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[Wijzigingen voorbhouden]

Cava Provetto Brut   [Onze cava]
Druiven Viura Fles 75cl 20,00       

Airen Glas 4,90         

Meeneem 5,80         

Don Luciano Blauwe cava   [Zoetje]
Druiven Muscat Fles 75cl 20,00       

Glas 4,90         

Meeneem 5,80         

La Gioiosa Ca'Divo Prosecco Spumante   [Forza Italiana]
Druiven Glera  Fles 75cl 25,00       

Chardonnay  Glas (min 2) 7,00         

Pinot Blanc  Meeneem 9,00         

FABRICE COURTILLIER Tradition   [Dagelijkse kost]
30% Chardonnay Fles 75cl 35,00       

30% Meunier Glas (min 2) 9,50         

40% Pinot Noir Meeneem 22,50       

CUILLIER Originel - Brut   [Kleine pruts]
30% Chardonnay Fles 37,5cl (!) 28,00       

50% Meunier

20% Pinot Noir Meeneem 17,60       

NICOLO & PARADIS Brut Tradition   [Charmant]
10% Chardonnay Fles 75cl 44,80       

20% Meunier Glas (min 2) 12,00       

70% Pinot Noir Meeneem 24,90       

VINCENT COUCHE Eclipsia Extra Brut   [Purity]
80% Chardonnay Fles 75cl 64,20       

0% Meunier Glas (min 2) 16,80       

20% Pinot Noir Meeneem 39,50       

A. VIOT & FILS Rosé   [Fris en fruitig]
20% Chardonnay Fles 75cl 40,00       

10% Meunier Glas (min 2) 13,90       

70% Pinot Noir Meeneem 24,70       

JOLY CHAMPAGNE Brut Rosé   [Small brother]
Chardonnay Fles 37,5cl (!) 30,00       

85% Meunier

15% Pinot Noir Meeneem 18,00       

DANIEL MOREAU Les Crinquette-Rosé de Saignée-fût de chêne - Millésime 2012   [Oprecht]
Chardonnay Fles 75cl 64,90       

Meunier Glas (min 2) 14,70       

100% Pinot Noir Meeneem 39,80       

GUY LAMOUREUX Rosé de Saignée   [Overheerlijk]
Chardonnay Fles 75cl 59,20       

Meunier Glas (min 2) 13,20       

100% Pinot Noir Meeneem 36,70       

MARC Initiale Noir & Blanc   [Uitblinker]
50% Chardonnay Fles 75cl 48,50       

10% Meunier Glas (min 2) 13,90       

40% Pinot Noir Meeneem 24,60       

Meest fruitige rosé die wij in de Champagne konden ontdekken. Toch weinig aroma, 

maar veel aardbei en lekkere zuurtjes in de lange afdronk. Onze melkmuil die elders 

op een hoog schavotje staat.

Gemaakt als rosé en dus niet door gewoon rode wijn bij de brut te doen. "Dit is echt 

lekker" schreven we op de fles die we van ginder mee huiswaarts namen. Minder zuur 

en meer fruit doordat we hier ver onder Troyes zitten.

Onze cava is sinds jaar en dag een toppertje qua prijs/kwaliteit. Goed voor een glas of 

een fles onder vrienden, en geef ons nog ene, enz. Je kan er blijven van drinken. 

Dorstlessend, fris, gezond.

Zalig zoet. Suikerzoet sowieso en zalig voor wie er van houdt. Abrikoos en meloen 

wordt verfrist met geurige rozen en romantisch lychee. Is dat blauw vragen de 

mensen : ja het is blauw, azuurblauw.

Een prosecco spumante heeft meer bubbels dan een prosecco frizzante, zo zit het in 

mekaar. Deze heeft daarbovenop een bijzonder aroma van gras, groene paprika, 

granny smith en dat in een zalige bolfles.

Kleine fles voor relax tête-à-tête. Neem deze voor het formaat en het prestige. 

Gelocaliseerd helemaal in het noorden van de Champagnestreek, NW van Reims en 

dat geeft een potentiëel van een gemiddelde kwaliteit en matig aroma.

Terwijl reviews niet veel onthullen beloven goud en zilver dat we hier spreken over 

een topper. Zeker als de gastvrijheid van Patrice en Grégory meetelt. Panoramisch 

wijngaardzicht vanop zijn tot bureau omgetoverde piano verraadt passie.

Pakt goud en zilver. De prijs is laag omdat de wijnbouwer helemaal in het zuiden van 

de Champagne nu als enige ook vooral bezig is met bier brouwen volgens de methode 

champenoise. Deze brut valt op door een lang oppervlakkig zuurtje.

Bio-Bio. Gaat voluit voor het bio-label. Veel collega's doen dat maar deze maakt er 

echt naam mee. Erg zuidelijke Champagnewijngaard. 5km verder is Bourgondië. Extra 

zon + extra brut geven prachtig parfum en lange aangename zuurtjes.

Een horecavrouw kocht deze eens bij ons en ze vond deze zodanig goed om zelfs aan 

haar eigen klanten aan te bieden… Meer bevestiging is niet nodig voor deze brut. Ons 

instapniveau ligt erg hoog! Zuidelijk gelegen = direct meer zon.

Kleine fles voor de amoreusiteit. Sharing is caring. Voor wie de romantiek wil zien 

springen. Daarnaast liggen de medailles op een stapel en geven deze een bijzondere 

fruitige uitstraling mee.

Een rosé gemaakt van A-Z om rosé te zijn in plaats van al de rest: de brut gemengd 

met 10% rode wijn. Deze "eerlijke" rosé heeft een bijzonder rijk fruitgehalte met 

pikante agrummen terwijl het geheel zacht blijft.



DAMIEN-BUFFET Chardonnay 1er Cru   [Sierlijk stijlvol]
100% Chardonnay Fles 75cl 53,00       

Meunier Glas (min 2) 10,00       

Pinot Noir Meeneem 35,00       

DAMIEN-BUFFET Meunier 1er Cru   [Aantrekkelijk]
Chardonnay Fles 75cl 53,00       

100% Meunier Glas (min 2) 10,00       

Pinot Noir Meeneem 35,00       

DAMIEN-BUFFET Pinot Noir 1er Cru   [Heavy duty]
Chardonnay Fles 75cl 53,00       

Meunier Glas (min 2) 10,00       

100% Pinot Noir Meeneem 35,00       

BERTHELOT-PIOT Cuvée Réserve   [Volmondig]
20% Chardonnay Fles 75cl 54,60       

80% Meunier Glas (min 2) 14,30       

Pinot Noir Meeneem 34,00       

CAMIAT ET FILS Cuvée Réserve   [Verkwikkend]
Chardonnay Fles 75cl 55,90       

Meunier Glas (min 2) 15,00       

100% Pinot Noir Meeneem 37,90       

GAUTHIER-CHRISTOPHE Cuvée Paul Dévaud   [Sensatie]
50% Chardonnay Fles 75cl 49,90       

Meunier Glas (min 2) 14,50       

50% Pinot Noir Meeneem 29,80       

ETIENNE CHÉRÉ Cuvée Marie   [Culinair genot]
Chardonnay Fles 75cl 74,80       

Meunier Glas (min 2) 19,70       

Pinot Noir Meeneem 37,10       

ALAIN MERCIER & FILS Novatio 2014   [Onbezonnen weelde]
50% Chardonnay Fles 75cl 73,70       

Meunier Glas (min 2) 18,70       

50% Pinot Noir Meeneem 49,80       

DANIEL MOREAU Daniel Moreau Millésime 2012   [Koningin]
75% Chardonnay Fles 75cl 57,00       

Meunier Glas (min 2) 14,10       

25% Pinot Noir Meeneem 39,20       

LORIOT XAVIER Fragment de Noirs Magnum   [Grote lust]
Chardonnay Magnum 150cl 99,80       

65% Meunier

35% Pinot Noir Meeneem 60,00       

JOLY CHAMPAGNE Cuvée Spéciale Jéroboam   [Sharing is caring]
80% Chardonnay Jéroboam 300cl 198,90    

20% Meunier

Pinot Noir Meeneem 139,60    

HENRI GIRAUD Dame_Jane Rosé   [Unicum]
Chardonnay Fles 75cl 149,50    

Meunier Glas (min 2) 39,20       

Pinot Noir Meeneem 84,80       

HENRI GIRAUD MV14/MV15   [Luxueuze roem]
Chardonnay Fles 75cl 199,20    

Meunier Glas (min 2) 73,20       

Pinot Noir Meeneem 139,80    

De gekende commerciele prestige champagnes verdwijnen als une pousière dans 

l'univers. Visueel kan je deze uit 100 andere direct aanduiden: hij is exclusief oranje. 

Aroma is licht, smaak is mandarijn en nog iets dat we zelf niet weten, jij wel?

De door ons gekende prestigieuze merken kruipen ze weg in het kleinste gaatje. Deze 

hun edel product wordt in de regel gerijpt op met door hen geselecteerde bomen 

gemaakte eiken vaten. Maybach of Ferrari? That's the question.

Deze wijnbouwer staat bijna aan de top van de allerlekkerste blind geproefde 

champagnes. En daar hoort deze meunier zeker bij. Het fruit is aangenaam voor wie 

niet periodiek champagne proeft en zelfs "Lekker" voor wie geen champange lust.

Chantal en Eddy zijn genereuze wijnbouwers en dat vertaalt zich in hun product. Hij 

ging naar Amerika om alles over "gewone" wijn te leren. Samen met traditie en 

ervaring komt dat samen in deze fles vol boter en hout voor een democratische prijs.

Magnum voor de grote dorst of meest gezellige compagnie. Hoe groter de fles hoe 

beter de Champagne. Lange lijst met medailles. Gedurfd ontwerp zonder Chardonnay 

wat je direct wat noten geeft en de indruk van een "echte champagne".

Een 3-liter-fles waar je niet kan overkijken. Overgrote deel chardonnay waardoor je 

deze mastodont ter waarde van 4 flessen kan delen als aperitief met een 10-15-tal 

personen. Meunier zorgt voor vleugje fruit = aangenaam voor iedereen.

"Prachtig spul" schreven we op een postit toen we daar waren. Abrikozen en lange 

afdronk met iets speciaal, eerder zoetig, verbetert met de minuut in je glas. Absoluut 

boeiend voor een snel vergeten prijs.

In de degustatieruimte van Damien en de mama en de papa borrelt direct de passie 

naar boven. Marie, "de dochter van toen". Zachte pompelmoes, lange afdronk, gerijpt 

op hout en na lange tijd groentengeur. Speciaal, niet onaangenaam.

Deze wijnbouwer heeft de 3 monosépages uitgerold. De basics op een rij maar daar 

staat deze prachtige luxiueuze piramide fles grandioos boven. Mirabellekes en 

pruimen. Deze champagne maak je maar eens om de zoveel jaar mee…

Concours Mondial des vins Féminalise met enkel vrouwen in het proefpanel. Zij geven 

met goud aan dat dit hun ding is tijdens of na het eten. Toch zacht door dit jaar 

uitzonderlijk aandeel chardonnay.

Goud is meer waard dan den euro. Médaille d'or au Concours de vignerons Indép. De 

vigneron ligt afgelegen, hij weet dat hij daarom zijn klanten sympathiek moet 

ontvangen. Die hartelijkheid weerspiegelt in deze toch frisse réserve.

De sterkste van de 3 Charlies Angels. In rijhuis in een dorpje waar tientallen 

wijnbouwers hun ding doen. Je ziet het bij deze PN meteen aan de overvloedige 

bubbels, pure kracht, stomach turner, maar dan in positieve zin.

Vergelijk de 3 monosépages van deze wijnbouwer. Chardonnay is synoniem voor 

puurheid, elegantie en fris aroma. Maar dan weer niet TE typisch want een beetje 

aarde en rondigheid is wat deze siert. Je waant je in een bloementuin.


