Enomatic Unica “Wijn per glas” by Enomatic.
Proever = 2,5cl
Half glas = 7,5cl
Glas = 15cl
WITTE WIJNEN
Belgie
Bizonder Chardonnay - Pinot Blanc Wijndomein Cuvelier
Proever: 2,50 (2,50cl)
Half Glas: 4,00 (7,50cl)
Glas (15cl): 7,75
Fles: 37,00
Appellatie: Belgisch Wijn / Regio: Jesseren, Kerniel, Haren
Druivenrassen: Chardonnay 80% & Pinot Blanc 20%
Aroma: Intense aroma’s van wit fruit (peer, appel) bloemige aroma’s.
Smaak: Zacht in aanzet met een rijk mondgevoel, zacht en erg verleidelijk met gebalanceerde
zuurtjes die ervoor zorgen dat de wijn zijn frisse toegankelijkheid bewaart.
BizBarr Chardonnay Barrique Wijndomein Cuvelier
Proever: 2,50 (2,50cl)
Half Glas: 4,00 (7,50cl)
Glas (15cl): 7,75
Fles: 39,50
Appellatie: Belgisch Wijn / Regio: Jesseren, Kerniel, Haren
Druivenrassen: 100% Chardonnay
Aroma: Sappig wit fruit (appel, peer) ondersteund door bloemige aroma’s, een vleugje vanille
en hout dankzij de vatrijping ondersteund door een minerale ondertoon.
Smaak: Loepzuiver met een aangename structuur die zowel rond en stevig is als fris en mineraal
met terugkerende fruittoetsen en een gebalanceerde smaakindruk van de vatrijping.
* Dankzij de rijping van 10 maanden op Franse barriques krijgt de wijn een extra dimensie.
Frankrijk
AOP Côtes du Roussillon Chateau Lauriga "Soleil Blanc"
Proever: 2,20 (2,50cl)
Half Glas: 4,00 (7,50cl)
Glas (15cl): 6,75
Fles: 28,95
Appellatie: AOP Cotes du Roussillon / Regio: Roussillon
Druivenrassen:Grenache Blanc & Grenache Gris en Macabeo.
Aroma: Getoast brood, steenfruit (perzik, abrikoos), peer en iets kruidigs.
Smaak: Gebalanceerde wijn met terugkerende vruchtentoetsen, kruidige frisheid die samen met
de volle ronde afdronk een jn samenspel geeft.
* Na de oogst worden de druiven direct ontsteeld en geperst. De vergisting begint in RVS
tanks en eindigt in eikenhouten vaten. Na de vergisting ondergaat de wijn een rijping op
eikenhouten vaten voor 8 maanden.

fi

Domaine Mas de Borrels AOP Cotes de Provence Blanc
Proever: 2,20 (2,50cl)
Half Glas: 4,00 (7,50cl)
Glas (15cl): 6,75
Fles: 27,95
Appellatie: AOP Cotes de Provence Blanc / Regio: Provence
Druivenrassen: Semillon, Ugni Blanc & Vermentino
Aroma: Subtiel aroma waarbij de fruitigheid van citrusvruchten doorweven is met de mineraliteit
en de speelse frisheid.
Smaak: In de mond is hij rond, met delicate terugkerende smaakbelevingen van citrus en
minerale en een lange verfrissende afdronk.

Enomatic Unica “Wijn per glas” by Enomatic.
Proever = 2,5cl
Half glas = 7,5cl
Glas = 15cl
WITTE WIJNEN
Oostenrijk
DAC Traisental Gruner Veltliner Obere Steigen Weingut Huber
Proever: 2,20 (2,50cl)
Half Glas: 3,50 (7,50cl)
Glas (15cl): 6,75
Fles: 29,95
Appellatie: Traisental DAC / Regio: Niederösterreich
Druivenrassen: 100% Gruner Veltliner
Aroma: Volle, frisdroge witte wijn met een fraai aroma van rijp geel fruit en tropische nuances.
Toetsen van limoen en groene peper.
Smaak: De volle en ronde smaak heeft een jne mineraliteit, is mooi droog en vooral heerlijk
fris! De plezierige afdronk blijft lang en prettig hangen.
Italië
Pinot Grigio DOC Delle Venezie “RESPIRO” Fattoria Conca d’Oro
Proever: 1,90 (2,50cl)
Half Glas: 3,50 (7,50cl)
Glas (15cl): 5,75
Fles: 26,95
Appellatie: DOC Delle Venezie / Regio: Conegliano
Druivenrassen: Pinot Grigio
Aroma: In de neus orale toetsen ondersteund door jne fruitige toetsen van citrus en een lichte
amandel toets.
Smaak: subtiel en toch complex met jne, terugkerende fruit- en amandel toetsen ondersteund
door een frisse afdronk.
* Deze wijn is op basis van 100% Pinot Grigio die zijn intense aroma’s in één ademstoot
‘RESPIRO” uit het glas laat springen. Om deze aroma's springend uit het glas te laten
komen vergt Pinot Grigio een intensieve bewerking in de wijngaard en een zo min
mogelijke interventie in het wijn maken. Om meer diepgang te geven aan deze wijn
passen ze nog een rijping van 15 dagen op eiken houten vaten toe.
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IGP Sicilia Bianco Valcanzjria Gul
Proever: 2,50 (2,50cl)
Half Glas: 4,00 (7,50cl)
Glas (15cl): 7,75
Fles: 37,75
Appellatie: Sicilia Bianco IGP / Regio: Ragusa
Druivenrassen: Carricante, Albanello & Chardonnay
Aroma: Rijkelijk aromatisch met toetsen van rijpe appel, exotisch fruit en bloesems.
Smaak: Rijke en volle wijn met een brede mondvulling, tonen van anijs & amandel en een
elegante afdronk.
* Deze fantasieblend Valcanzjria (spreek uit: val-can-zi-ria) wordt gemaakt van Chardonnay
en de Siciliaanse Carricante druiven. Van kalk en zandgronden in het diepe zuid-oosten van
Sicilië geeft deze wijn een zeer verrassende en frisse blend.

Enomatic Unica “Wijn per glas” by Enomatic.
Proever = 2,5cl
Half glas = 7,5cl
Glas = 15cl
ROSÉ WIJNEN
Spanje
DOP Jumilla Rosado Bodegas Carchelo
Proever: 1,90 (2,50cl)
Half Glas: 3,50 (7,50cl)
Glas (15cl): 5,75
Fles: 26,95
Appellatie: DOP Jumilla / Regio: Murcia
Druivenrassen: 100% Monastrell
Aroma: Aroma's van bloeiende bomen, rozen, citrus, rood fruit zoals frambozen en aalbessen en
steenfruit zoals perzik en groene abrikoos.
Smaak: Evenwichtig, met een aangename zuurgraad en sappige mondvulling. Frisse en intense
terugkerende fruit toetsen met een aanhoudende en droge achtergrond.
* De druiven voor deze wijn worden volledig met de hand geoogst. Na een koele
schilinweking ondergaat de wijn zijn fermentatie op inox cuves, gevolgd door een rijping
“sur lies” voor een periode van 2 maanden. Beperkte productie van 6592

essen!

RODE WIJNEN
Portugal
DOP Douro Quinta Beira Touriga Franca
Proever: 1,90 (2,50cl)
Half Glas: 3,50 (7,50cl)
Glas (15cl): 5,75
Fles: 25,50
Appellatie: DOP Douro / Regio: Douro
Druivenrassen: 80% Touriga Franca en 20% Touriga Nacional, Tinta Roriz & Tinta Amarela
afkomstig van 20 jaar oude stokken.
Aroma:In de neus uitnodigende aroma's van zoethout, zwarte en rode vruchten en kaneel.
Smaak: In de mond is de wijn enorm 'juicy' en mondvullend met aangename aroma's van zwart
fruit met ontzettend lekkere en lange afdronk.
* Na de klassieke kneuzing doormiddel van voetstampen en de temperatuur
gecontroleerde vergisting op inox cuves ondergaat de wijn nog een rijping van 1 jaar op
eikenvaten en 1 jaar op es alvorens op de markt te komen.
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DOP Douro Quinta do Malho Vinhas Velhas
Proever: 3,50 (2,50cl)
Half Glas: 5,50 (7,50cl)
Glas (15cl): 9,75
Fles: 49,95
Appellatie: DOP Douro / Regio: Portugal / Douro
Druivenrassen: Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Souzão en Rufete afkomstig van
80! jaar oude stokken.
Aroma: In de neus gebalanceerde toetsen van vanille, kof e, tabak met een rijpe fruitigheid die
neigt naar gestoofde zwarte vruchten (zwarte bes, pruimen en bramen).
Smaak: In de mond is de wijn enorm geconcentreerd met een rijke smaakindruk die de mond
doet wervelen. Terugkerende fruittoetsen geven samen met de versmolten tannines een rijke
afdronk die dankzij de rijping van de wijn enorm intens is.
* Na de klassieke kneuzing doormiddel van voetstampen en de temperatuur
gecontroleerde vergisting op inox cuves ondergaat de wijn nog een rijping van 4 jaar op
eikenvaten en 1 jaar op es alvorens op de markt te komen.

Enomatic Unica “Wijn per glas” by Enomatic.
Proever = 2,5cl
Half glas = 7,5cl
Glas = 15cl
RODE WIJNEN
Duitsland
VDP Pfalz Laumersheim "Blauer Spatburgunder" Weingut Knipser
Proever: 3,00 (2,50cl)
Half Glas: 5,00 (7,50cl)
Glas (15cl): 8,75
Fles: 42,50
Appellatie: VDP Lage Laumersheim Johannishof / Regio: Pfalz
Druivenrassen: Blauer Spatburgunder 100% (Pinot Noir)
Aroma: In de neus tonen van rode bessen en kersen met lichte en jne hout tonen en tonen van
een sigarenkistje en espressopoeder.
Smaak: Een jne maar toch krachtige Burgunder met een goede structuur en complexe smaken.
* De wijn ondergaat ook een rijping van 12 maanden op Franse eikenhouten vaten
(gedeeltelijk nieuwe en gedeeltelijk gebruikte eiken houten vaten.
Frankrijk
Domaine Mas de Borrels AOP Cotes de Provence Rouge
Proever: 2,20 (2,50cl)
Half Glas: 3,50 (7,50cl)
Glas (15cl): 6,75
Fles: 27,95
Appellatie: AOP Cotes de Provence Rouge / Regio: Provence
Druivenrassen: Syrah & Grenache Noir
Aroma: Subtiel aroma waarbij de fruitigheid van rood fruit doorweven is met de kruidigheid en
toetsen van cacao.
Smaak: In de mond is hij rond, met delicate terugkerende smaakbelevingen van rood fruit,
zoethout en een lange kruidige afdronk.
* Deze rode wijn ondergaat een gedeeltelijke rijping “sur lie” (dus op de gistcellen) en een
gedeeltelijke rijping op eikenhouten vaten.
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AOP Minervois Chateau Villegly la Matte
Proever: 1,90 (2,50cl)
Half Glas: 3,50 (7,50cl)
Glas (15cl): 5,75
Fles: 26,50
Appellatie: AOP Minervois / Regio: Languedoc
Druivenrassen: Grenache Noir, Syrah, Carignan, Mourvèdre.
Aroma: : Bramen en zwarte bessen. olijven, chocolade en specerijen.
Smaak: Rijkelijk fruitig. Zacht en vlezig met een warm, zonnig karakter.
* De druiven worden ontsteeld en apart gevini eerd. De Carignan-druiven krijgen een
'maceration carbonique'. De gisting duurt 20 dagen. Vervolgens rijpt de wijn 10 maanden
in vaten van Amerikaans eikenhout, waarvan 40% nieuw.

Enomatic Unica “Wijn per glas” by Enomatic.
Proever = 2,5cl
Half glas = 7,5cl
Glas = 15cl.
AOP Hautes Cotes de Beaune "En Chateau" Domaine Nicolas
Proever: 3,00 (2,50cl)
Half Glas: 5,00 (7,50cl)
Glas (15cl): 8,75
Fles: 47,50
Appellatie: AOP Hautes Cotes de Beaune Climat "En Chateau" Regio: Bourgogne / Beaune
Druivenrassen: Pinot Noir 100%
Aroma: Intense en fruitige aroma roept donker fruit op zoals bramen met een vleugje
specerijen. Eiken vaten voegen rook en karamel aroma's toe.
Smaak:Deze wijn die afkomstig is van één enkel perceel "En Château" heeft een karakteristieke
complexiteit en evenwicht. De wijn heeft een krachtige structuur en mooi balans.
* De Climat "En Chateau" is gelegen op klei- en kalkrijke bodemstructuur en staat beplant
met wijnstokken van een gemiddelde leeftijd van 60 jaar. De stokken worden volledig
handmatig geoogst en gesorteerd en na een temperatuur gecontroleerde fermentatie
ondergaat de wijn nog een rijping van 12 maanden op eikenhouten vaten.
Italië
IGP Sicilia Rosso Rossojbleo Gul
Proever: 2,50 (2,50cl)
Half Glas: 4,50 (7,50cl)
Glas (15cl): 7,75
Fles: 37,45
Appellatie: Sicilia Rosso IGP / Regio: Ragusa
Druivenrassen: Nero d’Avola 100%
Aroma: Het boeket is een betoverende opening met tonen van rijp fruit, kersen, braam, gevolgd
door zoethout en een intrigerende kruidigheid van aromatische kruiden.
Smaak: De wijn heeft een uitstekende mineraliteit. De smaak kenmerkt zich door zijn typisch
uitgebalanceerde tannines en een verrassende volheid, smaak en persistentie.
* Een zeer verrassende en relatief lichte rode wijn van Nero d’Avola. De Rossojbleo wordt
gemaakt zonder hout gebruik, na iets korter schilcontact wordt de wijn gefermenteerd -en
bewaard- in RVS tanks. Na ruim 6 maanden wordt de wijn gebotteld.
DOP Rosso di Montalcino Pietroso
Proever: 3,00 (2,50cl)
Half Glas: 5,00 (7,50cl)
Glas (15cl): 8,75
Fles: 46,50
Appellatie: Rosso di Montalcino DOP / Regio: Toscana
Druivenrassen: Sangiovese 100%
Aroma: Intens en speels aroma van klein rood fruit ondersteund door toetsen van rode kers met
een kruidige toets.
Smaak: Rijk, elegant, levendig met een elegante smaaksensatie en finesserijke diepgang.
* De wijn rijpt voor 12 maanden op grote foeders van 30hl Slavonische eik. Elk jaar worden
er zo'n 16.000 flessen geproduceerd. Elke Sangiovese-addict zal plezier beleven aan deze
wijn!
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Kan u uw smaak niet vinden of wenst u graag iets anders te drinken buiten de
wijnen in deze kaart? Vraag het gerust aan Sommelier Tom. Hij adviseert u graag.

