
Welkom bij 
Gainsbourg
Onze ideeën zijn eenvoudig: de chef 
gaat op zoek naar de beste ingrediënten 
en maakt ze klaar in de puurste vorm. 
In de keuken maken ze alles klaar 
zoals ze dit al eeuwen doen: met hout, 
houtskool, kruiden en veel tijd! 

Vraag gerust meer uitleg aan de chefs 
in de keuken. Check zeker de side dishes 
om uw maaltijd compleet te maken.

Laat het smaken!

“ Je suis venu pour te voler 
cent millions de baisers.”

De Kamado is een dikwandige grill, 
gebaseerd op de kookpotten uit het 
oude Azië. Vlees, vis en groenten krijgen 
in de Kamado een rijk rookaroma. Met 
trots heeft Kamado Joe voortgebouwd 
op deze traditie. De klassieke stijl van 
de grill hebben we gemoderniseerd 
wmet ongeëvenaard vakmanschap, 
innovatieve accessoires en een collectie 
flexibele grilloppervlakken. 

www.kamadobbq.be

OUR KAMADO JOE BBQ’S

 NO ALCOHOL, LOW IN CALORIES  

 > HOME MADE ICE TEA  
ZERO CALORIES

Ice Tea Natuur - 39

Made with black tea and 0 calories! 

Ice Tea Wicked Berry - 39

Made with our Or tea? Queen berry 

Ice Tea Lemongrass Ginger - 39

Perfect starter for your dinner!

 > MOCKTAILS
Zen Zero - 85

Italian mocktail with crodino and Thomas 
Henry ginger beer

Red Love - 95

This mocktail is based on our delicious ‘Queen 
Berry’ tea. Some lime and sugar make for a 
worthy non-alcoholic drink

Last Sober Driver - 95

Are you driving? Try this great mocktail with 
thyme, lemon and elderflower tonic

Fresh Prince - 10
Grapefruit - Lemon - Balsamic - Ginger Beer  
A Fresh & Sour Mocktail

 > FIZZY HOME MADE 
LEMONADES

Spicy & Mango - 39

Sweet mango with a little red pepper to 
give it a boost

Lemon & Lemongrass - 39

Totally refreshment for a hard day work 

Red Dragon - 39

Fruity flavor with a twist and a hug: raspberry, 
basil and lemon pepper

Bali Beach - 39

Passion in a glass: Passion fruit, 
cinnamon and star annis
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 COCKTAILS 
 > BITTER & DRY

That’s Peachy! - 15
Bulleit Bourbon - Almond - Apricot - Lemon  
Fruity and slightly sweet, but far from offensive!

Tropical Thunder - 14
Bacardi Añejo Cuatro - Pineapple Rum - 
Blackcurrant - Lime • Thunder in your glass, It may 
not seem the most obvious combination but it’s a 
combo that works.

Negroni - 13
Bombay Sapphire - Campari - Martini Rosso  
Aged in barrels in our cellar and made with Bombay 
dry Gin, Campari and Martini Rosso

 > FRESH & SOUR
Fizzy Feeling - 14

Roku Gin - Maraschino - Grapefruit - Tonic  
A cocktail for the sweet tooth!

Cucumber Spritz - 12
Bombay Sapphire - Sauvignon Blanc - Pear - 
Cucumber • What a delight, the freshness of the 
pear with the accidity of the wine.

 > LIGHT & SWEET
Porn Star Martini - 14

Grey Goose - Vanilla - Lime -Passion Fruit  
A fruity sweet crowd pleaser made with vodka 
and passion fruit

 > SWEET & ROUND
Blue Basil - 13

St.Germain Elderflower - Purple Basil - Lemon - 
Elderflower Tonic • Elderflower spritz: move your 
a**e! This is the new spritz

 > COMPLEX & SPICED

Imperial Old-Fashioned - 15
Otard cognac - Mandarine Napoleon - Vermouth - 
Mint • Bartender’s favourite! 

Bergamot Margarita - 155

Patron Tequila - Bergamot - Peychaud - Lime 
A complex & spiced cocktail with one of 
the best Tequilas

 GIN  
Gin Flight - 155

Laat je verrassen door 3 maal 2cl gin uit al de windstreken met een 
Fever-Tree Indian Tonic

Bombay Pressé - 125

Bombay Presse, Lemongrass, Fever-Tree Indian tonic

Bulldog - 125

Thyme, Fever-Tree Mediterranean Tonic

The Ultimate G&T - 12
Bombay Sapphire, Lime, Liquorice, Fever-Tree Indian Tonic

When the East meets the Mediteranean - 12
Bombay East, Lemongrass, Lime, Fever-Tree Mediterranean Tonic 

Double You W - 13
Grapefruit, Liquorice, Fever-Tree Mediterranean Tonic 

Roku - 135

Tijm, Fever-Tree Indian tonic

Buss 509 Grapefruit or Raspberry- 13
Mint, Fever-Tree Mediterranean Tonic

Old Fashioned Bombay Dry Gin - 12
Cinnamon, Lemon, Fever-Tree Indian Tonic

Bombay Bramble - 125

Bombay Bramble, Raspberry, Blackberry, Fever-Tree Indian Tonic

Bent u allergisch aan 
bepaalde ingrediënten, 
meld het ons aub. In al onze 
gerechten kunnen sporen 
voorkomen van allergenen. 
Wij kunnen kruisbesmetting 
ondanks alle genomen 
voorzorgsmaatregelen niet 
voor 100% uitsluiten • Onze 
keuken is open van 18u 
tot 21u30. • Last call voor 
dranken is om 23u. • Eén 
rekening per tafel.

#GAINSBOURGLEUVEN

Tag je foto’s!

“Mieux vaut 
pleurer de 
rien que de 

rire de tout”



 BEER 
Averbode Abdijbier (7,5%) - 55

Blond abdijbier met een bittere, frisse volle afdronk 

Wilderen Cuvée Clarisse (9,2%) - 55

Dit robijnrode bier met een verwarmend 
alcoholgehalte heeft een verleidelijk aroma, met 
toetsen van zoethout en een vleugje karamel. 
Verkozen in 2018 tot best zwaar donker bier ter 
wereld op The World Beer Awards 

Stella (van ’t vat, 5,2%) - 35

De beste pils van Leuven!

Hoegaarden (4,9%) - 4
Het gekende witbier, gehopt en een troebele 
witgele kleur, een echte dorstlesser

St. Bernardus Abt 12 (10%) - 55

Donkere quadruppel, een zeer fruiting aroma door 
de specifieke gist en een lange bitterzoete afdronk

Delirium (8,5%) - 55

Bleek blond, licht moutig met een flinke scheut 
alcohol die ontvlamt in de mond

Duvel (8,5%) - 5
Blond natuurlijk bier met een subtiele 
bitterheid, een verfijnd aroma en een 
uitgesproken hopkarakter

Trippel Karmeliet (8,4%) - 55

Heldergeel met een royale schuimkraag, en 
een geweldige balans tussen zoet, fruitig, 
bitter en spicy.

Goose IPA (5,9%) - 55

Indian Pale Aale, oranje koperkleur, licht troebel 
met een romige, beige, blijvende schuimkraag.

Lindemans Geuze (5,0%) - 55

Een zachtere variant van de oude Geuze door de 
filtering voor de botteling.

Jupiler 0,0 (0,0%) - 35

Typische Jupiler smaak maar dan zonder alcohol

Leffe 0,0 (0,0%) - 45

BELGIAN
 >BROUWERIJ LA GRANDE D’AME

La Grande D’Ame is een Herents 
collectief van oa een zytholoog, 
een brouwer en een chocolatier. 
Ze houden van lekkere en eerlijke 
smaken. Reeds een tiental jaar 
brouwen ze smaakvolle, complexe 
bieren, waarvoor ze zich baseren 
op bestaande stijlen die ze dan 
hun eigen twist geven.

Ella (4,8%) - Golden Ale - 55

Een laag alcoholisch session bier. Verfrissende 
hopbitterheid met grapefruit in de nasmaak. Zacht en 
volmondig, verfrissend en dorstlessend.

Lili (7,5%) - Tarwebier - 55

Een zijdezacht tarwebier met wonderbaarlijke aroma’s 
van achter de horizon; gember en rijp tropisch fruit, lichte  
kruiden met een zalig lang uitlopende nasmaak. 

Lola (7,5%) - Chocolate stout - 55

Een specialeke ontstaan uit liefde voor chocolade en bier. 
Op zoek naar de complexiteit van pure chocolade; dat 
beetje bittere, ronde, rokerige, fris zurige … maar toch 
verrassend doordrinkbaar. Je ontdekt er aroma’s van 
oa karamel, cacao, gebrande koffie en rozijnen. . Lola 
verdraagt wel wat meer...

LOVERS
BEER

CRAFT



 START  
YOUR DINNER HERE

Start de avond met iets om te delen! Al deze bordjes zijn voldoende 
voor twee tot drie personen en bestaan uit een zestal variaties van 
onze gerechten. Enkel te verkrijgen als starter. 

Overloaded nacho sharing platter - 19
Om te delen met twee: tortillachips met huisgemaakte pulled pork, brisket, 
guacamole, jalapeno, zure room en veel liefde!

Bordje deluxe - 46
Zoals Gainsbourg het zelf wilde: alles in overdaad! 

Bordje vlees - 365

Smoked buffalo wings, nachos met pulled pork, lams spiesje, etc.

Bordje vis - 365

Huisgerookte zalm, mosselen van de BBQ, gamba’s, tonijnsla, etc.

 LOW AND SLOW 
BBQ in zijn puurste vorm! Gegaard in een Amerikaans smoker met gaartijden die oplopen 
tot 16 uur. Onze chef kiest hiervoor mooi dooraderd grote stukken vlees zodat het sappig 
blijft en een mooie ‘bark’ heeft. Eerst worden de grote stukken vlees ingewreven met een 
kruidenrub. Daarna gerookt met de juiste houtsoort en tenslotte verder gegaard op een 
lage temperatuur tot we een perfect stukje sappig gerookt vlees krijgen. Omdat dit proces 
veel tijd in beslag neemt, kan het soms zijn dat er iets niet voorradig is. 

Texas short rib - 46
Ongelooflijk en exclusief stuk vlees dat niet vaak te verkrijgen is in ons land! 100% grain fed American 
Black Agnus beef rib (800gr met been), kruidenrub met verschillende soorten peper en onze Smokey 
Rub, gerookt met Mesquite hout en 15 uur langzaam op lage temperatuur verder gegaard.

Brisket - 295

Klassieker op al de BBQ wedstrijden! Onze Brisket is de puntborst van het Black Agnus rund en wordt 
in de puurste vorm klaargemaakt: een mengeling van zeezout, verschillende soorten peper, Mesquite 
hout en veel tijd! Uiterst mals stuk vlees (250 gr) klaargemaakt in Texas BBQ style opgediend in dunne 
schijfjes en afgewerkt met Chef’s BBQ sauce.

Super tasty premium ribs - 295

Premium ribben (650gr) van het Duroc varken. Eerst ingewreven met een Memphis style dry rub en 
daarna gerookt met appel hout en vochtig gehouden met een spray op basis van Jack Daniels. Een 
uitzonderlijk varken verdient een perfecte behandeling. Batallé El Unico krijgt een gepersonaliseerd dieet 
van gecontroleerde voeding en leeft in geavanceerde stallen waar het dierenwelzijn centraal staat.

Buikspek - 225

Spek (250gr) van de buik van het Brasvar varken. Eerst gepekeld gedurende vijf dagen, daarna 
ingewreven met Bacardi Oakhart spiced rum, maple syrup en een kruidemengeling, langzaam verder 
gegaard op 70 graden gedurende 14 uur.

BBQ Chicken - 235

Belle Flamnd supreme: Heerlijke halve Belgische kip, ontdaan van de meeste beenderen, 
gemarineerd op z’n Italiaans met oregano, tijm, olijfolie en citroen. (H)eerlijk stuk Belgische kwaliteit: 
sappig en smaakvol!



 HOT & FAST 
De vlammen in de keuken ontstaan in onze Kamado Joe en worden gevoed door de beste 
houtskool, afkomstig van verantwoord beheerde Europese eiken- en beukenbossen. Onze 
chefs grillen op een gloeiend hete gietijzeren grill tot de producten mooi gekorst zijn. Al 
onze gerechten van rund worden geserveerd met verse Bearnaise. Smakelijk!

Zesrib Havian Blanc Bleu - 36
De zesrib is een deel van de entrecote – letterlijk vertaald ‘tussen de ribben’ – en dankt zijn naam aan de 
zes ribben waar het aanhangt. De zesrib is het smaakvolste van de entrecote!

Beef filet Fassona Piemontese - 345

Het beste stuk rundsvlees van koeien uit Piëmonte in Italië, super zacht en mager. De ganse zomer 
hebben ze kunnen grazen op de berghellingen in de mooie streek.

Zwaardvis - 295

Filet van zwaardvis, zonder enige graat, uit de Stille Oceaan gegrild op de Kamado geserveerd met een 
verse en frisse tartaarsaus.

Kalfs T-bone - 35
Een topstuk voor op de BBQ! Aan de een kant van het bot hebben we entrecote en aan de andere kant 
ossehaas, super mals, laat het smaken!

Brochette van lams - 29
Twee verschillende soorten lamsvlees op een spies: lamsrumpsteaks en mergueze. De lamsrumpsteak is 
met een Griekse wetrub gemarineerd: oregano, citroenmelisse, munt, tijm, look, … Geserveerd met drie 
sausje: lookaïolie, Spicy Mediterranean sauce en Salsa Verde.

Noorse Zalm - 245

Noorse zalmfilet, diep roze en een vaste structuur serveren we met een salsa verde op basis van dille, 
dragon, limoen en chilipeper.

Entrecôte Simmental - 32
Het Simmentaler rund wordt in Oostenrijk op natuurlijke wijze grootgebracht in de uitgestrekte 
Alpenweiden. De mix van schone lucht, aangepast dieet en vrije leefomgeving zorgt voor de ideale 
combinatie. Zo onstaat vlees met een volle, kenmerkende en zeer karaktervolle smaak.

GRILL PLATES
Surf & Turf deluxe - 595

Rundsvlees door de chef geselecteerd, Texas short rib,  
ribs, Zwaardvis, gamba’s

Smoked Plate - 395

Pulled pork, Brisket, ribs, halve kip, rookworst

Carnivore’s delight - 495

Rundsvlees door de chef geselecteerd, Brisket, ribs,  
Pulled pork, Texas short rib 

Beef Magic - 495

Drie stukken rundvlees door onze chef geselecteerd gegrild op 
de Kamado joe en geserveerd met verse Bearnaisesaus

Een voorstelling van al het 
lekkers dat onze keuken 

grilt. Onze grill plates 
worden geserveerd met 

krieltjes, Louisiana coleslaw 
en chilli sin carne. 

Prijs per persoon te 
bestellen vanaf twee 

personen. 



 SIDE DISHES  
Crazy Parmesan Truffle fries - 9

Onze steakhouse frieten met truffelmayonaise 
en Parmigiano Regianokaas

Louisiana coleslaw - 4
Rode kool, witte kool, wortelen, 
Louisiana musterd sauce 

Corn on the cob - 55

Zoete mais, gegrild op de BBQ en afgewerkt 
met kruiden boter

Green salad - 4
Jonge blaadjes van verschillende slasoorten, 
paprika en rode ui

Baby potato - 4
Krieltjes met provencaalse kruiden

Friet - 45

Steakhouse friet voor de echte Belgen 

Sweet potato - 55

Wedges van zoete aardappel met chili 
en gemberdressing

BBQ glaced carrots - 65

Verschillende soorten wortelen gebakken op de 
Kamado BBQ, gekarameliseerd met honing en 
afgewerkt met feta kaas en verse kruiden

 YOU LIKE   
SOMETHING ELSE?

The big potato  - 195

Onze sweetpotato is gevuld met chilli sin 
carne, rode ui, guacamole, zure room, feta, 
zoete paprika, koriander, …

The veganist  - 195

Jonge slablaadjes, courgette en paprika, 
zoete aardappel, gekonfijte tomaat, rode ui, 
dressing van limoen en gember

 > WANNA PIMP  
YOUR FOOD? 

+ pulled pork - 9

 BURGERS 
Beef Burger - 165

100% Belgisch witblauw burger gegrild op 
de Kamado Joe, Serge’s pepersaus, cheddar 
kaas, ijsbergsla

Bacon Burger - 19
100% Belgische wit-blauw burger gegrild op 
de Kamado Joe, Brasvar spek gemarineerd 
met Bacardi Oakhard spiced rum, homemade 
BBQ-saus, ijsbergsla

Pulled Pork burger - 185

Pulled pork gemaakt van Brasvar 
schouderstukken, gerookt met Mesquite 
hout en gedurende 15 uur gegaard, 
koolsla, BBQ-saus

Full loaded burger - 225

Eat your heart out! 100% Belgische witblauw 
burger gegrild op de Kamado Joe, home made 
BBQ saus, Pulled pork, koolsla 

Halloumi Burger  - 175

Halloumi kaas, gegrilde groenten, smokey 
cocktail saus gemaakt met Patron 
Tequila en limoen

 SOFT 
Bruis water 50 cl - 5
Plat water 50 cl - 5
Coca-Cola - 35

Coca-Cola Light - 35 
Coca-Cola Zero - 35

Fanta - 35

Sprite - 35

Chaudfontaine - 35

Chaudfontaine 50cl - 55

Almdudler - 35

Fever-Tree tonics - 35

 COFFEE 
Brazil Fazenda Recando koffie gebrand door Madmum op 100m van hier.

Lungo - 39

Ristretto - 39

Espresso - 39

Espresso Doppio - 59

Espresso Macchiato - 49

Cappuccino - 49



 APERO 

 > APRITIVO 
ITALIANO

Crodino - 45

Campari - 6
Martini Bianco - 6
Martini Rosato - 6
Martini Rosso - 6
Martini Bianco Royal - 105

Martini Rosato Royal - 105 

Martini Riserva Rubino - 7
Martini Riserva Ambrato - 7

 > SPARKLING
Coupe Champagne  
Laurent Perrier Brut - 13
Laurent Perrier Brut - 70 
Laurent Perrier Rose - 105 

 > APERO
Pineau des Charentes - 65

Zellaer Porto White - 75

Zellaer Porto Tawny - 75 

Amaro - 75

Sherry - 75 

Ricard - 45

Kirr - 6
Kirr Royal - 115

 AFTER DINNER 

  TEA 

  TRY OUR FLIGHTS  
One of the best ways to learn about 

spirits is to taste!
Wil je de maaltijd afsluiten in stijl? Al onze flights 
kan je terug vinden in onze special flight kaart.

Rum Flight - 15
Mystery Flight - 16
Patron Flight - 16

Grappa Flight - 16
Whiskey Flight - 15
Asian Flight - 16

 > VODKA
42 Below - 65

Grey Goose - 105

 > TEQUILA 
Patron Silver - 115

Patron Reposado - 125

Patron Anejo - 135

 > RUM
Bacardi Carta  
Blanca - 55 
Bacardi Carta Oro - 7
Bacardi 8Y - 85

 > COGNAC
Bertrand VS - 15
Hennesey XO - 22

 > WHISKY
Jack Daniel’s - 65

Jack Daniel’s  
Gentleman Jack - 9
Jack Daniel’s  
Honey - 75

The Naked Grouse - 65

Dewars White - 6
Dewars 12Y - 12
Dewars 15Y - 15
Dewars 18Y - 20

Aultmore - 115

Craigellachie - 125

Lagavullin - 175

Laphroaig - 13
Highland  
Park 12Y - 115

Ecologische thee van uitzon-
derlijke kwaliteit met unieke 
blends die hip en trendy zijn

Beeeee Calm - 49

Organische camille, 
vanille, caramel

La Vie en Rose - 49

Blend van rozenbottelschelpen 
en rozenknoppen

Duke’s Blues - 49

Zwarte thee, koren-
bloem, bergamotolie

Ener Ginger - 49

Citroenverbena, citroengras, 
gember, rozemarijn

Lychee White  
Peony - 49

Biologische witte thee met een 
natuurlijk aroma van lychee

Merry Peppermint - 49

Pepermunt, basilicum, 
salie en zoethout

Verse munt thee - 55

Verse munt blaadjes

The Secret  
Life of Chai - 49

Kruidige biologische chai blend

Mount Feather - 49

Zachte groene thee aroma van 
verse orchidee en magnolia

Queen Berry - 49

Hibiscus, druif, vlierbes, zwarte 
bes, blauwe bes en aardbei

Tiffany’s Breakfast - 49

Biologische zwarte thee gemaakt 
van witte theebladeren



 WHITE WINE 
 > FRESH

Zweefteef Chenin Blanc - 59 / 295 
Western Cape - Suid AfriKa - Chenin Blanc 
• Voor zij die licht gechoqueerd zouden 
reageren op de naam, zweefteef is het 
Afrikaans voor stewardess. Heerlijk sappig met 
prachtige fraîcheur.

Diel ‘Nahesteiner’ Riesling- 78 / 39 
Nahe - Deutschland - Riesling • Elegante neus, 
licht gele kleur, hoge kwaliteitswijn uit een 
uitzonderlijk domein!

 > GENTLE
Sancerre Millet-Roger - 98 / 49 

Loire - France - Sauvignon blanc • Een 
klassieke, verfijnde wijn van topkwaliteit. 
Uniek in zijn soort.

Alzinger ‘Dürnstein’ Feder-
spiel Grüner Veltliner - 92 / 46 

Wachau - Österreich - Gruner Veltliner • 
Weingut Alzinger (ongeveer 8 ha) is gelegen in 
het hart van Wachau aan de Donau, prachtige 
wijn met forse indentiteit.

 > RICH
Delicious Chardonnay  
‘By A. Murphy’ - 76 / 38

Murray Darling - Australia - Chardonnay • 
Wie houdt van een delicieuse, moderne cuvée 
Chardonnay met een perfecte fraîcheur.

Vie De Romans ‘Dis Cumieris’  
Malvasia Istriana - 116/ 58

Isonzo-Friuli - Italia - Malvasia Istriana • Even 
doet deze uitzonderlijke Malvasia denken aan de 
grote witte Bourgogne. Fenomenale klasse, zeer 
complex en tegelijk veel finesse. 

 ROSÉ WINE 
Palm ‘par L’escarelle’ - 88 / 44 

I.G.P. Méditerranée - France - Cinsaault, 
Grenache & Syrah • Prachtige, zeer verfijnde en 
elegante rosé met subtiele fraicheur. 

Chateau de Lauzade - 98 / 49 

Côtes de Provence - France - Grenache, 
Cinsault, Tibouren, Syrah • Zijn gulzige neus doet 
denken aan citrusvruchten, rijpe perzik maar 
ook aan roos en thee. In de mond speelt het 
op bloemige en fruitige registers. Zijn rondheid 
maakt het een wijn van onmiddellijk genot. 

 RED WINE 
 > FRESH

La Scelta di Angelina  
Nero d’Avola - 59 / 295 

Sicilia- Italia - Nero d’avola • Deze Nero d’Avola blinkt 
uit in subtilitiet met de juiste finesse. Sterk aanbevolen!

Clayton Road Pinot Noir - 7 / 35
Murray Darling - Australia - Pinot Noir • Mooie 
fonkelrode, typische Pinot Noir kleur. In de mond 
weelderig, gedistingeerd, zacht romig en fluweel.Een 
ware ontdekking!

 > GENTLE
Alves Vieira Tinto- 78 / 39 

Alentejo  - Portugal - Syrah, Alicante Bouschet, Touriga 
Nacional en apetit Verdot • Lekker fris soepel rood, 
voordelig doch met liefde gemaakt. De grote makkelijke 
vriend met hints van donker fruit, eucalyptus en een 
chocolade reep. Veel soepeler kan het niet worden en 
ook zo smaakvol. 

Contemplations  
‘By Katarzyna’ - 84 / 42 

Thracian Valley - Bulgaria - Merlot/Malbec • De smaak 
is subtiel met zijdezachte tannines en een opvallende en 
aangename zuurtegraad.

Bourgogne - Maranges Rouge -  
Domaine Bertrand Bachelet - 116 / 58

Bourgogne - France - Pinot Noir • Een nieuwe 
rijzende ster in Bourgogne, donkerfruit en zachte 
tannines. Topper!

 > RICH
Barolo DOCG ‘Le Coste  
di Monforte’ - 118 / 59 

Guidobono - Italia - Nebbiolo • Klassieke Nebbiolo met 
lumineuze kleur en aroma’s van viooltjes en fijn rood- en 
donkerrood fruit. Perfect gevinifiëerd.

Cantina Sampietrana  
Primitivo ‘68 Vignaioli’ - 88 / 44 

Puglia - Italia - Primitivo • De Primitivo druif wordt 
meestal in één adem genoemd met de Californische 
Zinfandel. Luxe-editie van het domein!

Rioja Dominio De Berzal  
Crianza- 88 / 44 

Rioja - España - Tempranillo & Graciano • De wijn blijft 
speels door voldoende gebalanceerde frisheid. Mooie 
knap gemaakte nieuwe stijl-Rioja!

Pomerol Château Bonalgue - 158 / 79 
Pomerol/Bordeaux - France - Merlot & Cabernet Franc 
• Prachtige Pomerol, dieprood gekleurd, aroma’s van 
pruimen en blonde tabak, fijne tanninestructuur, nobele 
afdronk, een echte aanrader!


