Wijn is de bloem in het knoopsgat der beschaving.
Wijn is de bekroning van de samenwerking tussen natuur en kennis.
Wijn, bejubeld en omschreven, is afhankelijk van de toewijding en emotie van:
de wijnbouwer, die de juiste bodemstructuur kiest voor zijn druiven,
die de juiste druiven aanplant en die weet hoe hij zijn druivensappen moet begeleiden naar
het ultieme eindresultaat:
WIJN
Wij,
in onze keuken werken ook met evenveel passie en liefde in ons vak,
met topkwaliteit ingrediënten aan onze gerechten.
De creaties en smaken sluiten nauw aan bij de 4 seizoenen.
De wijnkaart luistert mee en is de juiste gids naar een geslaagd culinair feestje.
Wij geven U graag advies bij de wijn/spijskeuze.
Het team van
Restaurant Place du Marché.

CHAMPAGNE EN CAVA
(mousserend)

Champagne De Castellane, Brut (75 cl)

70,00

Parelende mousse, mooi elegante frisse stijl Champagne. Verfijnde smaak
met tonen vanzacht fruit en licht vanille.
40% Chardonnay, 30% Pinot Noir en 30% Pinot Meunier

Cava Heretat del Padruel Brut ( 75 cl )

30.00

Levendige smaak. Goede structuur in de mond, makkelijk te drinken. Frisse afdronk.
Macabeo, Xarel. Lo en Parellada.

WITTE WIJNEN
ELZAS

Pinot Blanc Médaille d’or, Domaine Joseph Cattin
( Deze wijn is ook per glas te verkrijgen )

75 cl

2013

24.50

75 cl

2010/12

26.50

75 cl

2012/13

28.00

75 cl

2012

29.00

Een fijne frisdroge fruitige wijn, welke zich uitstekend presenteert bij schaal en schelpdieren, vis en salades- groentegerechten.

Riesling Médaille d’or, Domaine Joseph Cattin
Deze wijn is de Keizer van de Elzas, droog met frisse, rinse smaak.
In combinatie met oesters, kreeft, gevogelte en wit vlees een
verademing.

Pinot Gris Médaille d’or, Domaine Joseph Cattin
Soepele, droge aromatische wijn. Zeer goed te combineren met
sterk smakende of kruidige (oosterse) gerechten, met volle sauzen,
wit vlees, en gevogelte.

Gewürztraminer Médaille d’or
Domaine Joseph Cattin
Frisse kruidige wijn, heerlijk bij gekruide gerechten en zachte
sterke kazen.

WITTE WIJNEN
LOIRE

Sancerre, Eric Louis
Les Celliers de la Pauline Sancerre Blanc

75 cl

2011

38.50

75 cl

2011/12

25.50

75 cl

2012

45.00

75 cl

2010/11

95.00

75 cl

2013

24.50

75cl

2013

24.50

Klassieker van de sauvignon blanc druif uit het hart van de Loire streek.
Heerlijk bij gebakken vis en gevogelte, bij schaal en schelpdieren.
Frisse toegankelijke wijn met verfijnde aroma’s van perzik en appel

BOURGOGNE

Pierre Ponnelle
Chardonnay Vin de France
De geur is puur en geeft aroma’s van viooltjes en hazelnoot.
Mooie balans tussen fruit, zuurgraad en body.
Deze wijn is heerlijk bij ham, gegrilde vis en verse geitenkaas.

Pierre Ponnelle
Chablis
Een ronde, complexe geur. Met tonen van ananassap, vers brood
en hazelnoot.
Krachtig en kruidig van smaak met tonen van gember en kalk.
Deze wijn is heerlijk bij wit vlees, kip in saus, zeevruchten en kreeft.

Pierre Ponnelle
Meursault

Aroma van vanilla. Geroosterd brood en walnoten.
Volle body met zachte tonen van vanille en eiken, gevolgd door
een zacht botertje. Schaaldieren, oesters, rauwe vis en verfijnde kazen.

LANGUEDOC

Resplandy Sauvignon Blanc, Vin de Pays d’Oc
( Deze wijn is ook per glas te verkrijgen )
100% Sauvignon Blanc. Fruitige frisse wijn met zachte zuren
en aroma’s van groene appel en kruisbessen.
Heerlijk als aperitief, salade, vis, zeevruchten en gevogelte.

Saint Martin Reserve Chardonnay
Vin de Pays dÓc
( Deze wijn is ook per glas te verkrijgen )
100% Chardonnay. Fruitig met hints van citrus, ananas en perzik.
Een zachte ronde smaak met tonen van perzik en hazelnoten.
Lekker in combinatie met vis, kip, salades en lichte kazen.
Ook uitstekend als aperitief.

WITTE WIJNEN
ZUID-AFRIKA

Niel Joubert Chenin Blanc

75cl

2013

24.50

2013

25.50

75 cl

2012

25.00

75 cl

2012/13

24.50

De grapefruit, meloen en limoen zorgen voor een prettig bouquet.
Een fijne balans, mooi rond van smaak met finesse.
Prima begeleider bij gerechten met vis, gevogelte, salades of om zo
van te genieten.

SPANJE

Bodegas Naia – K-naia

75cl

Aroma’s van tropisch fruit met tonen van venkel en vers gemaaid gras.
Fris, levendig en aromatische wijn met een lange afdronk.
Heerlijk bij rijst met vis, bij witte vis en oosterse schotels.

ITALIË

Bolla Soave Classico
Delicaat parfum, intens fris, bloemen, exotisch fruit, honing.
Elegant, harmonieus, goede body, lange afdronk en een strogele
kleur.Salade, vis, gevogelte, zachte kazen.

ROSÉ WIJNEN
LANGUEDOC

Resplandy Syrah Rosé, Vin de Pays d’Oc
( Deze wijn iso ok per glas te verkrijgen )
Bouquet van jong rood fruit zoals aardbeien en rode bessen.
Uitzonderlijk fris met tonen van frambozen en een licht pepertje.
Soepele afdronk en droog met lichte kruiden.
Aperitief, salade, vis en zachte kazen.

RODE WIJNEN
BORDEAUX

Château Vieille Tour la Rose
Saint Emilion Grand Cru

75cl

2010

45.00

75 cl

2009

45.00

2008

97.50

2012/13

28.00

2013

24.50

Maison Sichel
80% Merlot, 5% Cab. Sauvignon, 15% Cab. Franc.
Spicy met plezierige aroma’s van fruit.
Delicate smaak. Goed in balans

Château La Menotte Lalande de Pomerol

Maison Sichel
80% Merlot Noir en 20% Cabernet Franc.
Krachtige wijn met veel karakter, mooie geur van donker rijp fruit
en kruiden. Met een lange afdronk.
Barbecue, hert en gegrild rundvlees.

Château Pedesclaux Pauillac

75 cl

Maison Sichel
5% Cabernet Franc, 50% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot.
5e Grand Cru Classé. Krachtige, volle wijn met veel diepgang en
mooie smaak nuances van rood fruit, waaronder bramen.Rijk van smaak
en bezit fluweelzachte tannines, met lange smaak finale.
Deze wijn is door z’n imposante karakter en fluweelzachte tanines goed te
combineren met vlees.

BOURGOGNE

Pierre Ponnelle Pinot Noir

75cl

Elegante licht wijn met mooie fruittonen van kersen en een zachte
Toets van laurier in de afdronk.
Heerlijk bij gevogelte, eend en kazen.

LANGUEDOC

Resplandy Merlot, Vin de Pays d’Oc
( Deze wijn is ook per glas te verkrijgen )
Toegankelijke wijn, vol en rond van smaak met fijne aroma’s
van rijp rood fruit.
Deze wijn is heerlijk als aperitief, bij Mediterraans eten en
rood vlees.

75 cl

RODE WIJNEN
SPANJE

Don Jacobo Rioja Crianza

75cl

2008

28.00

75 cl

2012

26.50

75cl

2010

28.00

15% Garnache, 80% Tempranillo, 5% Mazuelo y Graciano
Kersenrode wijn, soepel en mooi in balans. Bezit aroma’s van
zwarte en rode bessen, pruimen en een vleugje hout. Krachtige wijn.
Prima begeleider bij rood vlees, geroosterd lam, vis, gevogelte en jachtvogels zoals gans, fazant, eend. Tevens heerlijk bij rijpe kazen.
ITALIË

Bolla Bardolino Classico
Robijnrode wijn met de geur van zwarte kersen.
Heeft een zachte smaak van veel fruit, aroma’s van
Zwart fruit en een zuivere, frisse afdronk.
Als aperitief, bij rood vlees, pasta’s en zachte kazen.
ZUID-AFRIKA

Niel Joubert Shiraz Red

Een aantrekkelijke, frisse geur vol met aroma’s van bessen en kruiden.
Een mooie volle, kruidige smaak met tonen van bessen en cacao.
Zeer prettige afdronk met een hint van laurier.
Prima begeleider bij rijk eten.

ZOETE/DESSERT WIJNEN
DUITSLAND

Loyal Blue Bereich Bingen
Rheinhessen
( Deze wijn is ook per glas te verkrijgen )

75 cl

2011

24.50

2007

35.00

Riesling
Lichtzoete wijn, mooi in balans met volle aroma’s van rijpe druiven,
honing en zachte frisse zuren.
Heerlijk als aperitief of in combinatie met salades, Aziatisch eten,
zachte kazen of bij een dessert.

FRANKRIJK

Château des Eyssards Saussignac
Cuvee Flavie
( Deze wijn is ook per glas te verkrijgen )

50 cl

Bergerac, 80% Semillion, 20% Chenin Blanc.
Edelzoete dessertwijn, verkrijgt zijn geur en smaak door
de pourriture noble met een mooie volle smaak van honing
en exotisch fruit.
Uitermate geschikt als aperitiefwijn bij foie gras, blauwe kazen
en desserts.

