HEERLIJKE WIJNEN...
genieten bij elke gelegenheid

w e r e l d w i j n e n

De grote passie van

Louise Geldhof

Aan de hotelschool Spermalie in Brugge heb ik de
praktijkgerichte en veelzijdige opleiding keuken
- zaal gevolgd. In het begin deed ik beide even
graag, maar al heel snel ging mijn voorkeur uit
naar de zaal. Het zoeken naar de harmonie tussen
wijn en gerecht is uiteindelijk mijn grote passie
geworden. Daarom trok ik na mijn 6de jaar middelbare school in Spermalie naar de hotelschool Ter
Groene Poorte in Brugge, waar ik een specialisatiejaar ‘drankenkennis - sommelier’ heb gevolgd.
Deze extra opleiding was een goede aanvulling op
mijn algemene opleiding.
Tijdens dit specialisatiejaar heb ik de boeiende wereld van de wijn ontdekt. Ik heb het
volledige parcours van de druif doorlopen: van wijngaard en wijnstok, over druivensoorten
en wijnstreken, tot de wijn in het glas. Door mijn bezoeken aan verschillende wijnstreken
in Frankrijk, Duitsland en Zuid-Afrika heb ik mijn mondiale wijnkennis verder opgebouwd.
Tijdens mijn stages in meerdere restaurants en bij sterrenchefs in binnen- en buitenland
heb ik mijn theoretische kennis volop in de praktijk kunnen omzetten. Hierdoor kunt u
genieten van ons assortiment alcoholische en niet alcoholische dranken.

Mijn passie voor wijnen is door de jaren heen verder gegroeid en die kennis wil ik nu
graag met u delen. Een passende wijn bij uw gerecht zorgt voor een extra dimensie en
daarom heb ik speciaal voor de eindejaarsfeesten voor u een assortiment van zorgvuldig
geselecteerde wijnen samengesteld: mousserende wijnen, witte en rode wijnen en zoete
wijnen.

ZOETE WIJNEN
Domaine Tariquet ‘Premières Grives’ Moelleux 2018 - Frankrijk
Een elegante, zoete witte wijn gemaakt van de gros manseng druif uit de Franse
wijnstreek Côtes de Gascogne. Deze wijn met aroma’s van exotisch fruit en bloemen met een lichte toets van citrusvruchten past perfect bij foie gras, bij zachte
kazen en bij panna cotta van platte kaas afgewerkt met mango en sinaasappel.

Serveren op 7°C à 9°C

€13,80

Santa Carolina Sauvignon Blanc 2016 - Chili
Deze zoete wijn is gemaakt van de sauvignon blanc druif afkomstig uit de Leyda
vallei in Chili en heeft duidelijke aroma’s van rozen, lychees en ananas.
Deze wijn past perfect bij onze klassieke bûche met ananas en meringue en
slagroom al dan niet overgoten met chocolade, maar past ook heel goed bij onze
bûche royale.

Serveren op 7°C à 9°C

€9,90

Moscato d’Asti DOCG Perderi Roccanera 2018 - Italië
Deze schitterende, halfzoete wijn is gemaakt van de muskaatdruif afkomstig uit
de Piëmont regio in Italië en zorgt voor een smaaksensatie met unieke aroma’s
van perzik, citrusvruchten, aardbeien en bloemen en is een stijlvolle compagnon
van lichte desserts. Deze wijn past perfect bij onze bûche sensatie of bij een citroentaart.

Serveren op 7°C à 9°C

Madeira en Porto

€12,30

WITTE WIJNEN
Falerio Pecorino DOC - Wijnhuis Velenosi - Italië
Een mooie witte wijn gemaakt van de pecorino druif afkomstig uit de Marche wijnregio in Italië. Frisse zuren worden gecombineerd met exotische fruittoetsen in de
mond. Deze verfijnde, witte wijn past perfect bij salade van scampi met mango,
salade van citrusvruchten en mango afgewerkt met feta kaas en nootjes.

Serveertemperatuur 10°C

€13,55

Mâcon Bussières ‘Les Clos’ 2018 - Joseph Drouhin - Frankrijk
Een prachtige chardonnay wijn afkomstig uit de Bourgogne streek in Frankrijk.
De wijn heeft aroma’s van witte bloesem, citrusvruchten en vanille en tevens een
mooie mineraliteit. Deze wijn past perfect bij vol-au-vent met een heerlijke saus
of bij Mechelse koekoek met cantharellen afgewerkt met asperges, bij fondue
en bij pasta met schaaldieren en roomsaus.

Serveertemperatuur 10°C à 12°C

€16,80

Bouchard Finlayson Kaaimansgat - Chardonnay 2016 - Zuid-Afrika
Een schitterende chardonnay wijn afkomstig uit de Hermanus wijnregio in
Zuid-Afrika. Karaktervolle wijn met rijke, minerale toetsen en aroma’s van citrusvruchten, perzik en vanilletonen. Deze wijn past perfect bij gebakken kalfszwezeriken, bij wit vlees met een romige saus of bij rijpe kazen.

Serveertemperatuur 10°C à 12°C
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€21.90

RODE WIJNEN
Montepulciano d’ Abruzzo 2018 - Wijnhuis Velenosi - Italië
Een mooie, rode wijn gemaakt van de montepulciano druif. Deze wijn is afkomstig
uit de Marche wijnregio in Italië. Een fruitige wijn met aroma’s van bessen, aardbeien en frambozen met een licht kruidige afdronk. Deze wijn past perfect bij een
mooi stukje filet pure met pepersaus of varkenshaasje met rode wijn saus en
appeltjes met aalbessen.

Serveertemperatuur 14°C - 16°C

€9.70

Château La Gabarre - Bordeaux Supérieur 2015 - Frankrijk
Deze karaktervolle, elegante, fruitige rode wijn is afkomstig uit de Bordeauxstreek
in Frankrijk en is gemaakt van de cabernet franc, cabernet sauvignon en merlot
druif. Een wijn met krachtige aroma’s en een intens boeket van rood fruit en pruimen vermengd met kruidige, peperachtige toetsen. Deze wijn past perfect bij
barbecue gerechten, hertenkalffilet of bij konijn met pruimen.

Serveertemperatuur 14°C - 16°C

€10.90

RODE WIJNEN
Alexanderfontein Boutonnière 2015 - Zuid-Afrika
Deze rode wijn is afkomstig uit de Darling wijnstreek in Zuid-Afrika en is gemaakt
van de cabernet sauvignon, merlot en shiraz druif. Een wijn met aroma’s van rode
bessen en een vanilletoets. Het koele Zuid-Afrikaanse klimaat zorgt ervoor dat de
wijn kruidig van smaak is. Deze wijn past perfect bij stoofpotjes, lamvlees met
kruidenkorst en lam jus, rood vlees met kruidige saus.

Serveertemperatuur 16°C - 18°C

€8.65

Alto Estate Rouge 2016 - Zuid-Afrika
Mooie donkerrode wijn gemaakt van de shiraz en bordeaux druif die groeien op
de flanken van de Helderberg in Zuid-Afrika. De wijn heeft uitbundige aroma’s van
zwarte bessen en donkere chocolade verweven met vanille en met een zachte,
kruidige toets. Deze wijn past perfect bij rood vlees, lamsvlees en hertenkalf met
kruidensaus.

Serveertemperatuur 16°C - 18°C

€15,80

Beyerskloof Pinotage 2018 - Zuid-Afrika
Elegante, krachtige rode wijn gemaakt van de pinotage druif afkomstig uit de
Stellenbosch wijnregio in Zuid-Afrika. Deze wijn met aroma’s van pruimen, zwarte kersen en rood fruit en met een toets van vanille past perfect bij gegrild
rood vlees, lamsvlees en eend met sinaasappelsaus.

Serveertemperatuur 16°C - 18°C

€11,95

Volg onze nieuwe aanbiedingen via instagram en facebook

MOUSSERENDE WIJNEN
Wiscoutre - Entre-Deux-Monts uit Westouter - België
In het glas geeft deze wijn een mooie explosie van fijne belletjes. De wijn heeft
een frisse aanzet met aroma’s van steenfruit en zeste van sinaasappel.
Deze mousserende wijn past perfect als aperitief.

Serveertemperatuur 8°C

€20,30
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