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 lekkere wijn die 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

73,50

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

64,00

Cava Mistinguett Brut
spanje
macabeo - xarel-lo – parellada

34,00

Cava Clos Amador Rosé Brut
spanje
garnacha - monastrell

34,00

Witte wijnen
Frankrijk
Les Berchets
pays d’oc
chardonnay

28,10

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

25,20

Expression de Manseng Moelleux
côtes de gascogne
gros manseng

25,80

Cheverny Le Vieux Clos
loire
sauvignon blanc - chardonnay

28,40

Château de Jau Blanc
côtes de roussillon
vermentino - macabeo

27,90

Bourgogne Blanc Château de Fuissé
bourgogne
chardonnay

32,60

Pouilly Fumé Cuvée Bailly
loire
sauvignon blanc

31,90

Witte wijnen
Italië
Borgo dei Vassalli Pinot Grigio
friuli
pinot grigio

28,00

Oostenrijk
Löss Grüner Veltiner Weingut Hiedler
kamptal
grüner veltiner

29,10

Portugal
Casa Santa Eufémia Douro Reserva
douro
malvasia fino – moscatel - gouveio

27,60

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

25,80

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

25,80

Château d’Oupia Minervois
languedoc
grenache – syrah - carignan

26,30

Château Noaillac Cru Bourgeois Médoc
bordeaux
cabernet sauvigon – merlot – petit verdot

29,80

Sancerre Cuvée Exeptionelle Henri Bourgeois
loire
34,00
pinot noir

Rode wijnen
Italië
La Regia Specula Montepulciano d’Abruzzo
abruzzo
28,60
montepulciano d’abruzzo

Argentinië
Dante Robino Malbec
mendoza
malbec

28,30

Spanje
Señorío de Nava Roble
duero
tempranilllo – cabernet sauvigon

28,70

chili
Las Niñas
colchagua valley
syrah – mourvèdre - carmenère

28,40

