

 



Rust en Vrede Merlot , Stellenbosch 

Zuid-Afrika        17.40 € 

 

Deze wijn is een van de meest legendarische domeinen van Zuid-
Afrika. Zwart fruit en chocolade in de neus en in de mond 
zijdezacht en soepel, maar toch goed gestructureerd.  

Ik zie me dit schenken bij lamsvlees van de grill of vederwild 
(fazant, patrijs, kwartels…). Nu al lekker, maar nog zeker zeven 
jaar bij te houden.  

Volle, gulle wijn met zwarte bes aroma's, in evenwicht gehouden door zachte, 
soepele tannines en fijne zuren.  

Zijdezachte finish, gekenmerkt door een kruidige toets.  

 

 

 

GIN: 

 

Cape Fynbos Gin 

Zuid-Afrika         40.00 € 

 

Viervoudig gedistilleerde gin met premium jeneverbessen en 33 inheemse 
botanische kruiden.  
Diepe en complexe kruidenaroma's met hints van sinaasappels, 
kruidnagel, witte peper, honing en wilde Fynbos. 

Een perfect glad mondgevoel, dit is een gin om te koesteren. 

Alcoholpercentage: 45%, 0,5 liter 



 

 


