
Les Volets chardonnay , Pays de la Haute Vallée de l’ Aude, Frankrijk 

100% chardonnay waarvan 80% vergist en rijpt in rvs tanks en 20% in Franse eiken vaten. 
Deze vallei ligt tussen de Atlantische Oceaan en de Middellandse zee. De wijngaarden liggen hoog waardoor de druiven 
profiteren van het warme klimaat en het verschil in dag-en nacht temperatuur door de hoge ligging van de wijngaarden. 
Hierdoor rijpen de druiven langzamer wat gunstig is voor de aroma’s. Aroma’s van groene appel, citrus en brioche en wat 
hazelnoot en toast door de gedeeltelijke rijping in eiken vaten.  
Wijn en spijs : Vis, gevogelte, vegetarisch  
Per fles: 29,50 

Edouard Delaunay Septembre chardonnay 2018, Bourgogne, Frankrijk 
Druif:100% chardonnay, 
Enkele maanden gerijpt in gebruikte Franse eiken vaten. Ongefilterd en ongeklaard. 
Aroma’s van rijpe peer en appel, meloen, steenfruit, mineralen (vuursteen) en acacia bloesem. De smaak is vrij vol en zacht 
met een goede structuur, mooie zuren en mineraal. Lange afdronk en balans. Wijndomein Edouard Delaunay gaat terug tot 
1893. Toen Edouard in Nuits-Saint- Georges het huis van de Bourgondische leverancier van zijn vader, die wijnhandelaar was, 
kocht. In 2017 werd het opgekocht door Laurent Delaunay, de achterkleinzoon van de oprichter. Met als ambitie er een mooi 
Bourgondisch huis van te maken, waarin traditie en high-tec samenkomen.  
Wijn en Spijs: Witte vis, Krab/kreeft 
Per fles: 35,- 

Domaine William Fèvre Chablis 2018, Bourgogne, Frankrijk 
Druif: 100% chardonnay, vergist in rvs tanks 
Op en top Chablis: citrusfruit, wit fruit, florale tonen, mineralen (kalk), strak, beendroog maar wel rijp en sappig van smaak 
met mooie zuren en een lange afdronk. In 2015 heeft het domein een duurzaamheidscertificaat verkregen de ‘High 
Environmental Value’ (HVE), dit is de hoogste kwalificatie voor de eisen die gesteld worden aan het milieu.  
Wijn en spijs: oester, kreeft, gegrilde vis, sushi en sashimi, kip , Geitenkaas  
Prijs per fles: 35,- 

 


