OOSTENRIJK
Johannes Zillinger ‘ Solera Red Revolution ‘ BIO
Regent / Rösler / Zweigelt - Weinviertel.........................................................................................................................................33,00
Because this is how we live…het motto van een gedreven jonge man! Een blend van verschillende
wijnjaren (Solera systeem). Dit resulteert in een rijp geheel waarbij fruit primeert en fraîcheur elegantie geeft.

Zuschmann Schöfmann
Pinot Noir Reserve - Weinviertel..........................................................................................................................................................49,00

Elegant en krachtig, delicate aroma's van rijpe rode bessen, kruidig en aards.
Fluweelzachte tannines. Deze wijn kan ook koud gedronken worden.

Das Phantom Weingut K+K Kirnbauer
Blaufränkisch / Merlot / Cabernet Sauvignon / Syrah - Mittelburgenland.................................................................58,00

18 maand gerijpt op eiken vaten. Elegante smaak van cassis in de mond.
Een full body finesse wijn met lange afdronk.

champagne
Glas Champagne Pommery..........11,00
Fles Champagne Pommery..........65,00

canada

Billecart-Salmon Brut Réserve Rosé..........120,00
Ruinart Blanc de Blancs..........130,00

Foreign Affair Dream.................................................................................................................................... 57,00
Merlot / Cab. Sauvignon / Cab. Franc / Petit Verdot
Niagara Peninsula, Canada

Ruinart Blanc de Blancs Magnum ..........245,00

The Bean - 100% Pinotage - Mooiplaas - 27,00
Verkrijgt zijn kenmerkende mokka aroma door getoast Frans eikenhout. Daarnaast ook
duidelijk rijp zwart fruit te herkennen. Een bijzondere wijn die je niet snel vergeet.

Shaun Crombé 'Rocking Ram', Cabernet Sauvignon / Syrah - Stellenbosh - 38,00
Mooie tannines dat verzacht worden door de Shiraz, donkere chocolade.
Typische ZA Cabernet met veel donker fruit, vlezige wijn. 80% van de Cabernet
Sauvignon heeft 18-20 maand op vat gelegen (3fill barrel). 26 dagen skin contact.

ZUID-AFRIKA

Aroma’s van rijpe zwarte kersen en rode bessen, lichte toets van eucalyptus en
ledertoetsen. Strakke tannines, mooie frisheid, fruitig en kruidige afdronk.

HUISWIJNEN
WIT / ROSÉ / ROOD / ZOETE WITTE WIJN
Glas 5,00 - Karaf 17,00 - Fles 25,00

vraag naar
de wijntip van

ARGENTINIË
ARGENTINIË

CHILI

‘Uno‘

Casa Lapostolle

100% Malbec

Merlot
Rapel Valley, Chili....................................... 38,00

Mendoza-Uco Valley............................ 35,00
Houtlagering van 10 maanden. Bulkt van
donker fruit met accenten van drop en
chocolade. Sappige toets in de afdronk.

Petite Fleur Blend
Malbec / Cabernet Sauvignon / Merlot / Syrah
Mendoza, Argentinië ............................... 44,00

Mooi geïntegreerde tannines,
rood fruit, gekruid, elegante afdronk.

u
s
a

balthazar
of raadpleeg
het krijtbord

Dinerwijn met zoetzure kers en kruidige
aroma's van de rijping op houten vat.

Casa Silva Carmenère Gran Terroir
Colchagua Valley, Chili.......................... 32,00
Mooie aroma's van kruiden, kersen,
munt, eucalyptus, koffie.
Warm, intens, elegant en harmonieus.
Gegrild vlees, lam en kazen.

Zin-Phomaniac
Zinfandel
Californië, U.S.A.

44,00
Gemaakt door en voor Zinfandel liefhebbers die de opwindende aroma's,
warme omhelzingen en de climax van een vlezige, weelderige stijl waarderen.

www.balthazar-kortrijk.be
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wijn

rose wijn
Primer rosé
Marqués de Murrieta

Galoupet Rosé ‘Cru Classe’
Grenache / Cinsault / Syrah
Côtes de Provence, Frankrijk

100% Mazuelo
Rioja, Spanje

0,75L - 32,00
1,5L - 69,00

56,00

Mooie kleur met attractieve
aroma’s van besjes,
drop en kruidige finale.

Lichtroze van kleur, vol leven
en elegantie. Fris en fruitig
met een geweldige
complexiteit. Topwijn!

rode wijn

< rode wijn >

FRANKRIJK
Senequier
Syrah / Grenache / Provence
Côtes de Provence, Frankrijk

39,00
Genoemd naar het bekende
café met terras in St.-Tropez.
Voldoende molligheid met
uitgebalanceerde zuurtjes. Als
finale een lange, fruitige en
frisse afdronk met bittertje.

Domaine Lafage La Retro
Carignan / Lladoner / Grenache

30,00
Een correcte ‘Vin de France’. Deze wijn bevat
minder alcohol, lichter van kleur en een bom
van fruit. Een heerlijke zachte rode wijn voor
alle-dagen. Wordt koud geserveerd.

Château Mirambeau Papin
J'adore le chat d'or

M de Minuty

Grenache noir
Côtes de Provence, Frankrijk

Grenache / Tibouren / Cinsault
Provence, Frankrijk

0,75L - 28,00 / 1,5L - 60,00

38,00

Intense en complexe aroma’s in de neus,
een zeer frisse toets met citrus
en perzik in de mond.

De aromatische harmonie zorgen voor toetsen
van perzik en gekonfijte sinaasappel.
De mond is fris en rond, tot de eindnoot.

Merlot / Cabernet Sauvignon
Bordeaux Superieur - 31,00

De elegante fruitaroma's worden
perfect ondersteund door de tannines.
In de mond blijft de wijn aan het palet
nazinderen: fruit, vanille, wat ceder.
Complexe, harmonieuze, elegante wonderlijke wijn.

Mas La Chevalière 'Roqua Blanca'

witte wijn
Carrasvinas - Verdejo - Rueda, Spanje..........26,00
Een droge fruitige wijn waarvan de primaire aroma's uitgesproken zijn. Persistent, geurend en zuiver.
Kenmerkend voor de verdejo is citrus, pompelmoes, anijs, mos, groen gewas.

Syrah / Grenache
Languedoc - 33,00

Deze wijn is vol van smaak met
charmante fruitigheid. Niet zwaar en
heeft een soepele en harmonieuze afdronk.

La Fleur de Badett
Saint Emilion Grand Cru

Finca Bacara 'Yeya' - Moscatel / Chardonnay – Jumilla, Spanje..........27,00
Een frisse en complexe neus, rijp en romig pallet met een mooie structuur van wit fruit, honing en tropisch fruit.

Cabernet Franc / Merlot /
Petit Verdot / Cabernet Sauvignon
Bordeaux - 39,00

Basa - Verdejo / Viura / Sauvignon Blanc - Rueda, Spanje ..........27,00

Eigendom van Marc Vandenbogaerde uit
Kortrijk. Intense dieprode kleur, mooie gekleurde
tranen. Neus van rood fruit in combinatie met
wat hout. Stevige, vlezige wijn met een mooi
evenwicht. Zeer aangename afdronk.

De wijngaarden in Rueda liggen 750 meter boven de zeespiegel. De bodem bestaat uit kiezel en kalk.
's Nachts koelt het fel af; het grote temperatuurverschil zorgt voor de mooie zuren in de frisse witte wijnen.

Hammerschmidt Ried Rosengarten - Grüner Veltliner - Niederösterreich, Oostenrijk.........28,00
Helder groen-gele Grüner Veltliner met in de neus: kruidigheid, rijp fruit & delicaat steenfruit.
Sappig en complex in de mond met levendige zuren.

Boya - Chardonnay - Leyda Valley, Chili..........29,00
Deze 100% Chardonnay heeft een mooie, lichte strogele kleur.
In de neus intense aroma’s van peer, appel, tropische vruchten en citroen.
De mond is mooi uitgebalanceerd met een natuurlijke aciditeit en een mooi mineraal karakter.

Sancerre Vignobles
Berthier 'Clairneaux'
Pinot Noir
Loire - 41,00

Domaine Laroche - 100% Chardonnay - Bourgogne Blanc, Frankrijk..........33,00
Delicaat fruit met de typische botertoets in de neus en een uitermate rijke afdronk.

Aroma's en smaken van rood fruit.
Elegant en complex.
Kan koud gedronken worden.
Mooi te combineren met wit vlees,
gevogelte, geitenkaas, ....

Paololeo Numen - Chardonnay - Puglia, Italië..........34,00

Château de la Commanderie

Volle en intens fruitige wijn met aroma’s van perzik en abrikoos.
Harmonieus en vol van body met een zeer gebalanceerde afdronk.

Bodegas Martin Codax - Albariño - Rias Baïxas, Spanje..........34,00
Eén van de leidende wijnbedrijven van de Rias Baïxas. Invloed van de oceaan speelt binnen dit
Terroir een grote rol op het typische minerale karakter van deze uitmuntende witte wijnen met rijp
fruit, kruiden, witte bloemen, een optimale zuurgraad en aangename afdronk.
The Supernatural - Sauvignon Blanc - Hawke’s Bay, Nieuw-Zeeland..........40,00
100% Sauvignon Blanc. Mooie mix van rijp tropisch fruit en citrus met toetsen van limoen.
Volle en ronde wijn, smaken van abrikoos, rijpe meloen en citrustoetsen.

Sancerre - Sauvignon Blanc - Vignobles Berthier 'Clairneaux' - Frankrijk ..........41,00
Mooie mineraliteit, citrus, fraîcheur en smaakvol. Ideaal bij schaal-en schelpdieren,
visgerechten, maar ook toepasselijk bij geitenkaas.

Rully 1 cru ‘Vauvry’ Olivier Leflaive - Chardonnay - Bourgogne, Frankrijk..........49,00
er

Deze witte Rully heeft 11 maanden op nieuw en gebruikt eikenhout gelegen.
Met een bouquet van noten, vanille en fruit is deze wijn genereus en zuiver. De smaak is rijk en zacht.

Bodegas Mas Alta Artigas Blanco - Garnacha, Macabeo,
Pedro Ximénez - Priorat, Spanje..........52,00
Eigendom van de familie Vanhoutte. Mas alta, hoog gelegen in de Bergen boven Tarragona,
is het levenswerk van vader Michel Vanhoutte en uitgegroeid tot een klassevolle wijn.

Merlot / Cabernet Franc / Cabernet Sauvignon
Lalande de Pomerol, Bordeaux - 42,00

Château Croque Michotte
Saint-Emilion Grand Cru
Merlot / Cabernet franc /
Cabernet Sauvignon
Bordeaux - 56,00

Sinds 1906 een familiaal eigendom
van de familie Geoffrion met
een goede reputatie.
Gemaakt uit een gemiddelde
van 90% Merlot is deze wijn
een aangename genieter.

Château Labégorce Margaux
Cabernet Sauvignon / Merlot /
Cabernet franc / Petit verdot
Médoc - 58,00

Een geliefde Margaux-wijn vanwege
zijn charme en harmonie. We ontdekken
gebrande toetsen in de aroma’s en de
aanwezigheid van veel rijp rood fruit.

Domain Hauvette 'Cornaline'
BIO Grenache / Syrah / Cabernet Sauvignon
Les Baux de Provence - 59,00

Wijn opgevoed in betonnen amphoren.
Rijk, krachtig en een enorme finesse.
Tonen van zwart fruit,
chocolade en zoete kruiden.
De parel van de Alpillen.

Château Chasse Spleen
Cabernet Sauvignon / Merlot /
Petit Verdot / Cabernet Franc
Moulis-en-Médoc - 63,00

Stevige wijn met complexe aroma's
van vanille, koffie, karamel en verfijnd
afgewerkt met een donker fruitboeket.

Baune du Chateau
100% Pinot Noir
Bourgogne - 64,00

Toonaangevende geklasseerde wijn.
Impressie van kersen in de geur
en een zachte ronde smaak
die goed nablijft.

Crozes Hermitage
‘Cuvée Thalabert’
Jaboulet Ainé

La Gardine Rasteau

100% syrah
Côtes du Rhône - 65,00

Elegant rood en opmerkelijk donker fruit.
Heel sappig in de mond, genereus en soepel.
Chateau Petit Bocq

Een passievolle wijn met
een prettige balans tussen fruit,
kruidigheid & mineraliteit, top!

Merlot / Cabernet Sauvignon
Saint Estèphe - 52,00

Château la Nerthe
Chateauneuf du Pâpe

Zeer charmante Saint-Estèphe.
Een aangename begeleider van vleesgerechten.
Belgische eigenaars (Familie Lagneaux).

Grenache / Syrah / Mourvèdre / Cinsault
Côtes du Rhône - 72,00

Château Moulin Riche
Cabernet Sauvignon / Merlot / Petit Verdot
Saint-Julien - 55,00

Een geapprecieerde klassieker waarbij
'robuustheid' kenmerkend is. Stoere wijn
met rijkelijk gebrande aroma's en donkere
bosvruchten. Verfijnd afgewerkt in de afdonk.

PORTUGAL

De enorme kundigheid van La Nerthe
resulteert in een warm geheel van fruit
en zoete kruiden met vanille accenten,
perfecte harmonie!

I T A L I Ë

Mariano Garcia 'Prima'
Tempranillo, Garnacha
Toro, Spanje

37,00
Robert Parker: 88-90/100
Guia Penin: 91/100

Sappige en krachtige tannines met
impressies van zwart fruit en zwarte bessen,
rode en zwarte bosvruchten.

Bodegas Carmelo Rodero 9 Meses
Tempranillo
Ribera del Duero, Spanje

36,00

Pittig rood fruit met een mooie
kruidigheid en is jeugdig vol.

Els Pics Bodegas Mas Alta

Een Merlot dominante wijn van het stevige,
fruitige type met elegante tannines.

Grenache / Syrah
Côtes du Rhône Villages - 43,00

S PA N J E

Garnacha / Carinena / Cabernet Sauvignon
Priorat, Spanje

37,00

Krachtige wijn. Stevige maar
frisse geur met toetsen van koffie,
cacaobonen en pruimen.
Volle afdronk van kersen &
donker zacht fruit.

Mauro - Castilla Y Leon – “Mariano Garcia”
Tempranillo / 5% Syrah
Valladolid, Spanje

66,00
93/100 Parker!
15 maanden houtlagering op nieuwe eik.
Open neus van donker fruit met
cacao en zoethout verweven,
rijkelijke volle afdronk met
gepolijste tannines,

Pacheca Superior
Douro, Portugal

39,00
Een mooi geconcentreerde wijn
met aroma’s van intens volwassen fruit.
Full bodied met ronde tannines.

Esporão ReservaTinto
Blend
Alentejo, Portugal

45,00
Portugese druiven, vol met goede
stevige structuur. Heerlijke wijn die
beschikt over een lange afdronk.

Mariano Garcia ‘San Roman’
100% Tinta de Toro
Castilla y León, Spanje

58,00
mooi rijp fruit, vanille, chocolade,
houtimpressies, lichte getoaste en gegrilde
toetsen, drop en subtiele toetsen van peper
en venkel. In de mond vinden we een
complex palet met aroma's van rood en
zwart fruit met rijpe kersen, zoethout,
peper en cacao.

Campasso Barbera D’asti
Barbera 100% DOCG
Asti

35,00

Heerlijke robijnrode wijn met
aroma’s van rijpe bosvruchten.
Evenwichtig, zacht en volle wijn
met een lange afdonk.

—
Bera Barbera d’Alba, ‘La Lena’
100% Barbera
Piemonte Italië

36,00

Fruitig karakter, zachte body,
lange afdronk en zachte tannines.
Deze wijn mag licht fris
gedronken worden.

—
Polvanera IGT
Primitivo
Puglia - Bio

36,00
Diep robijnrode kleur
met paarse reflecties.
Intense aroma's van klein zwart fruit
(braambes, zwarte kersen)

—
Guerierri
Sangiovese /
Montepulciano /
Cabernet Sauvignon
Marche

38,00
Intense robijnrode wijn
met een hardnekkige structuur.
Elegant en complex met
geuren van viooltjes, vanille,
cacao, specerijen
en mentholtabak.

—
Conte Giangirolamo
Primitivo / Negroamaro
Puglia

58,00
Fruitige aroma's van kers,
zwarte & rode bessen,
lichte kruidigheid en chocolade
toetsen. Droge, volle wijn met
fijne tannines, elegant boeket.

