RESTAURANT DE ZWALMKOETS

WIJNKAART
Mousserende wijn
Champagne Lanson “Black Label”

€

Sinds 2013 is er een nieuwe oenoloog aangesteld en zijn de Chais volledig vernieuwd. De parcellaire vinificatie wordt met de grootste
zorg uitgevoerd en dit werpt zijn vruchten af. Meer dan 50% Premier Cru en Grand Cru. Minimum 4 jaar “Sur Lattes”. Absolute topper
onder de gerenommeerde huizen!

Witte wijn
Frankrijk – Loire
Domaine Jean Pabiot Pouilly Fumé "Des Fines Caillottes" 2019
100% Sauvignon blanc

0,75 €
0,375 €

Topappellatie uit de Loire. Schitterend familiaal domein. Mooie rondeur met toetsen van citrus en sterfruit.

Domaine des Trois Noyers Sancerre 2019
100% Sauvignon blanc

0,75 €
0,375 €

Reverdy-Cadet is een klein familiaal domein van ca 8 ha, waar de pluk manueel gebeurt. Frisse witte wijn met fruitige aroma’s, elegante
mondstructuur en aangename frisheid in afdronk.

Frankrijk – Alsace
Domaine Materne-Haegelin "Pinot Gris"

€

100% Pinot Gris
De Pinot Gris is met de grootte van een pareltje één van de kleinste druivensoorten en heeft een sterk complex aroma. De Materne
Haegelin Pinot Gris is goudgeel van kleur met een rijkdom van smaak.

Frankrijk - Bourgogne
Domaine de la Denante Saint-Véran "Les Maillettes" 2018/2019

€

100% Chardonnay
Topappellatie in het zuiden van de Bourgogne. Volle Chardonnay druiven van een top lieu-dit. Grote complexiteit.

Domaine Dampt Chablis 2018

€

100% Chardonnay
Levendige Chablis met mooie minerale toets en impressies van citrus & groene appel. Heel sympathiek in de mond met een mooi
evenwicht.

Zuid-Afrika - Stellenbosch
Stellenrust Estate "Chardonnay Barrel Fermented" 2018
100% Chardonnay | Stellenbosch, Zuid-Afrika

€

Stellenrust Estate is opgestart in 1928 in het vermaarde Zuid-Afrikaanse wijngebied Stellenbosch. Deze cuvée wordt gemaakt van de
oudste en beste percelen Chardonnay Blanc. Zéér rijke tropische wijn met intense aroma’s van peer en romige toetsen van karamel.
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Rode wijn
Frankrijk - Bordeaux/Linkeroever
Zédé de Labégorce 2017 - Margaux

€

Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc - Merlot
2de wijn Château Labégorce. Sappige wijn met mooi evenwicht tussen alcohol & aciditeit. Toetsen van zwarte kersen & cassis.
Charmante Margaux, laat zich reeds jong drinken. Prijs- kwaliteit een topper in Margaux.

Frankrijk – Bordeaux/Rechteroever
Château Peyreau 2016 – Saint-Emilion Grand Cru
Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc - Merlot

0,75 €
0,375 €

Deze Saint-Emilion Grand Cru is gemaakt door de befaamde wijnmaker “Comtes von Neipperg”. Topterroir in Saint-Emilion. Vlezig en
rond boeket ondersteund met een lichte houttoets. Romige tannines die deze wijn veel charme en elegantie geven.

Frankrijk - Rhône
Clos des Frèr[es] Vacqueyras 2018 – Erwin Devriendt (Gentse wijnbouwer)

€

Grenache-Syrah-Cinsault-Mourvèdre
Deze topterroir is sinds 2001 eigendom van Gentenaar Erwin Devriendt. Door het streven naar perfectie in de elegantie is zijn wijn
verkozen tot beste Vacqueyras. Edele fruitexpressie met veel finesse en complexiteit.

Italië – Toscane
Fattoria Lornano Chianti Classico 2016

€

100% Sangiovese
Dit oud pauselijk domein behaalt jaar na jaar fantastische scores en behoort tot de toppers binnen de Chianti Classico- regio. Sappige
en typische Sangiovese aroma’s met rijpe tannines.

Spanje – Ribera Del Duero
Dominio Basconcillos "Viña Magna" 6 months 2017

€

100% Tempranillo
De meest befaamde terroir van Spanje. (cfr. Vega Sicilia & Pingus) Het samenspel van terroir, warmte en altitude creëren complexe en
elegante aroma’s. Donkere kersenrode kleur. In de neus indrukken van zwarte bosvruchten, aalbes, vanille en zoethout. De intense
tannines brengen de wijn in harmonie.

Zuid-Afrika - Stellenbosch
Stellenrust Estate JJ Handmade "Eight Pillars" 2016

€

Shiraz – Carignan - Grenache - Cinsault - Cabernet Sauvignon - Merlot - Cabernet Franc – Pinotage
Ook dit komt van het befaamde wijndomein Stellenrust Estate. Donkerrode kleur met violetindrukken. Kruidige aroma’s van onder
andere witte peper. Specerijen in de mond met enkele wildindrukken. Weelderige mondstructuur en aangename afdronk.

