Enomatic Unica “Wijn per glas” by Enomatic.
Proever = 2,5cl
Half glas = 7,5cl
Glas = 15cl
WITTE WIJNEN
Belgie
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 Limoux Domaines Paul Mas "Les Faïsses"
Proever: 2,20 (2,50cl)
Half Glas: 4,00 (7,50cl)
Glas (15cl): 6,75
Fles: 28,95
Appellatie: AOP Limoux / Regio: Occitanie
Druivenrassen: 100% Chardonnay
Aroma: Impressies van geroosterde noten, brioche en veel tropisch fruit (ananas, mango).
Smaak: Ver jnde wijn met tonen van tropisch fruit (ananas, mango), citrus, hazelnoten en vanille.
De Chardonnay zorgt voor structuur en de licht vettige toets.
* De gisting vindt plaats in eikenhouten vaten op 16 °C. Een deel van de wijn (60%)
ondergaat malolactische gisting om de scherpe zuren om te zetten in zachte, ronde zuren.
Daarna rijpt de wijn verder op eikenhout: 50% Frans, 50% Amerikaans - een derde nieuw.
IGP Pay’s d’Oc Amstramgram “Quartier Libre” Calmel & Joseph
Proever: 2,20 (2,50cl)
Half Glas: 4,00 (7,50cl)
Glas (15cl): 6,75
Fles: 27,75
Appellatie: IGP Pay’s d’Oc / Regio: Aude
Druivenrassen: 40% Clairette, 20% Roussanne, 20% Rolle, 20% Grenache Blanc
Aroma: minerale neus, bijna vuursteen, met de geur van grapefruit en witte bloemen met hinten
van venkel, anijs en zachte amandel.
Smaak: Zijn smaak is krachtig, rond en heeft een lichte tanninesmaak. Je proeft de
citrusvruchten, ananas, mango en citroen ondersteund door kruidige tinten.

fi

AOP Cotes de Gascogne Domaine de l’Herré “Quintessence”
Proever: 1,90 (2,50cl)
Half Glas: 3,00 (7,50cl)
Glas (15cl): 5,75
Fles: 26,50
Appellatie: AOP Cotes de Gascogne
Druivenrassen: Gros Manseng, Chardonnay & Sauvignon Blanc.
Aroma: De zeer expressieve neus van witte bloemen, kweepeer, abrikoos en frisse kruiden.
Smaak: Enorm sappig met een frisse fruittoets dankzij de Sauvignon Blanc. De Chardonnay
zorgt voor structuur en de licht vettige toets.
* Deze wijn ondergaat een rijping “sur lie” in ei-vormige betonnen cuves. Deze rijping
zorgt voor het behoudt van de minerale frisheid en aromatische complexiteit.

Enomatic Unica “Wijn per glas” by Enomatic.
Proever = 2,5cl
Half glas = 7,5cl
Glas = 15cl
WITTE WIJNEN
Oostenrijk
DAC Traisental Gruner Veltliner Erste Lage Alte Setzen Weingut Huber
Proever: 3,00 (2,50cl)
Half Glas: 5,00 (7,50cl)
Glas (15cl): 8,75
Fles: 41,70
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.
* Deze wijn ondergaat een rijping van vier maanden in grote fusten van acaciahout en
lagering “sur lie”.
Spanje
DOP Jumilla "Eya" Blanco Bodegas Carchelo
Proever: 1,90 (2,50cl)
Half Glas: 3,00 (7,50cl)
Glas (15cl): 5,75
Fles: 23,99
Appellatie: DOP Jumilla
Druivenrassen: Verdejo 100%
Aroma: Fijne aroma's van witte bloemen, tonen van citrus, anijs en wit en steenfruit.
Smaak: Evenwichtig en verfrissend, goed geïntegreerde zuren en een zuivere en aangename
afdronk. Fris, fruitig en leuk.
* Deze wijn ondergaat een korte schilinweking voor extra kleur, geur en smaak.
DOP Rioja Blanco Barrel Fermented Valenciso
Proever: 1,90 (2,50cl)
Half Glas: 3,00 (7,50cl)
Glas (15cl): 5,75
Fles: 23,99
Appellatie: DOCa Rioja / Regio: Rioja Alta
Druivenrassen: 70% Viura en 30% Grenache Blanc.
Aroma: Toetsen van steenfruit en vanille met hazelnoot, gedroogde kruiden met een vleugje eik.
Smaak: Volle en krachtige stijl met terugkerend fruit en kruiden, ondersteund door een mooie
frisheid en een rijke afdronk. Een en al genieten!
* Zachte persing, fermentatie in eikenhouten vaten. Rijping in dezelfde vaten met een
wekelijkse bâtonnage tot half april. Totale vatrijping is 6 maanden.
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Italië
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, frisse afdronk.
* 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
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 fles alvorens op de markt te komen.
Spanje
DOP Jumilla "Viñedos de Pueblo" Bodegas Carchelo
Proever: 1,90 (2,50cl)
Half Glas: 3,50 (7,50cl)
Glas (15cl): 5,75
Fles: 25,25
Appellatie: DOP Jumilla / Regio: Murcia
Druivenrassen: 100% Monastrell
Aroma: Vol fruitige nuances van rijp rood fruit, pruimen en verse zwarte bessen samen met
lichte hints van kruiden zoals vanille, zwarte peper, tijm en kruidnagel.
Smaak: Evenwichtig en verfrissend, goed geïntegreerde zuren en een zuivere en aangename
afdronk. Fris, fruitig en leuk met een goede structuur.
* Deze Monastrell is een “Roble”. Dat wil zeggen dat de wijn een korte passage ondergaat
(4 maanden) op, in dit geval, Franse eiken houten vaten. De druiven zijn allen afkomstig
van wijngaarden in de nabije omgeving van de wijnmakerij.
DO Ribera del Duero Crianza Bodegas Emina
Proever: 3,00 (2,50cl)
Half Glas: 5,00 (7,50cl)
Glas (15cl): 8,75
Fles: 40,90
Appellatie: DO Ribera del Duero / Regio: Valladolid / Castilla y Léon
Druivenrassen: 100% Tempranillo
Aroma: In de neus gebalanceerde toetsen van van zuur rood fruit zoals framboos en aalbes.
Kruidnagel toetsen met nuances van donkere chocolade en getoaste toetsen van de vatrijping.
Smaak: In de mond is de wijn enorm geconcentreerd met een rijke smaakindruk die de mond
doet wervelen. Terugkerende toetsen van vers fruit, zwarte cacao, zoethout en zacht
geroosterde tonen.
* De wijn ondergaat een traditionele vergisting gevolgd door een rijping van 14 maanden
op Franse en Amerikaans eikenhouten vaten gevolgd door een jaar kelderrust

Enomatic Unica “Wijn per glas” by Enomatic.
Proever = 2,5cl
Half glas = 7,5cl
Glas = 15cl
Frankrijk
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 gevinifieerd. 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.
AOP Morgon “Corcelette” Domaine Grégoire Hoppenot
Proever: 3,00 (2,50cl)
Half Glas: 5,00 (7,50cl)
Glas (15cl): 8,75
Fles: 45,90
Appellatie: AOP Morgon Climat “Corcelette” Regio: Bourgogne / Beaujolais
Druivenrassen: 100% Gamay Noir a jus Blanc
Aroma:Uitbundig aroma van bloemen, klein rood fruit (bosaardbeitjes, frambozen), gedroogde
kruiden en zwarte peper.
Smaak: Mooi gestructureerd met een aangename en elegante tanninestructuur die fris
ondersteund wordt door aanwezige zuurtjes die een boost krijgen door terugkerend fruit en
mineralen.
* 12-daagse maceratie van hele druiventrossen (met stelen), in 60 HI betonnen vaten.
Temperaturen onder 30 ° C tijdens fermentatie. Dagelijks overpompe voor een zachte
extractie. Temperatuur onder de 20 ° C na het persen om een puur en vers fruit te rijping
van 8 maanden in stalen tanks. 10% rijpt echter op oude bougogne vaten.

 

Italië
IGP Veneto Rosso “IMPULSO” Cabernet Franc Fattoria Conca d’Oro
Proever: 1,90 (2,50cl)
Half Glas: 3,50 (7,50cl)
Glas (15cl): 5,75
Fles: 26,95
Appellatie: IGP Veneto Rosso / Regio: Veneto
Druivenrassen: 100% Cabernet Franc
Aroma: Een geweldige aromatische wijn waar hints van rood fruit, bessen, zoethout en vanille
opvallen.
Smaak: De aanzet is rijk en sappig van smaak ondersteund door goed geïntegreerde houttoetsen,
aangename tannines en terugkerende fruit indrukken.
* Deze wijn is op basis van 100% Cabernet Franc die “Impulso” =lees impulsief stuivend in
het glas naar voren komt. Om de wijn meer diepgang mee te geven zonder de structuur en
diepgang te verliezen passeert de wijn nog kort op eiken vaten alvorens de laatste rijping
van 6 maanden op fles te ondergaan.

Enomatic Unica “Wijn per glas” by Enomatic.
Proever = 2,5cl
Half glas = 7,5cl
Glas = 15cl
Italië
DOC Langhe Nebbiolo Castello di Perno
Proever: 3,00 (2,50cl)
Half Glas: 5,00 (7,50cl)
Glas (15cl): 8,75
Fles: 41,75
Appellatie: Langhe Nebbiolo DOC / Regio: Piemonte => Monforte d’Alba
Druivenrassen: Nebbiolo 100%
Aroma: Een zeer aangename mix van bloemige, fruitige en zachte pittige geuren, met als afsluiter
viooltjes en vanille.
Smaak: Een fris, levendig bouquet met zachte tannines en zuren. De wijn heeft een zeer lange
afdronk van rode bessen, frambozen en aalbes.
* Deze wijn nog gedurende 8 maanden op Oostenrijkse en Franse eiken. Tenslotte wordt de
wijn in augustus gebotteld.

Porto
DOP Tawny Port 10 years old Burmester
Proever: 4,00 (2,50cl)
Half Glas: 7,00 (5,50cl)
Glas (10cl): 12,50 Fles: 58,00
Appellatie: DOP Porto / Regio: Douro
Druivenrassen: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barocca
Aroma: De geur is zeer complex, het doet denken aan gedroogd fruit, amandel, hazelnoot,
honing en vanille.
Smaak: Het mondgevoel is zeer zacht, elegant en intens. Fris en uitbundig met elegante tannines,
complex en expressief, lange afdronk.
* Burmester Tawny 10 years old wordt zorgvuldig gerijpt in kleine eiken vaten voor een
periode van 10 jaar en gemengd met veel expertise. Het resultaat is een zeer delicate en
intense port.

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.
ENOMATIC UNICA
Dankzij dit uniek! Wijn per glas serveer systeem blijven onze wijnen 2 weken in
optimale conditie eens geopend.
Enomatic is een state-of-the-art wijn serveersysteem dat ons als wijnwinkel /
wijnbar in staat stelt geopende kwaliteitswijnen voor langere periode goed te
houden en in gedoseerde volumes uit te schenken, zodat niet alleen de hele es
verkocht hoeft te worden maar ook kleinere volumes
(Proever = 2,5cl / Half glas = 7,5cl / Glas = 15cl).
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Deze prepaid kaarten kunnen bij ons aangekocht worden in vaste bedragen van
€25 en €50. De borg voor de eigenlijke kaart bedraagt €2,5/kaart.

