Beste gast,
Van harte welkom in Corsendonks Hof.
Vermits u deze mooie kaart in handen
heeft, vermoeden wij dat u op zoek bent
naar een lekker wijntje dat past bij uw
gerecht(en) en waar u ook mee wil scoren
bij uw tafelgenoten.
We vermelden in deze kaart enkel de
regio en de druif. Wilt u meer informatie
over een bepaalde wijn, aarzel dan niet
om één van onze medewerkers aan te
spreken.
In deze wijnkaart kiezen wij voor
kwalitatieve wijnen uit traditionele streken.
Oude en nieuwe wijnen, klassiek en
modern : het komt terug in de keuken, in
ons interieur, in onze filosofie, en nu ook
in de wijnkaart.
Erwin Blockx
Marc Willems

Bubbels
Champagne Veuve Clicquot Ponsardin
reims (frankrijk)
pinot noir – chardonnay – pinot meunier

65,00

Champagne Laure d’Echarmes
aube (frankrijk)
100% pinot noir

57,00

Cava Mistinguett Brut
spanje
macabeo - xarel-lo – parellada

30,00

Cava Mistinguett Rosé Brut
spanje
garnacha - monastrell

30,00

Schuimwijn Baron de bellac
loire (frankrijk)
100% ugni blanc

26,50

Witte wijnen
Frankrijk
Domaine de la Salette
côtes de gascogne
gros manseng - ugni Blanc - colombard

22,50

Expression de Manseng Moelleux
côtes de gascogne
gros manseng

23,00

Petit Bourgeois
sancerre chavignol - loire
100% sauvignon blanc

27,50

Brunel de la Gardine Blanc
côtes du rhône
29,50
50% grenache - 30% clairette - 20% bourboulenc
Jean Durop Chablis
bourgogne
100% chardonnay

31,00

Pouilly - Fumé Les Rosiers
loire
100% sauvignon blanc

36,50

Witte wijnen
Italië
Roccesco
colli apprutini – abruzzo
100% chardonnay

27,70

Zuid-Afrika
Zonnebloem
stellenbosch
100% chardonnay

28,50

Portugal
Adega de Vila Real
douro
viosinho – fernão pires – malvasia fina

23,00

Rosé wijn
Frankrijk
Baron Charcot Rosé
vin de pays de l’hérault
50% grenache - 50% syrah

23,00

Wijnen O %
Wit
Lussory Premium White
Spanje
100% chardonnay

21,00

Rood
Lussory Premium Red
Spanje
100% merlot

21,00

Rode wijnen
Frankrijk
Domaine de Sériège
vin de pays de fontcaude
50% merlot - 50% cabernet sauvignon

22,50

Colombe de Peyrou
côtes de castillion
80% merlot - 20% cabernet franc

33,50

Sancerre Alain Gueneau
loire
100% pinot noir

39,50

Rode wijnen
Italië
Saladini Pilastri Rossi Piceno
marche
70% sangiovese - 30% montepulciano

28,50

Zuid-Afrika
Eikendal Cuvee Rouge
stellenbosch
78% syrah – 22% petit verdot
Lauréat Zonnebloem
stellenbosch
45% cabernet sauvignon – 40% merlot
5% petit verdot – 10% syrah

29,80

30,50

Spanje
Viña Sastre
ribera del duero
100% tempranilllo

29,50

Portugal
Adega de Vila Real Reserva Tinto
Douro
tinta barroca – tinta roriz
touriga franco – touriga nacional

23,50

