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VOORGERECHT

ARTISJOK | SCAMPI | SHERRY MAYONAISE

La Bottière Touraine

Sauvignon Blanc, Loire, Frankrijk

Er wordt van artisjok nogal eens gezegd dat het een wijnkiller is, of tenminste een uitdaging.
Artisjokken bevatten van nature de chemische stof cynarine, die ervoor zorgt dat alles wat je daarna
proeft zoeter smaakt. De wijn moet dus goed droog zijn, uitgesproken frisse zuren hebben en geen
houtrijping. La Bottière Sauvignon Touraine is gastronomisch bijna perfect te noemen. In de geur heeft
La Bottière Sauvignon Touraine bijzonder frisse tonen van citrus, peer en groene appel. De smaak is een
combinatie van citrus en granny smith.

SOEP

ZOETE AARDAPPEL | EEND | KOKOS | GEMBER

Vallée Blanche

Viognier, Languedoc, Frankrijk

De wijngaarden van de Vallée Blanche liggen landinwaarts, beschut door de Montagne Noire: een
kleine, middelhoge bergketen in de buurt van Carcassonne. Het gebergte is de scheidslijn tussen een
Atlantisch en een mediterraan klimaattype. Door de bergen worden de gevoelige Viognier druiven
beschermd tegen te veel hitte. De Vallée Blanche heeft de typische aromatische kenmerken van
Viognier: indrukwekkend tropisch fruit, zoals banaan en mango, en een elegant ‘bloemetje’. De
structuur is zacht zwoel, maar met voldoende frisse tonen. Heerlijk in combinatie met gerechten uit de
Aziatische keuken.
‘Vieilles vignes’ betekent oude druivenstokken. Naarmate de druivenplant ouder wordt, wordt het
wortelgestel dieper. Hierdoor krijgen de druiven en de wijn meer smaakstoffen.

TUSSENGERECHT

ZEEDUIVEL | COURGETTE | GORGONZOLA

Sebastiani California

Chardonnay, Californië, Verenigde Staten

De oogst van de Chardonnay druiven gebeurt in de vroege ochtend. Alleen zo kunnen de druiven de
nodige frisheid behouden. Na de persing wordt 50% van het sap vergist op eikenhout, zodat het de
nodige body krijgt. Na de vinificatie rijpt 64% van het sap op eikenhout, wat een mix is van Amerikaans,
Frans en Hongaars. Door deze unieke rijpings-methode, komt het best van twee werelden naar boven.
De frisheid van de druiven, en het karakter van de houtlagering. Dit komt meteen tot zijn uiting in de
geur: frisse appel, verse citroen en veel steenfruit zoals abrikoos en perzik, maar ook vanille en iets van
room. Doordat Sebastiani Chardonnay California slechts een klein deel hout heeft gehad blijft de smaak
toegankelijk. Mild en aantrekkelijk. Nuances van perzik, mango, ananas en papaja wisselen af met
complexe noten van gebakken appel, crème brulee en hout.

HOOFDGERECHT

KALFSOESTER | CANTHAREL | POMME DUCHESSE

Les Volets

Pinot Noir, Côte du Rhone, Frankrijk

De Pinot Noir druif. Er zijn hele boeken geschreven over deze eigenwijze druif, en niet iedereen is in
eerste instantie gecharmeerd van deze druif. Maar als je eenmaal fan bent van deze dwarse rakker, dan
wil je nooit meer anders. De bakermat van de Pinot Noir is te vinden in de Bourgogne, waar zij samen
met de Chardonnay het landschap bepaald in deze toonaangevende regio. Echter blijkt deze bijzondere
druif ook goed te gedijen op andere plaatsen in de wereld, waaronder in de binnenlanden van
Narbonne in het zuiden van Frankrijk. Belangrijk is wel dat je hem niet te warm drinkt, dus serveer hem
uit de klimaatkast, in een koeler met een beetje ijs op max 15 graden.

DESSERT

ZIJDEN TOFU | PRUIM | TUILE

Casa Coller Spumante Dolce

Moscato, Veneto, Italië

Deze mousserende wijn wordt gemaakt volgens de 'méthode charmat'. Dat houdt in dat de tweede
gisting niet, zoals bijvoorbeeld bij Champagne in de fles plaatsvindt, maar in rvs-tanks, net zoals bij
Prosecco. Hierdoor krijgt (en behoudt) deze Spumante zijn fruitige stijl en is er een mooie balans tussen
zoet en fris.

Prijzen excl. BTW, onder voorbehoud prijswijzigingen, drukfouten en jaargangwisselingen en beschikbaarheid.

