
 
Feestdagen Thuis in Zeeuws-Vlaanderen 

In samenwerking met HermanWines hebben wij een heerlijke selectie wijnen samengesteld. Heel divers dus voor ieder wat wils en passend bij onze 

gerechten aan dezelfde scherpe winkelprijzen. 

Mousserend 

Cava Brut Nature Reserva - Oliveda € 8,50 per fles 
 
Net als Champagne maar dan uit Spanje! Frisse en aromatisch stijl. Dit is 
een Reserva dus langere rijping wat hem meer complexiteit geeft. 
 

 

 Champagne Extra Brut – Jean Louis Deparis € 24,85 per fles  
 
De ultieme klassieker! Een blend van Chardonnay, Pinot Noir en Pinot 
Meunier met ruim 2 jaar flesrijping! Verfijnde mousse met een fruitig 
karkater. 
 

 

Aperitief & Dessert 

‘Pfeffer Stetten’ Riesling Kabinett – Weingut Karl Haidle - 2019 € 13,20 per fles 
 
Een klassieke Riesling uit het zuiden van Duitsland met een licht zoetje. Heerlijk 
als aperitief maar ook bij gerechten met een beetje pittigheid!  
 

 

 Etim Verema Tardana Blanco Dulce  - Falset Marca € 11,50 per fles 
 
Edelzoete wijn van ingedroogde Grenache Blanc druiven afkomstig van 
wijngaarden net ten zuiden van Barcelona. Perfecte begeleider van 
desserts! 
 



 
 

 

Wit 

Chardonnay - Comte Astre - 2019 € 8,50 per fles 
 
Een schoolvoorbeeld Chardonnay uit Zuid-Frankrijk. Rond en vol van smaak. 
 

 

 Coteaux Bourguignons Blanc – Bellenos - 2018 € 9,60 per fles 
 
Waar voor je geld! Deze witte basis-Bourgogne is een blend van 
Chardonnay en Aligoté. Perfecte doordrinker en allemansvriend. Vetje 
van de Chardonnay en fruit en frisheid van de Aligoté 
 

Di Gino Vino Bianco (Verdicchio) - Fattoria San Lorenzo - 2019 € 9,90 per fles 
 
De druif Verdicchio is aan een flinke opmars bezig door wijnen zoals deze. Niet 
te zwaar maar wel gewichtig en een lange zijdezachte afdronk. Biologisch. 
 

 

 Pouilly Fumé - Serge Dagueneau – 2019 € 17,35 per fles 
 
Stuivend Sauvignon Blanc afkomstig uit één van de beste appellations 
uit de Loire vallei. 
 

Mâcon Villages ‘Les Sardines‘ - Maison Robert Denogent - 2018 € 20,15 per fles 
 
Klassieke Bourgogne met prachtige houtrijping. 
 

 

 



 
 

Rood 

Merlot - Comte Astre - 2018 € 8,50 per fles 
 
Aardbeien, rode bessen, bramen en kersen kenmerken deze 100% 
Merlot uit Zuid-Frankrijk. 
 

 

 Coteaux Bourguignons Rouge – Bellenos - 2018 € 9,60 per fles 
 
Waar voor je geld! Deze rode basis-Bourgogne is gemaakt van Pinot Noir en 
Gamay. Gamay geeft hem vriendelijk rijp rood fruit en de Pinot Noir uit de Côte 
d’Or zorgt voor structuur. 
 

Sangiovese - La Carraia - 2018 € 9,15 per fles 
 
Deze Italiaan, afkomstig uit het achterland van Toscane, stelt vrijwel 
nooit teleur. Diep rood fruit en kruidigheid met mooie houtrijping. 
 

 

 Bourgogne Pinot Noir ‘Clos Bardot’ – Domaine de Bellene - 2017  € 17,35 per fles  
 
Elegantie en finesse uit het meest begeerde gedeelte van de Bourgogne met 
perfect geïntegreerde houtrijping. 
 

Rioja Reserva - Bodegas Altùn - 2014 € 15,30 per fles 
 
Powerhouse met veel extractie uit La Rioja gemaakt van Tempranillo. 
4 jaar houtrijping op deels Frans en deels Amerikaans hout. 
 

 

 


