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SARONSBERG MCC                               16.95 
= Methode Cap Classique = Deze mousserend wijn is gemaakt volgens hetzelfde eeuwenoude procedé als Champagne.  zéér fijne mousse, verfijnde smaak, romig, zijdezacht met een lichte 
geroosterde tint. Verder proeft u verse appel, citroengras, peer  en geniet u van een lange, droge en elegante afwerking. Perfect als aperitief en mooi inzetbaar bij oesters, kaas. 

1. DOUGLAS GREEN –  CHARDONNAY –  VIOGNIER                                                                6  
- mooie, volle instapwijn, een plezier om te drinken  - rijke neus, combinatie van wit fruit, rijpe peer, mango, abrikoos en limoen 
- als aperitief, multi-inzetbaar bv. bij gegrilde vis met limoen of citroen, kip met koriander of tijm, vegetarische wokgerechten 
- krijgt nominaties met vermelding: exceptionally drinkable and well priced, bewaart nog 2 jaar                

2. ALVI’S DRIFT - VIOGNIER                    7.95   
- een heldere wijn met zeer elegante neus van tropisch fruit en bloemen  - lichte perzik en abrikoos, peer, rijk pallet, fruit gedreven – lange afdronk 
- als aperitief of bv. bij visgerechten met rijke sausen, kaas (harde kazen), gerechten met kip, oosterse curryschotels, (pikante) wokgerechten                    
- Platter: excellent, exceptionally drinkable and well priced, bewaart nog 2 tot 3  jaar -  fairtrade wijn, 300 beste wijnen onder de 10 euro (Frank Vanderauwera) 

3. RONDEBOSCH – CHENIN BLANC             6.4 
- zéér sterke prijs/kwaliteit -  perfecte instapwijn – fruitig, volle neus met meloen, nectarine en perzik op de voorgrond 
- levendig en vol in de mond - mooie, frisse afdronk met vleugje ananas - past bij zeer veel gerechten, bv. bij zachte kazen, oosterse gerechten, vis – bewaart nog 2 jaar 

4. BRUCE JACK – CHENIN BLANC              8.5  
-  opwindende aroma's van steenfruit - een heerlijke mix van zomerfruit en citrus - op dronk, bewaart nog 2 tot 3 jaar  
- de vergisting op Franse eiken zorgt voor diepte en complexiteit, de wijn kan dus ook stevige gerechten aan  
- serveer als aperitief of met verse zeetong, citroenboter, klassieke Caesarsalade of met kalfsvlees of met pittige Indische en Aziatische gerechten 

5. VREDE EN LUST – WHITE MISCHIEF - Chenin Blanc - Pinot Grigio - Sauvignon Blanc - Semillon - Riesling – Viognier          9.65 
- koelere klimaataroma's van tropisch fruit en bloemige tonen in de neus - zacht mondgevoel , droog en fruitig 
- op dronk, bewaart nog 2 jaar - zeer mooi bij witte romige kazen, als aperitief, kip, salades, Aziatische schotels, romige pasta's, vis 
- tip: past perfect bij:  gehaktballen gekruid met gember, look en ui geserveerd met Chinese kool of koolrabi en met rijst of noedels… mmm… lekker 

6. KLIPKERS - WHITE -  74% Grenache Blanc, 17% Verdelho, 9% Grenache Gris                      13.50 
- gerijpt in inox (85%) en oude Franse eiken vaten (225l) - aromatische neus met abrikoos, steenfruit, perzik, mango 
- elegante en frisse afdronk - op dronk, bewaart nog 2 tot 3 jaar – als aperitief, past bij salades, visgerechten (gerookte vis, gebakken witte vis) 

7. CONRADIE – SAUVIGNON BLANC                                   8.95 
- fruitige, frisse en bijzonder levendige wijn met mooie huwelijk tussen citrus, tropisch fruit en kenmerken asperges, vijgenblad, kruisbes 
- knapperig in de mond, frisse afdronk - op dronk, bewaart zeker nog 2 jaar - te gebruiken als aperitief, past ook bv. schaal- en schelpdieren, Sushi, Sashimi, bereidingen met geitenkaas 

8. NITIDA  - SAUVIGNON BLANC               11.25 
- schitterende Sauvginon Blanc met een prachtige verhouding prijs/kwaliteit! - 25 verschillende pickings over 6 weken verspreid 
- rijpere tropische fruitsmaken met groene ondertoon typisch voor de regio - gemaaid gras, citroengras, knapperige groene pepers en oranjebloesems in de neus 

- fantastische fruitige kern, tropische fruit samenvallend met toetsen van asperges, vleugje romigheid, amandelen - op dronk, bewaart nog 2 jaar  
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9. KOELENHOF – KOELENHOFFER -  SAUVIGNON BLANC                                                                                                                                                                         7.95 
- off-dry sauvignon blanc die opvallend fris blijft in de mond – rijke ananas en hints van perzik - op dronk, bewaart zeker nog 2 jaar – past bv. bij salades, oosterse gerechten, quiche, dessert  

10. SARAH’S CREEK  - CHARDONNAY                  6.80 
- een typisch voorbeeld van frisse Chardonnay uit Robertson (ondergrond van kalksteen) 
- citrus, perzik, meloen, oranjebloesem en heel wat minerale tonen in de neus – fris en romig in de mond - perfect op dronk nog 2 jaar houdbaar – serveer bv. bij kip curry met kokosmelk 

11. FRAM– CHARDONNAY                                              9 
- wijnranken die groeien op kalkrijke bodems zijn ideaal voor Chardonnay, dit is daar een uitstekend voorbeeld van! -  op dronk, bewaart nog 2 jaar – niet geëikt 
- briljant gedefinieerde mineraliteit, ondersteund door gele citrusvruchten en elegante toetsen van graan - perfecte combinatie van fruit en mineraliteit   

12. EDGEBASTON -  CHARDONNAY                                                                                    12.95 
- verfijnde, elegante neus met limoen, citrus, bloemige toetsen, frangipani bloem, amandelbloesem  
- superelegant in de mond, prachtige, strakke mineraliteit, zeer lichte vanilletoets (10% nieuwe franse eik, rest 2de en 3de gebruik)  
- op dronk, bewaart nog zeker 3-4 jaar - past bvb. bij kwartel, kip, paella, varkensvlees, kalfsvlees 

 
13.  OLDENBURG – CL WHITE– 75% CHENIN BLANC -  25% CHARDONNAY                                                                                                                   12.75 
- een prachtige en uitnodigende wijn!  - spectaculaire neus van : steenfruit  (witte perziken en abrikoos), passievrucht, guave en kruisbes  
- fris in de mond, licht romig en boterachtig (60% van de wijn werd geeikt, 17% ervan in nieuwe Franse eiken vaten), 40% inox 
- een overvloedige afdronk van citrus, groene appel en kamperfoelie ronden een fantastische wijn af die gewoon bedoeld is om van te genieten. 
- serveer bij rijke visgerechten, gevogelte, visgerechten - op dronk, bewaart nog 3 tot 4 jaar  

14. ARENDSIG – INSPIRATIONAL BATCH – CHENIN BLANC                                                     15.50  
- regio: Robertson  - uitstekend voorbeeld van een beendroge chenin blanc!   
- natuurlijk gefermenteerd, 10 maand gerijpt in oude eiken vaten  
- zeer complexe neus met o.a. appel, peer, perzik, vleugje bijenwas  - bijzonder mooie fruitconcentratie en pittige zuurgraad  - op dronk, bewaart nog 5 tot 7 jaar  
 

15. DIEMERSDAL – GRUNER VELTLINER                                                               12.25 
- mineraal als Sauvignon Blanc en rond en fruitig zoals Chardonnay 
- minerale aanzet met rijke fruittoetsen van tropisch fruit, kiwi, steenfruit, limoen, zoete meloen, rijpe peer, witte peper, verse kruiden en groene appel 
- schenk deze schitterende wijn als aperitief, gepocheerde vis, zeevruchten, asperges, artisjokken, salades, gegrilde kippenborst, varkensvlees -  op dronk, bewaart nog 2 jaar 

16. THISTLE & WEED – DUWWELTJIE – CHENIN BLANC                                              18.50 
- een buitengewoon expressieve neus van abrikoos, perzik, sinaasappel, vleugje wax, nootjes, lichtje kruidigheid 
- zéér geconcentreerd mondgevoel - heldere zuurgraad en een pittige afdronk: een wijn met ingetogen elegantie  
- op dronk, bewaart nog 3 tot 4 jaar – past bij: Schaal- en schelpdieren, curry, vis, zachte kazen 
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17. OUDESKIP -  CINSAULT ROSE                                                                   6 
-  fris en fruitig, met veel smaak – rijpe aardbeien en rode kersen – elegante finale  - te schenken als aperitief of bij verse salades, mosselen, vis, barbecue 
 

18. KOELENHOF -  PINOTAGE – DRY ROSE                                             8.75 
- een heerlijke zomerwijn, droog van stijl - aardbei en Turks fruit - serveer met als aperitief of met  sushi, gerookte zalm of koud schotels en kaasplank  
-  past bij: Aziatische gerechten, meloen met ham, sushi, aardbeien, geitenkaas, gerookte zalm, gegrilde tonijn, zachte kazen, charcuterie en zomerse slaatjes 

 

19. KLIPKERS -  ROSE - Syrah/Mourvedre/Grenache                            9          
- een verbluffende rosé in Provençaalse stijl met rode kersen, aardbeien en Turks fruit - prachtig mondgevoel -  frisse afdronk  
-  past bij: Aziatische gerechten, meloen met ham, sushi, aardbeien, geitenkaas, gerookte zalm, gegrilde tonijn, charcuterie en zomerse slaatjes 

 
 

20. SARAH’S CREEK – MERLOT                                          6.80 
- bijzonder toegankelijk wijn, zeer lekker voor zijn prijs - rijpe kersen in de neus, wat mokka en kruiden   
- zachte smaak, heel aangenaam om te drinken -  op dronk, bewaart nog 2 jaar - past bij barbecue, pizza, spaghetti                      

21. BRUCE JACK -  SHIRAZ                                                 8.5 
- frambozen, viooltjes, kruiden en een vleugje kruidnagel in de neus - heerlijk rood fruit in de mond, framboos en pruim, zacht en sappig, vleugje donkere chocolade, zwarte bessen 
- volle, rijke, ronde wijn, zeer toegankelijk met een pittige, kruidige afdronk - op dronk, bewaart nog 3 jaar 
- past perfect bij coq au vin, barbecue, lichte vleesgerechten, gegrild en gebakken rood vlees, kalfsvlees, iberico (met aardpeer, zoete aardappel, sjalot, spruitjes, spek) 

22. THELEMA – MOUNTAIN RED -  Shiraz 37%, Petit Verdot 24%, Merlot 19%, Grenache 10%, Cabernet Sauvignon 10%                          10 
- uitnodigende aroma's van sappig zwart fruit, moerbeien, pruimen en hints van warme kruiden - 18 maanden op vat, 2de, 3de en 4de gebruik 
-  zacht en sappig met goed afgeronde tannine en een lange, heerlijke afdronk - perfect op dronk, bewaart nog 2 tot 3 jaar 
- past zeer goed bij lichtere, smaakvolle maaltijden, barbecue  

          
23. ALVI’ DRIFT – CUVEE RED  - Shiraz, Cabernet Sauvignon, Pinotage, Durif, Petit Verdot, Grenache en Viognier                       10 
- fruitgedreven, aromatische wijn, boeiende mix van pruimen en rode kersen met hints van kruiden en zoethout 
- sappige, rode bessen in de mond, fluweelzachte tannines, uitgebalanceerde wijn met een weelderig mondgevoel met een lange rode fruitafwerking 
- op dronk, bewaart nog 3 jaar - past perfect bij vleesgerechten, pasta's, of zomaar 

 
24. DIEMERSFONTEIN – HARLEQUIN  - SHIRAZ – PINOTAGE                 9.75    
- zwarte bessen en pruimen en hints van mokka in de neus - een heerlijke mondvol zoet fruit en mondvullende, sappige tannine 
- de ideale partner bij lamsvlees, bij barbecue - op dronk, bewaart nog 2 tot 3 jaar 
 

25. BRUCE JACK – PINOTAGE – MALBEC                     8.5    
- frisse, intense aroma's van kersen en donkere chocolade - sappig en zacht in de mond met toetsen van vanille en een vleugje eik 
- op dronk, bewaart nog 3 tot 4 jaar - een wijn die zeer breed inzetbaar is zowel bij vleesgerechten als bij kaas 
 

26. BRUWER RAATS – BRAAI -  CABERNET SAUVIGNON                 9.95 
- regio: Simonsberg, Stellenbosch – wijnmaker: Bruwer Raats (een autoriteit in de Cabernet druiven) -  aroma’s van donkere bessen, vleugje cassis 

- 12 maanden gerijpt in 225l Franse, oude eiken vaten - zeer aangenaam om te drinken, ideaal voor bij de betere barbecue, bewaart nog 3 jaar      
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27. BUITENVERWACHTING – MEIFORT  - CABERNET SAUVIGNON – CABERNET FRANC – MERLOT                       10.60 
- een topper voor zijn prijs - krachtige, maar elegante blend met een uitnodigende neus van pruimen, kersen, vanille en tabak 
- lekker en vol in de mond, zwart fruit, hints van chocolade, eik en lichte kruidigheid - past bv. bij gegrild rood vlees, pasta, stevige kazen - bewaart zeker nog 4 JAAR  

28. RAINBOW’S END – MYSTICAL CORNER -  Cabernet Sauvignon 66%, Malbec 20%, Petit Verdot 8%, 6% shiraz                 11                                                                        
- fruitig van stijl, ietwat in de Beaujolais stijl - sappig en gemakkelijk drinkbaar - lange afdronk - donker fruit, bramen, pruimen in de neus, verfijnde kruidigheid  

- bewaart nog 3 jaar tot 4 jaar  - een wijn die multi-inzetbaar is, zomaar of bv. bij rundvlees, stoof- en stamppotten, lasagne, pizza,  lam 

29. OLDENBURG – CL – RED  - - 52% Syrah, 19% Cabernet Sauvignon, 19% Merlot, 10% Cabernet Franc                12.75  
- zeer fruitig in de neus met aroma's van blauwe en rode bessen, kersen, lavendel, rozemarijn  
- zeer lekker en rond in de mond, sappig, vol en fruitig, smaak van verse bessen, pruimen, frisse aspect van granaatappel, mooie frisse zuren, fluwelen afdronk 
- heerlijk bij lamsvlees, bij stevig gegrilde vleesgerechten  - op dronk, bewaart nog 4 jaar  

 
30. EDGEBASTON – CABERNET SAUVIGNON                                              14.95  
- deze wijn drukt de absolute zuiverheid van het ras uit  - geconcentreerde geur van bramen, cassis en kersen - cassis, zwarte bessen, vleugje frambozen, munt, vanille, lange afdronk  
- op dronk, bewaart nog 4 jaar - past bij: steak, pittige vleesgerechten, gegrild vlees, hert, lamskoteletten, pizza, cheddar en blauwe kazen                    
  
31. BOPLAAS – TINTA CHOCOLAT                                                             9.90 
- wijn die zowel de ervaren wijnliefhebber als de occasionele wijndrinker zal bekoren, aangenaam 
- bramen, blauwe bessen, pruimen, moerbei en zachte toetsen van mokka en donkere chocolade  - kruidige afdronk en verrassend zoete hint op het einde -  bewaart nog 2 tot 3 jaar 
 - perfect bij vleesgerechten, gekruide pastagerechten, in de oven gebakken paprika en worteltjes, geroosterde aardappelen, Mexicaanse gerechten en kaas 

 
32. REMHOOGTE – VANTAGE – PINOTAGE                                                             17.50 
- heel charmante wijn met hints van kersen en moerbeien, fynbos (kruidigheid), hartig maar zeer fijn van smaak en structuur 
- sappig, rijp fruit – aangename droge afdronk - past bij: rood vlees, wild (eend, gans), lamsvlees, stoofpotjes, sterke kazen, blauwe kazen 

 33. CONSTANTIA GLEN – THREE – MERLOT- CABERNET FRANC– CABERNET SAUVIGNON                    19 
- een moderne, frisse interpretatie van een klassieke Medoc  - prachtige expressie van donkere bessen en wat een fijne tannine! 
- complexe neus, geraffineerd boeket van gemaaid gras, kruidige toetsen, donkere chocolade en cederhout  
- mix van zoet, zwart fruit in de mond, frisse blauwe bosbessen en rode kers, elegante kruidigheid in de mond 
- zeer stijlvol geëikt - lekker bij bv. hert, lam, eendenborst,… bewaart nog 5 jaar  
- tip: vul een rolletje zeer fijn gesneden prosciuttoham met zachte, romige kaas, serveer met rucolla en deze wijn: verbluffend lekker! 
 

34. THE DRIFT – MOVEABLE FEAST - geweldige blend van Malbec 40% - Syrah 32% - Pinot Noir 10% - Touriga Nacional 10% - Tannat 9%                       19 
- rijke aroma's van rijpe, zwarte bessen, kruiden, witte peper, vleugje sigarenkistje   
- heerlijke smaken van rijp fruit, kersen, frambozen en pruimen met een verleidelijke onderlaag van donkere chocolade - een uitstekende,  lange afdronk 
- kan nu al gedronken worden, bewaart zeker nog 6 jaar  - serveer bij gegrild rundsvlees of geniet zomaar 
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35. RIETVALLEI – RED MUSCADEL                                                                 11 
- volle maar toch zachte, rijke en elegante volle wijn, lange afdronk, de zuren houden de zoetheid in balans 
- typische muscat accenten in de neus: zoete rozijnen - te combineren met kaas (met rozijnen, abrikoos, ananas,...) en desserten (chocolade, aardbeien in combinatie met ijs) 
- je kan deze wijn ook gekoeld serveren: als aperitief  in de zomer : cocktail met crushed ijs en aardbeien in schijfjes of in een groot glas met veel ijs, verse gember, blaadje munt,    
  schijfje citroen (eventueel  wat spuitwater toevoegen) of in de winter bij het haardvuur...  
 

35. DE KRANS – ROSE PORTO – PINK:  Koud serveren!  Touriga Nacional, Tinta Barocca en Souzão.                           8.50 
Het levendige, “blozende” kleur verraadt zijn rijke, rijpe smaak van verse aardbeien en rode bessen.  
De afdronk is lang en aanhoudend. Goed koud serveren of op “crushed “ ijs, ideale, verrassende aperitief en wonderlijke basis voor diverse feestelijke cocktails. 
Enkele voorbeelden: Cape Pink met ijskoude ice tea, geplet ijs of ijsblokjes en stukjes aardbei. Cape Pink met een scheutje gin, enkele muntblaadjes en een beetje honing  
met geplet ijs of ijsblokjes. Cape Pink met sodawater of tonic in vers fruit.  

36. THE ROYAL RHINO – AFRICAN CREAM LIQUEUR                         16.95 
- Wie deze likeur koop steunt een project dat zich inzet om jonge witte neushoorns, wiens moeder door stropers werd gedood, in leven te houden. 
- Van elke fles gaat 15% naar het Hoedspruit Endangered Species Centre ter bescherming van de witte neushoorn.  
- De rijke smaak en geur van Arabica-koffie is in balans met de smaak van geurige vanille en room.  
- Giet deze African Cream likeur over ijsblokjes in een (kort) glas. 
of 
- Gebruik het  in een speciaal dessert: besprenkel vanille ijs met deze likeur. 
of 
- Maak er een cocktail mee:  Giet The Royal Rhino en wodka in een cocktailshaker gevuld met ijs. Goed schudden, giet door een zeef in een kort glas, strooi er een scheutje cacaopoeder op 
en serveer.  
 

37. AMARULA - verrukkelijke natuurlijke cream likeur van Marula vruchten en verse room. Het fruit distillaat rijpt 2 jaar op kleine Franse eiken vaten.                                   14.95 
Een heerlijke zachte frisse smaak: door de tropische tonen van chocolade, vanille en koffie heen, proef je een hint van citrusvruchten. 
Amarula drink je puur, gekoeld met crushed ice of on-the-rocks. Info over cocktails, longdrinks, desserts en koffie: recepten op: www.amarula.com. 
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