
 

WELKOM BIJ WINES & BITES 
Wines & Bites is meer dan een naam, het staat voor een filosofie, een passie waarbij de 

persoonlijke aanpak de rode draad is. 

In eerste instantie is Wines & Bites een wijnwinkel maar alle wijnen die we verkopen zijn 
ook bij ons in de bar te drinken.  

Onze bar is geopend op vrijdag en zaterdag en dit tot 21u. Wij hebben bewust gekozen 
voor een sluitingsuur om 21u daar wij zowel in de wijnshop als de wijnbar iedereen met 

een kwalitatief advies bij wensen te staan in hun zoektocht naar hun ideale wijn. 

Ons doel is om elke wijn voor een zo breed mogelijk publiek bereikbaar te maken.  

Dit doen we door permanent 16 wijnen aan het glas te serveren. Hierdoor kan altijd een 
wijn vinden die bij uw smaak past. Wenst u toch liever een fles uit te kiezen, dan 

hanteren wij onderstaande prijsstaffels.  

Transparante en eerlijke prijzen zonder dat de wijnen maal 3 of 4 gaan. Hierdoor blijft 
lekkere kwaliteitswijn toegankelijk voor iedereen. 

Prijsbeleid (75cl flessen) 
   Winkelprijs     Wijnbar  
   onder €15     plus €17,50 
          tussen €15 - €30    plus €22,50 
          tussen €30 - €45    plus €27,50    
   boven €40     plus €32,50 

Prijsbeleid (MAGNUM flessen) 
   Winkelprijs     Wijnbar  
                    tussen €1 - €250    plus €60 

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 fles 
verkocht hoeft te worden maar ook kleinere volumes  

(Proever = 2,5cl / Half glas = 7,5cl / Glas = 15cl). 

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. 



 
HUISWIJNEN PER GLAS / FLES 
BUBBELS 
DOP Cava Brut Reserva “Carolina” Josep Masachs     Glas: 7,50 / Fles: 38,50 
Appellatie: DO Cava Penedes / Catalunya 
Druivenrassen: Xarel.lo, Macabeo, Parellada en Chardonnay  
Aroma: Intense gerijpte tonen van gedroogde noten, gebakken brood en gist samen met 
fruitaroma's (appel, peer), citrus (citroenschil) en mineralen. 
Smaak: Lange en complexe afdronk met een intens mineraal gevoel. Een complexe cava met 
een ruime en lange afdronk met een goede balans tussen rijpingstonen en primaire smaken. 

IGP Pay's d'Oc Les Tannes en Occitanie "Chardonnay" Paul Mas 
Proever: 1,90,50 (2,50cl) Half Glas: 3,00 (7,50cl) Glas (15cl): 4,95  Fles: 26,49 
Appellatie: IGP Pay’s d’OC / Regio: Frankrijk, Languedoc 
Druivenrassen: 100% Chardonnay 
Aroma:  Intense fruitige neus waarin je droog fruit, noten en een toets van brioche proeft. 
Smaak: Complexeloze wijn met een mooie aromatische afdronk. 

ROSE WIJN 
IGP Coteaux Varois de Provence “AMOR” Rosé                          
Proever: 1,90,50 (2,50cl) Half Glas: 3,00 (7,50cl) Glas (15cl): 4,95  Fles: 25,49 
Appellatie: IGP Coteaux Varois / Provence 
Druivenrassen: Cinsault / Syrah / Grenache Noir  
Aroma: Aardbeien en frambozen, vijg en bosbes maar toch zeker wel een beetje kruidig met 
een toets van perzik. 
Smaak: Speelse en sappige rosé met een frisse toets en een aangename terugkerende zachte 
fruitigheid.  

RODE WIJN 
IGP Pay's d'Oc Les Tannes en Occitanie "Merlot" Paul Mas 
Proever: 1,90,50 (2,50cl) Half Glas: 3,00 (7,50cl) Glas (15cl): 4,95 Fles: 26,49 
Appellatie: IGP Pay’s d’Oc / Regio: Languedoc 
Druivenrassen: 100% Merlot 
Aroma: Toetsen van zwart fruit. Je ontdekt ook pruimen, drop en laurier ondersteund door een 
lichte houttoets. 
Smaak: Sappig en aangenaam vol van smaak met een rijke structuur die dankzij terugkerend 
fruit heerlijk aangenaam blijft. Elegante tannines en terugkerende fruittonen zorgen voor een 
speelse afdronk. 

Diverse dranken       
Vermut Rosso “Il Carcheleto” Bodegas Carchelo “on the rocks”   7,50 
Wilderen Goud 33cl         4,00 
Wilderen Tripel Kanunnik 33cl       4,40 
Wiosello Blond 3 Granen Bier       4,00 
Oude Geuze Boon (fles 37,5cl)       6,70 
Chimay Blauw 33cl         4,75 
Water (plat/bruis)       3,50 (50cl) 5,50 (70cl) 
Cola / Fanta / Sprite         2,20 
Biologisch Appelsap uit Haspengouw       2,50  
Koffie / Espresso         2,00 



 

Door de jaren heen is het traject van onze wijnbar wat gewijzigd.  
Om iedereen zo goed mogelijk bij te staan in hun zoektocht naar hun “ideale wijn” 

hebben we ervoor gekozen om onze wijnbar meer als een “aperitief bar” te 
presenteren. 

Om dit nog meer te benadrukken hebben we gekozen voor (h)eerlijke producten 
van dichtbij en wat verder die overheerlijk combineren bij een glaasje (of fles) 

wijn. 

Fingerfood 
Gemarineerde Premium Olijven        5,00 
Gemarineerde Italiaanse Premium olijven 

Sardinas en aceita de oliva       8,50 
Spaanse sardines in olijfolie  

Grana Padano Nera (250 gr)        10,50  
De Padano nera, is een bekroonde 24 maanden gerijpte parmezaan type kaas.  

Boerenpaté van de Beenhouwer  (150 gr)     8,50 
Ambachtelijk bereide paté van Beenhouwerij Otten 

Boudin Noir (150gr)        8,50 
Ambachtelijk bereidde bloedworst van Beenhouwerij Otten 

Strolghino Classico (190gr)       8,50 
Italiaanse worst gemaakt van de snij resten van de Culatello Prosciutto 

Combinatie Plank         24,50 
Combineer 3 van de bovenstaande fingerfood 

* Gelieve eventuele allergieën op voorhand aan te geven. Dit ter uwer veiligheid. 
Wij houden ook enkel rekening met allergieën. Daar wij werken zonder personeel 
kunnen wij geen rekening houden met “voedingtrends”. 



 

Enomatic Unica “Wijn per glas” by Enomatic. 
Proever = 2,5cl Half glas = 7,5cl Glas = 15cl 

DAGELIJKS GENIETBARE WIJNEN 
ROSE WIJN 
IGP Coteaux Varois de Provence “AMOR” Rosé                          
Proever: 1,90,50 (2,50cl) Half Glas: 3,00 (7,50cl) Glas (15cl): 4,95  Fles: 25,49 
Appellatie: IGP Coteaux Varois / Provence 
Druivenrassen: Cinsault / Syrah / Grenache Noir  
Aroma: Aardbeien en frambozen, vijg en bosbes maar toch zeker wel een beetje kruidig met 
een toets van perzik. 
Smaak: Speelse en sappige rosé met een frisse toets en een aangename terugkerende zachte 
fruitigheid. 

WITTE WIJNEN / FRIS EN FRUITIG 
IGP Pay's d'Oc Les Tannes en Occitanie "Chardonnay" Paul Mas 
Proever: 1,90,50 (2,50cl) Half Glas: 3,00 (7,50cl) Glas (15cl): 4,95  Fles: 26,49 
Appellatie: IGP Pay’s d’OC / Regio: Frankrijk, Languedoc 
Druivenrassen: 100% Chardonnay 
Aroma:  Intense fruitige neus waarin je droog fruit, noten en een toets van brioche proeft. 
Smaak: Complexeloze wijn met een mooie aromatische afdronk. 

DO Tarragona Blau Cel Vins Petxina 
Proever: 2,20 (2,50cl) Half Glas: 3,50 (7,50cl) Glas (15cl): 5,75 Fles: 27,45 
Appellatie: DO Tarragona / Regio: Catalunya 
Druivenrassen: Macabeo & Xarel.lo 
Aroma: Aromatische neus met vooral zacht citrusfruit en bloemen en sappig wit fruit. 
Smaak: In de mond terugkerend wit fruit.  Een mooie zuurtegraad ondersteunt de wijn. Een 
speelse passe-partout. 
* de wijn krijgt zijn volledige opvoeding op inox cuves om de sappige frisheid te 
behouden. 

IGP Pay’s d’Oc Vignobles Vellas “Medusa” 
Proever: 2,20 (2,50cl) Half Glas: 3,50 (7,50cl) Glas (15cl): 5,75 Fles: 29,30 
Appellatie: IGP Pay’s d’Oc / Regio: Montpellier 
Druivenrassen: 100% Viognier 
Aroma: Aroma's van perziken, mandarijn en abrikozen met hinten van witte 
bloesem. 
Smaak: De wijn is vol en rond in de mond met een mooie mineraliteit. 
* de druiven worden ontsteeld en zacht geperst. Gevolgd door de alcoholische fermentatie 
in stalen tanks onder gecontroleerde temperaturen. Rijping in roestvrijstalen tanks. 



 

Enomatic Unica “Wijn per glas” by Enomatic. 
Proever = 2,5cl Half glas = 7,5cl Glas = 15cl 

WITTE WIJNEN / VOL EN RIJK 
IGP Vigneti delle Dolomiti “NM” Nals Margreid 
Proever: 2,20 (2,50cl) Half Glas: 3,50 (7,50cl) Glas (15cl): 5,75 Fles: 31,50 
Appellatie: IGP Vigneti delle Dolomiti / Regio: Bolzano 
Druivenrassen: 100% Viognier 
Aroma: Toetsen van wit fruit, kruisbes, citrus ondersteund door bloemige aroma’s. 
Smaak: Strak en mineraal met een mooie mondvulling en een elegante doch frisse afdronk. 
* de druiven worden ontsteeld en zacht geperst. Gevolgd door de alcoholische fermentatie 
in stalen tanks onder gecontroleerde temperaturen. Rijping in roestvrijstalen tanks. 

DOP Verdicchio de Castelli di Jesi "Le Vaglie" Santa Barbara 
Proever: 3,00 (2,50cl) Half Glas: 4,50 (7,50cl) Glas (15cl): 7,75 Fles: 41,15 
Appellatie: DOP Verdicchio dei Castelli di Jesi / Regio: Marche 
Druivenrassen: 100% Verdicchio 
Aroma: Een zeer complexe neus van o.a. bloemetjes en boter, gele vruchten en zoetige kruiden 
Smaak: Mooie balans met fruit, frisse zuren en ziltige smaak die puur en levendig doen 
overkomen. In de afdronk blijven de ziltige smaken lekker hangen en is het bittertje op het eind 
zeer aangenaam. 
* deze wijn krijgt een langere rijping “sur lie” mee waardoor de wijn een voller karakter 
krijgt zonder zijn frisheid en sappigheid te verliezen. 

DOP Soave Classico "La Broia" Roccolo Grassi     
Proever: 3,00 (2,50cl) Half Glas: 4,50 (7,50cl) Glas (15cl): 7,75  Fles: 41,00 
Appellatie: DOP Soave Classico / Regio: Veneto 
Druivenrassen: 100% Garganega 
Aroma: In de neus ruikt men perzik, grapefruit en mirabellen. Complexe wijn met tonen van gele 
appel en vuursteen. 
Smaak: Veel finesse en grote complexiteit met een stevige body. Fris, droog en goede 
zuurgraad. Heerlijk lange afdronk. 
*  De gisting is uitgevoerd in  eikenvaten van 20 hl voor 50% van het product, de andere 

50% gefermenteerd in cement. Daarna wordt de wijn 12 maanden surlie bewerkt 

AOP Bordeau Blanc Chateau Grand Village de la SC du Chateau Lafleur 
Proever: 4,00 (2,50cl) Half Glas: 6,50 (7,50cl) Glas (15cl): 9,75  Fles: 61,00 
Appellatie: AOP Bordeaux Blanc / Regio: Fronsac 
Druivenrassen: 74% Sauvignon & 26% Sémillon  
Aroma: In de neus aroma’s van grapefruit, kruisbessen, witte perzik en een hint van verse toast. 
Smaak: In het smaakpalet tonen van sinaasappelschil, tropisch fruit, citroengras en iets van 
vanille, die gepaard gaan met een lang aanhoudende afdronk met frisse zuren. 
*  De wijn ondergaat een vergisting, deels op roestvrijstalen tanks (60%) en deels op 

nieuwe eikenhouten barriques (30%) en gebruikte barriques (10%). Gevolgd door een 
malolactische gisting en rijping op gebruikte barriques. 



 

Enomatic Unica “Wijn per glas” by Enomatic. 
Proever = 2,5cl Half glas = 7,5cl Glas = 15cl 

DAGELIJKS GENIETBARE WIJNEN 
RODE WIJNEN 
IGP Pay's d'Oc Les Tannes en Occitanie "Merlot" Paul Mas 
Proever: 1,90,50 (2,50cl) Half Glas: 3,00 (7,50cl) Glas (15cl): 4,95 Fles: 26,49 
Appellatie: IGP Pay’s d’Oc / Regio: Languedoc 
Druivenrassen: 100% Merlot 
Aroma: Toetsen van zwart fruit. Je ontdekt ook pruimen, drop en laurier ondersteund door een 
lichte houttoets. 
Smaak: Sappig en aangenaam vol van smaak met een rijke structuur die dankzij terugkerend 
fruit heerlijk aangenaam blijft. Elegante tannines en terugkerende fruittonen zorgen voor een 
speelse afdronk. 

RODE WIJNEN / SAPPIG EN FRUITIG 
DO Tarragona Blau Mari Vins Petxina 
Proever: 2,20 (2,50cl) Half Glas: 3,50 (7,50cl) Glas (15cl): 5,75 Fles: 27,45 
Appellatie: DO Tarragona / Regio: Catalunya 
Druivenrassen: Cabernet Sauvignon & Garnacha 
Aroma: De wijn werd volledig 'op zijn fruit' gemaakt, dus zonder houtrijping.  Dit om de typische 
tonen van rijp rood fruit en kruiden te behouden, eigen aan Garnacha en Cabernet Sauvignon.  
Smaak: De wijn is fris en zacht met terugkerende fruit- en kruidtoetsen. 
* de wijn krijgt zijn volledige opvoeding op inox cuves om de sappige frisheid te 
behouden. 

IGP Umbria Rosso Poggio Bertaio 
Proever: 1,90 (2,50cl) Half Glas: 3,50 (7,50cl) Glas (15cl): 5,75  Fles: 28,40 
Appellatie: IGP Umbria Rosso / Regio: Lago Trasimeno 
Druivenrassen: Sangiovese 70%, Cabernet Sauvignon 15% & Merlot 15% 
Aroma: Zwart fruit (cassis, zwarte bes), kruiden en licht gebrande toetsen. 
Smaak: Vol en rijk in de mond met een sappige aanzet, versmolten tannines en een elegante, 
kruidige afdronk. 
* Om de sappigheid van de Sangiovese te behouden krijgt deze wijn de opvoeding mee 

op inox cuves en fles. 

IGP Salento Rosso "Megale" Feudo di Santa Croce 
Proever: 1,90 (2,50cl) Half Glas: 3,50 (7,50cl) Glas (15cl): 5,75  Fles: 28,40 
Appellatie: AOP Salento Rosso / Regio: Puglia 
Druivenrassen: 100% Negroamaro 
Aroma: Intens fruitige geur met tonen van pruimen, kersen en een licht kruidig karakter. 
Smaak: De wijn is lekker vol maar toch elegant in de smaak met een zachte mondvullende 
textuur. 
* De wijn krijgt een rijping van 6 maanden op eikenhouten vaten mee. 



 
Enomatic Unica “Wijn per glas” by Enomatic. 
Proever = 2,5cl Half glas = 7,5cl Glas = 15cl 

RODE WIJNEN / VOL & RIJK 
DO Leon Bodegas Pincerna "Sumiller" Prieto Picudo 
Proever: 1,90 (2,50cl) Half Glas: 3,50 (7,50cl) Glas (15cl): 5,75  Fles: 30,45 
Appellatie: DO Léon / Regio: Castilla y Léon 
Druivenrassen: 100% Prieto Picudo 
Aroma: Complexe aroma’s van rood fruit, kruiden en mineralen fijn verweven door de lichte 
aanwezigheid van de rijping op eiken vaten. 
Smaak: Karaktervol met terugkerende fruit- en kruid toetsen met een volle, rijke en rijpe 
mondvulling ondersteund door een frisse toets in de afdronk. 
* Dankzij het gebruik van oude stokken creëert men een diepgang die dankzij de rijping 

op twee types van eiken vaten voor 6-tal maanden nog meer benadrukt wordt. 

AOP Hautes Cotes de Beaune "En Chateau" Domaine Nicolas 
Proever: 3,50 (2,50cl) Half Glas: 5,00 (7,50cl) Glas (15cl): 8,75 Fles: 50,00 
Appellatie: AOP Hautes Cotes de Beaune / Regio: Bourgogne / Cotes de Beaune 
Druivenrassen: Pinot Noir 100% 
Aroma: Intense en fruitige aroma roept donker fruit op zoals bramen met een vleugje 
specerijen. De rijping op eiken vaten voegen een toets rook en karamel 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 wijn ondergaat een traditionele vinificatie met een rijping van 12 maanden op eiken 

vaten. 

AOP Bordeaux Rouge de la SC du Chateau Lafleur 
Proever: 3,50 (2,50cl) Half Glas: 5,00 (7,50cl) Glas (15cl): 8,75 Fles: 52,50 
Appellatie: AOP Bordeaux Rouge / Regio: Fronsac 
Druivenrassen: 78% Merlot & 22 Bouchet 
Aroma: In de neus aroma’s van zwarte bessen en pruimen, een hint van geroosterde rode 
paprika, jeneverbes en laurier. 
Smaak: In het smaakpalet rijp klein rood zwart fruit en gedroogde kruiden die in de afdronk 
begeleid worden door duidelijk aanwezige maar rijpe tannine. 
*  De wijn ondergaat een gisting en rijping op eikenvaten gevolgd door een rijping van 12 

maanden (30% nieuw eik, 40% één jaar oude vaten, 30% twee jaar oude vaten). 

DOP Tawny Port 10 years old Burmester 
Proever: 4,00 (2,50cl) Half Glas: 7,00 (5,50cl) Glas (10cl): 12,50 Fles: 60,50  
Appellatie: DOP Porto / Regio: Douro 
Druivenrassen: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barocca 
Aroma: De geur is zeer complex met o.a. 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. 
*  Deze porto rijpt op een zorgvuldige manier op kleine eiken houten vaten voor een 

periode van 10 jaar. 


