
Wijnkaart ‘De Kromme Eik’ 

 

 
Nunc est bibendum… 

 

Onze wijnkaart werd opgesteld met maar één doel voor ogen: de absolute top aanbieden! 

 

Een woordje uitleg… 

 

Tijdens onze zoektocht naar de betere wijnen werden we véél geconfronteerd met wijnen die 

weinig karakter of individualiteit hadden. 

 

Redenen daartoe waren reeds snel duidelijk: veelal waren de rendementen in de wijngaard te 

hoog, waardoor er dikwijls weinig concentratie en structuur aanwezig is, alsook een dikwijls 

geforceerde vinificatie of wijnbereiding (gebruik van cultuurgisten, smaakmanipulatie door 

houtkrullen, overdreven sulfitage, enz.). 

Veel van deze factoren bleken dus al gauw af te hangen van het idealisme van de ‘viticulteur’ of 

wijnboer. 

 

Met onze selectie trachten wij dan ook wijnen aan te bieden die misschien niet altijd de grote 

namen hebben, maar wel stuk voor stuk ‘eigenzinnige’en ‘natuurlijke’ wijnen zijn afkomstig van 

wijnboeren die uiteraard moderne technieken gebruiken, maar dit zonder afbreuk te doen aan 

de eeuwenoude tradities en natuurbeperkingen. 

 

Nunc est bibendum ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Witte Wijnen 
                                                        0,375l        0,75l 

Elzas 
 

Pinot Gris, Domaine Freyermuth           € 14,00    € 25,00     

 

 Grandioze Elzasser. Aroma’s van  acaciahoning en rijp wit fruit. 
   Velouteuze witte wijn, die moeiteloos kan worden gecombineerd 
   met stevige visbereidingen of wit vlees in  een  roomsaus. 

 

 

Loire 
 

Pouilly-Fumé “Clos des Criots”, Domaine Armand Salmon     € 38,00   
                             

Briljante en mooi geconcentreerde sauvignon blanc. Voor de liefhebbers van  
stevige type Pouilly-Fumé, met een lange afdronk...  
Ideaal bij schaal –en schelpdieren of als aperitief. 

 

Sancerre “Vieilles Vignes”, Domaine Armand Salmon  €20,20 € 36,20 

 
Amplified Purity! Kristalzuivere Sauvignon blanc, intens en evenwichtig 
gebouwd. 
Deze wijnbouwer stelt alles in het werk om de referentie van de Sancerre te 
zijn. (onwaarschijnlijk lage rendementen, minimale vinificatietechnieken,…) .   

  

  
 

Languedoc 

 
Les Garrigues “Grenache Blanc”, Vin de Pays de la Vallée du Paradis €23,10 
 
Unieke 'mono-cèpage' wijn (één druivenras, 100% Grenache Blanc)...  
De Grenache Blanc druif is een van origine Rhône druivenras (cfr Châteauneuif-du-Pape wit). 
Manuele oogst, traditionele vinificatie: fermentatie op inox-vaten, nadien een lagering op 
Franse eikenhouten barriques (kleine vaten van 225 liter). De 'Vallée du Paradis' ligt tussen de 
steden Carcassonne en Perpignan, niet zo heel ver van de Spaanse grens. 
Intens aromatische wijn (perzik, abrikoos, lichte elegante houttoets), in de mond ondersteund 
door mooie zuren. Deze wijn is te genieten op 10 graden, bij een stevig visgerecht, of bij wit 
vlees en gevogelte. Een schitterende begeleider van vele kazen! 

 

 

 



Witte Wijnen (vervolg) 
        

Bourgogne 
                                                        0,375l        0,75l 
 

Chablis «Terroir de Chichée », Patrick Piuze   € 21,50   € 39,90  
 
Zeer mineralige, strakke Chardonnay. De wijnmaker, Patrick Piuze, is een 
‘Québecqois’ (Canada), en leerde de métier bij Leflaive (Puligny-Montrachet) en 
Verget. Eindelijk een Chablis die meedoet op het niveau van de Chevalier, 
Batard, en waarom niet, Montrachet wijnen uit de Côte de Beaune. Een must. 

    

 

Saint-Véran, Domaine de La Denante, Robert Martin   € 29,90 

 

Pouilly-Fuissé “Vieilles Vignes”, Vincent Girardin    € 51,50 
 

Volle, rijke Chardonnay, gevinifieerd door topwijnmaker Vincent Girardin. 

Grote wijn uit de streek van Macon! 
 

 

Italië 
 

Pinot Grigio “Ca di Rajo”        € 24,50 

 
  Fruitige, elegante wijn uit Noord-Italië. Mooie passe-partout; een verleider! 
 

Australië 
 

Sacred Hill “Chardonnay-Semillon”, De Bortoli    € 22,70 

 
Mooie geboiseerde wijn uit zuidoost Australië. Toetsen van exotisch fruit, 
vanille en wit fruit.  
 

Zuid-Afrika 
 

Spier “Chenin-Blanc-Colombard”, Stellenbosch     € 25,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  Rode Wijnen 
 

Languedoc 

 
                                                        0,375l        0,75l 
 

Château du Prieuré des Mourgues, Saint-Chinian     € 24,80 

 
Dit domein, gelegen ten NW van Béziers, is één van de trendsetters in de op 
wijngebied revolterende Languedoc!. 100% manuele oogst, enkel edele 
druivenrassen (Syrah, Mourvèdre, aangevuld door Grenache), en een luxueuse 
‘elevage’ op eikenhouten ‘barriques’ (30% nieuwe vaten) 

  

Rhône 
 

Vacqueyras « Jérôme Quiot »       € 36,60 

                   
  Zachte grenache uit de zuidelijke Rhône met mediterrane accenten… 
 

Châteauneuf-du-Pape « Domaine du Vieux Lazaret »     € 54,40 

   

 

Bourgogne 
 

 

Bourgogne  Pinot Noir, Vincent Girardin      € 38,10 

 
Fruitige Pinot Noir, gevinifieerd door één van de beste wijnmakers van 
Meursault : Vincent Girardin. Aan te bevelen bij gevolgelte en vleesbereidingen 

 

Loire    
 

Sancerre « Vieilles Vignes » Christian Salmon    € 36,20 
 
Prachtige, fruitige Pinot Noir uit de Loire-regio. Kan tevens licht gekoeld 
worden geschonken… Ideaal bij allerhande salades! 
 

Saumur-Champigny “ Château de Parnay “             € 29,30 

 
  100% Cabernet Franc, afkomstig van één van de oudste domeinen van de Loire ! 

   Ideaal bij mooie vleesgerechten. 

 



Bordeaux 
                                                        0,375l        0,75l 
 

Château Nardou ‘Bois Meney’, Bordeaux Côtes de Francs             € 24,80 

  

Château Grand-Pey Lescours,St-Emilion Grand Cru  € 22,10  € 44,10 
 

Italië 
 

 Primitivo « Sole Alto » Puglia (Zuid-Italië)     € 20,50 
 

 Barbera d’Alba ,Mario Giribaldi (Piemonte)     € 33,90 
 

Rioja (Spanje) 
 

  Bodegas LAN, Rioja “Crianza”          € 29,00

     
Een ware essentie van de tempranillo-druif. Momenteel wordt deze wijn 
geciteerd tussen de allerbeste Spaanse wijnen. Gelagerd in eikenhouten vaten 
van Franse origine. 

  Voor de liefhebbers… 
 

Zuid-Afrika 
 

Spier “ pinotage” , Stellenbosch      € 25,20 
 

Australië 
 

Shiraz-Cabernet” De Bortoli”, South Eastern Australia    € 22,30 
 

Argentinië 
 

Bonarda, Don Cristobal, Mendoza      € 24,80 
 

Verenigde staten 
 

Cartlidge & Brown, Northern Coast, California, Zinfandel   € 33,00 

 
 Prijs / kwaliteit, ware topwijn, 90/100 in de Parker gids. 
 Vergelijkbaar met een degelijke Margaux uit de Bordeaux streek. 
  

 



Schuimwijnen – Champagnes 
 

             Cava  « Francoli » ,Brut reserva         

Coupe :              €  5,10 

fles 0,75 l :            €  26,50 
 

   Champagne « Louis-Philippe », extra quality Brut    

  

   fles 0,75 l :      € 45,00 

                  

               Champagne Roederer « Brut Premier »     
 

       fles 0,75 l :      € 72,00 
 

 

 

Onze huisselectie... 
 

         Wit : « Altue  »  , Sauvignon Blanc, Maule Valley, Chili 

       

        Rosé : « Spier  Discover »  , Stellenbosch, Zuid-Afrika   
  

        Rood : « Altue » ,  Merlot, Maule Valley, Chili    

  

 

Glas:   €3,20 

Karaf ¼ l:  €5,90 

Karaf ½ l:  €11,50 

Fles:   €16,90 

 

 

Onze wijn suggesties 
 

Wit:  Foncalieu Griset, Languedoc, Sauvignon Gris           € 22,50 

 

Rood: Altozano, tempranillo-cabernet sauvignon,  Spanje       € 22,50 


