Dranken
Frisdrank / 2,5€
Chaudfontaine plat/bruis
Coca-cola
Coco-cola zero
Sprite
Fanta
Looza Sinaas
Tonic

Wijndomein De Caybergh
Iedere zondag van 14u-21u open terras (Bij
slecht weer zijn we niet open, dus check bij
twijfel zeker onze facebookpagina)

Bier (flesjes)
Cristal
Orval
Duvel

2,5€
4€
4€

Wijn

(ter plaatse drinken)

Wit
Chardonnay 2014 (inox-droog)

Per glas/per fles
5,5€

/ 26€

Een zacht en volle fruitige droge wijn met een subtiele elegantie door een lange rijping op de lie. De
malolachtische fermentatie zorgt voor elegante zuren. De neus geeft een mooi harmonieus karakterspel
van fruitige aroma’s van roze pompelmoes, rijpe appel en banaan. Licht filmend gevoel in de mond.

Chardonnay 2015 (inox-droog)

5,5€

/ 26€

De Chardonnay 2015 Inox is een droge witte wijn met een intense, volle en elegante smaak waarbij de
aroma’s mooi samenvloeien door de lange rijping op de lie. De subtiele toets van eikenhout zorgt voor de
verfijning en elegantie van de wijn. De neus geeft een mooi harmonieus karakterspel van fruitige aroma’s
van banaan, rijpe appel en knapperig steenfruit.

Chardonnay 2016 florence (inox-half zoet)

5,5€

/ 26€

De Chardonnay 2016 Florence is een zachte en elegante wijn met een iets zoetere afdronk. De zoetere
afdronk is mooi in evenwicht met de zuren waardoor de wijn fris en verfijnd is. De neus geeft een mooi
harmonieus karakterspel van fruitige aroma’s van Cavaillon meloen en zeer rijpe Doyenné peren.

Chardonnay Cuvée Du Maire 2019 (hout-droog)

7,5€

/ 42€

De Chardonnay 2019 Cuvée Du Maire is een droge, intense, verfijnde en complexe wijn mede dankzij de
12 maanden vinificatie (fermentatie en rijping) op Franse eiken houten vaten. Hierbij zijn secundaire
complexe aroma's gevormd die op fles zich nog verder zullen ontwikkelen tot nog complexere lange
smaak moleculen. De typische aroma's van Chardonnay komen duidelijk naar boven waarbij het
citrusfruit en rijp steenfruit voornamelijk overheersen.

Rosé

Per glas/per fles

Pinot noir Vin Gris 2017 (inox-droog)

7,5€

/ 38€

Een verrassend fijne zelfs uitzonderlijk subtiele aperitief wijn, evenwichtig in zuren en de aanwezigheid
van de typische Pinot noir fruitsmaken. Dit is echt een fantastische wijn. Hij zal u door zijn smaak van
mineralen en zijn typische Pinot noir kenmerken overtuigen dat onze uitzonderlijke terroir (lichte leemijzerzandsteen) hiervan de oorzaak is. Deze vin gris is lichtzalm roos van kleur door de optimale rijpheid
van de druiven en door de lange rijping op de lie (dode gistcellen).

Rood

Per glas/per fles

Pinot noir 2016 (inox-droog)

7,5€

/ 38€

Een optimale gerijpte oogst waardoor de Pinot noir 2016 inox een vol karakter heeft met subtiele zuren en
tannines die mooi evenwichtig zijn met de natuurlijke aroma’s van rijpe rode bessen en beginnende
tertiaire arom’s, dit zijn aroma’s ten gevolgen van oudering in de fles. Door zijn verschillende jaren
lagering, is de wijn mooi geëvolueerd tot een prachtige en verfijnde wijn. De wijn kan zelfs nog
verschillende jaren in de kelder bewaard worden waardoor hij nog meer kan evolueren tot een meer
complexere wijn.

Pinot noir 2018 Cuvée Sélèction Massale (hout-droog)

9,5€

/ 55€

De Pinot noir 2018 Cuvée Sélèction Massale is een krachtige, ronde en elegante Pinot noir wijn met veel
complexiteit. De complexiteit is beduidend aanwezig door het gebruik van verschillende klonen
(=Sélèction Massale) Pinot noir, waardoor meer diversiteit bestaat tussen de planten en zo ook doorgeeft
aan de wijn. De krachtige, maar zeer elegante wijn zijn mede dankzij de warme zomer van 2018 en de 12
maanden houtlagering. De natuurlijke aroma’s zijn bewaard gebleven zoals rijp rood -en zwart fruit en
pure chocolade.

Wijn

(om mee te nemen)

Vraag hier achter en we zullen u zo snel mogelijk verder helpen.

Hapjes
Kaasplankje / 8€
Kaas -& vleesplankje / 14€

