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bubbels



Iedereen drinkt wel graag eens een bubbeltje. 
Maar wat is nu het verschil tussen Cremant, Cava, Prosecco en
Champagne?
Champagne is dé bubbel der bubbels.
Enkel de mousserende wijn die in de Champagnestreek geproduceerd wordt, mag officieel de naam
“Champagne” dragen. Enkel andere Franse mousserende wijnen die ook volgens de“Méthode traditionelle”, 
gemaakt worden, mogen de naam “Crémant” dragen.

Waarom is Champagne duurder dan Crémant als ze beiden afkomstig zijn uit hetzelfde land?
Alles heeft te maken met de strenge regels voor de streek, de druiven en het productieproces. Wat dan 
ook resulteert in de exclusiviteit ervan. Crémant heeft een iets soepelere regelgeving. Waar Champagne 
minimum 15 maanden “sur latte” moet rusten na opwekken van een tweede gisting, is dit bij de meeste 
Crémants slechts 9 maanden. Crémant d’Alsace dient wel minimum 12 maanden “sur latte” te rusten.

De meest gekende cépages voor Champagne zijn Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier.
Echter zijn er ook nog een aantal vergeten druivensoorten die deel kunnen uitmaken van de assemblage: 
Arbane, Pinot Gris, Pinot Meslier, Pinot Blanc, maar zij vertegenwoordigen slecht 0,3% van de hele wijngaard.

Prosecco is afkomstig uit Italië en wordt gemaakt van proseccodruiven. Prosecco drink je best jong want In 
tegenstelling tot Champagne wordt deze er niet beter op met de jaren.

Cava  is dan weer de Spaanse tegenhanger. Cava is niet streekgebonden en kan dus overal in Spanje 
gemaakt worden. De belangrijkste druivensoorten zijn Macabeo, Xarel-lo en Parellada. Échte cava dient ook
gevinifieerd te worden volgens de “Méthode traditionelle”. Strikt genomen mag enkel dan het woord “Cava”
op de fles en een 4-puntige ster op de kurk worden gedrukt. Al wordt hier naar verluidt soms al eens wat 
lichter over gegaan. Vin-Q staat erop énkel de échte cava aan te bieden in haar assortiment.

Voor wie door de bubbels het drankje
 niet meer ziet...



Canals Nadal brut
o macabeo - xarel-lo - parellada
      
       aroma’s van amandelen en  
       walnoten
       elegante bubbel

Chenine brut 
o macabeo - parellada - xarel-lo 
       
       aroma’s van wit fruit en amandel
       droog, fijne bubbel 

€ 9,95

€ 8,95

Cava

Canals Nadal brut reserva
o macabeo - xarel-lo - parellada
      
       mooie balans tussen fruit, bloemen
       en complexiteit van het rijpen op fles
       explosie aan fijne bubbels
       +15 maanden rijpen op fles

       aperitief, pasta, gevogelte

Canals Nadal brut rosé
o 100% trepat
      
       aroma van rood fruit
       krachtige smaak

       aperitief, rijst- en pastagerechten

Canals Nadal brut nature
reserva
o macabeo - xarel-lo - parellada
      
       aroma van rijp fruit met tonen van
       gebak en vanille
      +24 maanden rijpen op fles

€ 11,85

€ 12,95 € 13,50

La Jara Rosado
o 100% pinot grigio 

        fruitige aroma’s met toetsen van   
        framboos en roze pompelmoes
        elegante bubbel 

La Jara Brut
o 100% glera 

       florale aroma’s, meloen en citrus
       fijne bubbel 

€ 13 € 13,75

Prosecco / Spumante



Champagne Desautels-Cuiret “
Grand Cru Champagne uit Oger

Fleur de Chardonnay 
o 100% chardonnay
        aroma’s van brioche brood, witte bloemen en rijp wit fruit
        fijne bubbel

Champagne Guyot-Poutrieux
Premier Cru Champagne uit Vertus, eigen import
Champagne enkel vervaardigd uit het nobele sap van zachte persing (= “coeur de cuvée)

  Cuvée Selection

  o 40% chardonnay - 60% pinot noir
    
         aroma’s van witte bloemen en wit fruit, tonen van gebak en geroosterd brood
         frisse, maar toch rijke en smaakvolle champagne
  

      Cuvée Blanc de Blancs

      o 100% chardonnay
  
                complexe neus van wit fruit, met hints van
             amandel en gebak
             volle champagne met minerale toets en  
            ondertoon van citrusvruchten
         
               als aperitief, bij zeevruchten

  Cuvée Nina Rosé

  o 100% pinot noir

     aroma’s van rijpe, wilde aardbeien
  
           als aperitief, bij fijne vleeswaren, rood vlees, desserts

€ 35,50

€ 23

€ 24

€ 25,10

Champagne

Vin-Q’s 

favorite

ongeziene prijs-kwaliteit

  Millésime 2012

  o 100% chardonnay 
  
             aroma’s van gekonfijte citrusvruchten vermengd met toetsen van gegrilde 
                                        amandel, boter en brioche
          karaktervolle champagne
  
          als aperitief, bij verfijnde voorgerechten (vb gegratineerde oesters)
  

      Cuvée Elise-Ambre

      o 100% chardonnay

                 fruitige, bloemige aroma’s met toetsen
              van boter en amandel, lichte vanille- en
              houttoets
      ronde, volle champagne
      
               als aperitief, bij vlees, botersauzen

  Solal Extra Brut

  o 100% chardonnay (zéro dosage - geen extra toevoeging van suikers)
     
          aroma’s van wit fruit, vermengd met toetsen van brioche en amandelen
          frisse, minerale champagne
          excellente begeleider van schaal- en schelpdieren, lekker bij geitenkaas

Cremant
 
  Maison Cattin Edouard Leiber “Sauvage”
  Cremant d’Alsace

  o 80% pinot blanc - 20% chardonnay
     
          frisse, florale aroma’s met licht gegrilde toets

	
€ 14,95

€ 28,10

€ 29,10

€ 35



zomer
festival



Aperitief
Sangria “La Sueca” (1L)
D.O. Penedés

o 50% garnacha - 50% tempranillo

         aperitief, tapas  

€ 9,50

Vermouth wit 
“El Bandarra”(1L)
D.O. Penedés

o 50% garnacha blanca - 
50% xarel-lo 
2 maanden opvoeding

         aperitief, tapas, cocktails

Vermouth rood 
“El Bandarra” (1L)
D.O. Penedés

o 50% macabeo - 50% xarel-lo
1-2 maanden opvoeding

          aperitief, tapas, cocktails

€ 13,70 € 13,70

Rum Embargo Añejo 
Exquisito (70cl)
Caribbean Blend

assemblage van rum uit 5 Caraïbische 
gebieden (Guatemala, Trinidad, 
Tobago, Martinica, Cuba)

zacht, fruitig, rond, fluweelzacht

€ 30,75 Salcombe Distilling Co. is ontstaan in 2014 in Devon (Verenigd Koninkrijk) 
uit de gezamenlijke liefde van de stichters voor gin&tonic alsook voor het 

kuststadje “Salcombe”.

De gins van Salcombe genieten het kwaliteitslabel “London Dry”. De laatste jaren werden heel wat nieuwe gins 
op de markt gebracht, maar een minderheid hiervan genieten nog dit label. Opdat “London Dry” vermeld mag 

worden, mag er na de distillatie behalve water niets meer toegevoegd worden.
Echte gin moet gedestilleerd zijn uit neutrale alcohol, jeneverbessen moeten dominant zijn en er 

moet een minimum alcoholpercentage van 37,5% overblijven.

ALCOHOLVRIJ
Salcombe Gin - 
“New London Light”
0% alcohol - suikervrij - vegan

Serveertip: met licht tonic water, 
schijfje sinaasappel of blaadje salie,
matched met alle garnituren

€ 31,10

Salcombe Gin - 
“Start Point”
London Dry Gin

Aroma’s van roze pompelmoes en 
jeneverbes. Frisse afdronk.
Serveertip: met premium tonic, 
schijfje roze pompelmoes, 
matched met de meeste botanicals en
garnituren

Salcombe Gin - 
"Rosé Sainte Marie"
London Dry Gin

Aroma’s van citrus, rood fruit, witte-
bloemen en oranjebloesem
Serveertip: met premium tonic en een 
schijfje aardbei of citroenschil

€ 49 € 49

Aperitief



Wijnen
Terrasses de la Mer wit
Frankrijk, Pays d'Oc

o 50% grenache - 50% viognier

       fris                                vol

   droog                                     zoet

    

Terrasses de la Mer rosé
Frankrijk, Pays d'Oc

o 80% grenache noir - 20% syrah

        fris                                vol

    droog                                    zoet                         

Parfums du Midi wit
Frankrijk, Pays d'Oc

o 50% colombard - 50% viognier

       fris                                vol

   droog                                     zoet

    

Parfums du Midi rosé
Frankrijk, Pays d'Oc

o 100% grenache rosé

        fris                                vol

    droog                                    zoet

Gris Marin rosé
Frankrijk, Pays d'Oc

o grenache - carignan 

       fris                                vol

   droog                                      zoet

      

€ 7,95 € 7,95

€ 8,75 € 8,75

€ 7,95
DROOG

FRUITIG

Lavila wit
Frankrijk, Pays d'Oc

o colombard - sauvignon

       fris                                vol

    droog                                     zoet

Lavila rosé
Frankrijk, Pays d'Oc

o cinsault - syrah
    
      fris                                vol

    droog                                     zoet

Lavila rood
Frankrijk, Pays d'Oc

o grenache - merlot

      fris                                vol

    droog                                     zoet
    

€ 7,55 € 7,55

€ 7,55

Wijnen

FRUITIG
FRUITIG



Bodega Maetierra

Een wijnhuis in La Rioja, Spanje, gespecialiseerd in witte wijnen.
In 1999 besloot het wijnhuis de “Muscat à petit grains” druif, 

een inheemse variëteit uit La Rioja, in ere te herstellen. 

Deze variëteit wordt beschouwd als de meest aromatische ter wereld.

De druivensoort is echter niet toegelaten door de DO Rioja, 
dus was de enige manier om eraan vast te houden 

het creëren van een nieuwe beschermde geografische aanduiding 
en zo ontstond in 2003 “Valles de Sadacia”, 

bestaande uit vier van de zeven Rioja-valleien.

Met deze “Muscat à petit grains” druif, maakt het wijnhuis de LIBALIS wijncollectie.
LIBALIS is een collectie van gemakkelijk te drinken, natuurlijke wijnen zonder franjes.

Het is de wijn om te delen met vrienden, om te ontspannen na een zware dag.
Een wijn die smaakt naar vrijdag op elke dag van de week!

“ráscame y libera mi aroma”
“wrijf en laat mijn aroma vrij”

Ontdek het aroma via de sjabloontjes achteraan de fles

Wijnen

Libalis wit
aroma’s van 
passievrucht 

en perzik

Libalis rosé
aroma’s van 
bloemen en 

wit fruit

Libalis frizz
aroma’s van 
ananas en 

mango

Wijnen

Libalis Frizz 5°5
Spanje, VT Valles de Sadacia

o 100% moscatel

        FIJNE BUBBEL
        TROPISCH FRUITIG 
      

Libalis wit
Spanje, VT Valles de Sadacia

o 85% moscatel - 10% viura -
        5% malvasia

        FRUITIG

         aperitief, rijst, pasta, foie
       
      

Libalis rosé
Spanje, VT Valles de Sadacia

o 70% garnacha - 30% moscatel

        ZEER FRUITIG

        aperitief, paëlla & salades
       
      

€ 7,15

€ 7,95

APERO

laag 

alcoholgehalte

TROPISCHE FRUITEXPLOSIE

€ 7,95

winnaar van meerdere 

awards

LEKKERZOET



Wijnen
Lou by Peyrassol blanc
Frankrijk, AOP Côtes de Provence

o ugni - vermentino (rolle) 

      fris                                 vol

    droog                                     zoet      
      

Lou by Peyrassol rosé
Frankrijk, AOP Côtes de Provence

o cinsault - grenache - syrah

      fris                                 vol

    droog                                     zoet  
      

€ 10,95

€ 10,95

  “life is a party by #LOU”

Domaine Sainte Marthe
Frankrijk, Pays d'Oc

o 70% grenache - 30% cinsault

     fris                                 vol

    droog                                     zoet  
      

€ 7,35

FRUITIG

Vin-Q’s 

favorite
Wijnen

Posidonia rosé
Spanje, DO Catalunya

o tempranillo - merlot

       fris                               vol

   droog                                    zoet

        

Ca n’Estruc rosé
Spanje, DO Catalunya

o 100% garnacha

     fris                               vol

   droog                                    zoet

      € 7,50 € 8,15

Bardolino Chiaretto
Italië,Veneto, DOC Bardolino

o corvina - rondinella - molinara

      fris                                vol

  droog                                      zoet       

€10,45 FRUITIG

& SMAAKVOL 



wijnen
Frankrijk

Regio’s

Languedoc
Côtes du Rhône

Bourgogne
Bordeaux

Loire
Alsace



JOSEPH CASTAN ELEGANCE
Languedoc, Pays d'Oc IGP

Verkrijgbaar in 5 soorten:

o chardonnay

o sauvignon blanc

o syrah-grenache

o merlot

o cabernet sauvignon

€ 6,95

Onze 
huiswijn

Languedoc
Chantarel Chardonnay
Languedoc, Pays d’Oc IGP

o 100% chardonnay 
       
       fris, maar soepel  

Chantarel Sauvignon Blanc
Languedoc, Pays d’Oc IGP

o 100% sauvignon blanc

       fris, fruitig, floraal  

Chantarel Merlot
Languedoc, Pays d’Oc IGP

o 100% merlot 
       
        vlot drinkwijntje
        aroma’s van vanille en aardbei
        fruitig & soepel  

€ 7,50 € 7,50

€ 7,50

Alexandre Sirech is de voormalige CEO van Havana Club (de gekende rum).
Zijn visie op lekkere wijn is dat die niet specifiek uit één blend uit een bepaalde regio van Frankrijk 

dient gemaakt te zijn. Daarom gaat hij op zoek in verschillende regio’s naar de beste druiven 
voor zijn blend met een  subliem eindresultaat, dat soms omwille van de afkomst van de druiven

 als een vin de France wordt geklassificeerd, maar daarom niet minderwaardig is. 
Integendeel! Stuk voor stuk lekkere buitenbeentjes! Echte aanrader!

S de Sirech blanc
Vin de Pays IGP

o sauvignon blanc - colombard -
        gros manseng - ugni blanc
       
        noties van passievrucht, 
        pompelmoes en citrus
       
         aperitief, bij vis, zeevruchten en 
         witte vleessoorten  

€ 11,50

S de Sirech rouge
Vin de Pays IGP

o merlot - syrah
       

        aroma’s van rood fruit aangevuld
        met tinten van cacao en kruiden 

         zuiderse gerechte, gegrild vlees,
         pastagerechten, tomatensauzen 

€ 13,50

Vin-Q’s 

favorite

in houten krat 

van 6



ROND - 

FLUWEEL

Château de Caraguilhes
Languedoc, Corbières AOP

o rousanne - grenache blanc -
       vermentino 
       
       aroma’s van witte vruchten en
       amandel, lichte agrumtoets

         zeevruchten, bouillabaise, salades,
         sushi, gegrilde vis, als aperitief

Château Saint-James
Languedoc, Corbières AOP

o carignan - syrah 
       
       aroma’s van rode vruchten en 
       cassis
       stevig en kruidig

        passe-partout wijntje

Château Fontarèche Pierre 
Mignard
Languedoc, Corbières AOP

o mourvèdre - carignan - syrah 
       
       aroma’s van rijp rood & zwart fruit 
       en specerijen, lichte vanilletoets

         gegrild vlees

€ 12,95

€ 9,75 € 7,95

Domaine Les Ors
Languedoc, Limoux AOP

o 75% chardonnay - 25% mauzac 
       
      volle ronde witte wijn met fruitige  
      aroma’s van perziken
      elegante afdronk, mooie houttoets

         vis met rijke sauzen, wit vlees

€ 11,95

vervanging van 

onze topper

“ICARE”

Chardonnay as it should be

Bourgognewaardig

Vin-Q’s 

favorite

Folie des Frères wit
Côtes du Rhône, Cötes du Rhône AOP

o 100% viognier
       
       smaakvolle, florale wijn met aroma’s
       van perzik en abrikoos

       visgerechten met rijke sauzen, witte
       vleessoorten

Folie des Frères rood
Côtes du Rhône, Côtes du Rhône AOP

o 100% grenache
        
       volle smaak van kersen en rood
       fruit, kruidig

         pittige gerechten

beperkte 

oplage€ 12,50 € 11

Clos des Frères wit
Côtes du Rhône, Vacquerays AOP

o roussanne - clairette - viognier - 
       bourboulenc - grenache blanc 
       
       complexe volle witte maaltijdwijn,
       fruitig maar toch elegant

       fijne vis- en gevogeltegerechten

Clos des Frères rood
Côtes du Rhône, Vacquerays AOP

o grenache - syrah - cinsault

       aroma’s van zwart fruit,
       kruidige toets en hint van
       chocolade     

        stevige, complexe vleesgerechten

beperkte 

oplage
€ 20,50€ 22,25

Côtes du Rhône



Buissonnier Rully wit
Bourgogne, Rully AOP

o 100% chardonnay
       
       volle witte wjn met subtiele florale
       toetsen, aroma’s van honing en 
       gedroogd fruit

        delicate vissoorten, wit vlees

Buissonnier Rully rood
Bourgogne, Rully AOP

o 100% pinot noir 
       opvoeding op vat 

       fruitige aroma’s van perziken
       aroma’s van zwart en rood fruit,
       licht kruidige pepertoets

          gegrild gevogelte

€ 13,50 € 14,75
ook lekker 

gekoeld

Domaine de la Denante
Bourgogne, Saint-Veran AOP

o 100% chardonnay
       
       volle aroma’s met toetsen van
       brioche, amandel en rijp fruit

        gebakken vis, salades, 
        steak tartaar

€ 17,50

Domaine Ninot “La Barre”
Bourgogne, Rully AOP

o 100% chardonnay
       
     fruitige aroma’s van witte bloemen
     elegante smaak van amandel

        vis, kreeft, gevogelte, 
        verse geitenkaas

€ 21,50

Buissonnier Mercurey
Bourgogne, Mercurey AOP

o 100% pinot noir 
      opvoeding op vat 

       aroma’s van klein rood fruit

         gevogelte, rundsvlees

€ 14,95

kan ook

gekoeld

Bourgogne

Vin-Q’s favorite

Domaine Félix & Fils 
“Saint-Bris”
Bourgogne, Saint-Bris  AOP

o 100% sauvignon blanc
       
        frisse, strakke wijn met toetsen van 
        groene appel
 
        aperitief, zeevruchten, salade met
        warme geitenkaas

Domaine Félix & Fils
“Chablis”
Bourgogne, Chablis  AOP

o 100% chardonnay
    
       fruitig, vineus, elegant

         sole meunière, witte vis, oesters

Domaine Félix & Fils “Pinot Noir”
Bourgogne, Côtes d’Auxerre  AOP

o 100% pinot noir

       soepele, fruitige rode wijn met
       aroma’s van rood fruit

       rood, gegrild vlees

€ 12,50 € 16,50

€ 14,40

ook lekker 

gekoeld



Weetje

Een banaan bevat 105kcal,
een glaasje wijn 67kcal

Kies bewust ;-)

Château Sainte-Marie wit
Bordeaux, Bordeaux AOP

o sauvignon blanc - semillon - 
      muscadelle
       
      volle witte wijn, toetsen van witte 
      bloesems en citrus

       visgerechten met rijke sauzen

Château Sainte-Marie rood
Bordeaux, Bordeaux AOP

o merlot - cabernet sauvignon
       
       volle, fruitige rode wijn met toetsen
       van rode vruchten, lichtjes gekruid

         rood vlees

€ 11,50 € 11,95

Château Beauregard 
Lagupeau wit
Bordeaux, Graves AOP

o semillon - sauvignon blanc

       frisse witte wijn met fruitige aroma’s
       en toetsen van groene appel
 
        zeevruchten

Château Beauregard 
Lagupeau rood
Bordeaux, Graves AOP

o cabernet sauvignon - merlot -
       cabernet franc
       
       kruidig met aroma’s van zwart fruit,
       subtiele pepertoets

         rood vlees

€ 11,75 € 10,95

Vin-Q
“wijn-zinnig” lekkere wijntjes

Bordeaux



Cave Eric Louis Sancerre
Loire, Sancerre AOP

o 100% sauvignon blanc
       
       heel evenwichtig en fris, aroma’s
       van citrus en ananas

        vis, schaaldieren, wit vlees, 
        gevogelte, geitenkaas

Domaine Beauséjour 
“Les Silex”
Loire, Touraine AOP

o 100% sauvignon blanc
       
        aroma’s van citrus, smaak van 
        groene appel

        schaal- en schelpdieren, garnalen,
        geitenkaas

€ 17,50 € 9,95

Domaine Chevilly
Loire, Quincy AOP

o 100% sauvignon blanc

       eerder strakke, elegante frisse wijn
       met toetsen van wit fruit en agrum
 
         aperitief, schaaldieren, vis,
        geitenkaas

€ 13,75

Domaine De La Commanderie
“Cuvée Médiévale”
Loire, Chinon AOP

o 100% cabernet franc

       soepele, fruitige wijn met aroma’s van
       rood fruit en kruid
 
        charcuterie, gegrild vlees (BBQ), 
        wit vlees

€ 9,75

perfecte

zomerwijn

Loire
Pouilly-Fumé 
“La Renardière”
Loire, Pouilly-Fumé AOP

o 100% sauvignon blanc

       droge, frisse maar smaakvolle witte
       wijn, toetsen van citrus

        schaal- en schelpdieren, gebakken 
        vis

Vouvray “Cuvée de Silex”
Loire, Vouvray AOP

o 100% chenin blanc
       
        volle witte wijn met aroma’s van
        rijp wit fruit, lange afdronk

        koude visgerechten, salades

€ 17,95 € 11,95

Domaine Huguet wit
Loire, Cheverny AOP

o sauvignon blanc - chardonnay

       droge witte wijn met aroma’s van
       citrus en witte bloemen

         aperitief, zeevruchten, vis,
         charcuterie

€ 10,50

Domaine Huguet rood
Loire, Cheverny AOP

o pinot noir - gamay

       soepele rode wijn met aroma’s
       van rode vruchten, kersen en 
       kruiden

         charcuterie, wit vlees, grillades

€ 10,50

Vin-Q’s 

favorite



Edouard Leiber Pinot Gris
Elzas, Alsace AOP

o 100% pinot gris
       
        volle, ronde witte wijn met fruitige
        aroma’s van abrikoos, licht gerookt
        droog, doch lichtzoete impressie

         aperitief, Oosterse kruidige 
         gerechten, 

Edouard Leiber 
Pinot Noir rosé
Elzas, Alsace AOP

o 100% pinot noir
       
        droge, smaakvolle wijn
        echte maaltijdrosé

        pittige gerechten, schaaldieren
        met look, charcuterie, gerookte
        vis, (zomerse) grillades 

€ 10,25
€ 10,85

Joseph Cattin Gewurztraminer
Elzas, Alsace AOP

o 100% gewurztraminer
       
        aroma’s van rijp en exotisch fruit,
        kruidig

         aperitief, kruidige gerechten

€ 11,90

Joseph Cattin Pinot Blanc
Elzas, Alsace AOP

o 100% pinot blanc
       
        frisse, soepele fruitige wijn
        aroma’s van perzik, appel, bloemen

         slaatjes, gevogelte, mosselen,
         zeevruchten

Joseph Cattin Riesling
Elzas, Alsace AOP

o 100% riesling
       
       aroma’s van witte bloemen, rijp fruit
       typische “petroleumtoets”

         vis, schaal- en schelpdieren,
         verse geitenkaas

€ 9,50 € 10,50

Spanje
Regio’s

Tierra de León
Jumilla
Navarra

Ribera del Duero



LaOsa Trasto Blanco
Tierra de León DO

o 100% albarin
       
        aroma’s van pruim en abrikoos
        evenwicht tussen fruit en aciditeit

         aperitief, vis, schaal- en 
         schelpdieren, pasta

LaOsa Trasto Tinto
Tierra de León DO

o 100% prieto picudo
       
        volle, ronde witte wijn met fruitige
        aroma’s
        droog, doch lichtzoete impressie

         wit vlees, geroosterde kip, pasta

€ 13,50 € 12,50

Spanje telt 78 wijnproducerende sub-regio’s verdeeld over 17 provincies waaronder de Canarische 
eilanden en de Balearen. Ze worden beoordeeld aan de hand van twee classificatiesystem:

Denominación de Origin (DO) en Denominación de Origin  Calificada (DOCa). Slechts twee regio’s
in Spanje mogen het label DOCa dragen: Rioja & Priorat.

Spanje kent zeer uiteenlopende klimaten: van regenachtig en gematigd in het noordwesten  tot zeer heet
en droog in het zuiden met alle varianten er tussenin. Hierdoor is er ook een grote diversiteit in
druivenrassen mogelijk en dit verklaart dan ook waarom Spanje een geweldig rijk geschakeerd

aanbod van wijnen heeft, wijnen met zeer verschillende en zeer eigen karakters.

EGO Bodegas “Goru Blanco”
Jumilla DO

o 50% moscatel - 50% chardonnay
       
        aroma’s van rijp fruit, florale toets
        smaak van tropisch fruit, citrus en
        witte bloemen

         aperitief, pasta, rijst, vis

€ 8,25

Aroa Bodegas “Le Naturel”
Navarra DO

o 95% garnacha - 5% merlot
       
        aroma’s van bosbes en violet
        fris en fruitig
        vlot wijntje

        lekkere fijne passe-partout wijn

€ 9,95

natuurlijke wijn

zonder toegevoegde

sulfieten

Cuatro Rayas 40 Vendimias
“Ribera del Duero”
Ribera del Duero DO

o 100% tempranillo
       
        aroma’s van rijp zwart fruit met kruidige
        toets
        licht geroosterde toets

         rood vlees

€ 12

licht gekoeld mogelijk

smaakbom



Italië
Regio’s

Toscana
Friuli - Venezia - Giulia

Gavi



Message in a Bottle. Eén van de bekendste songs van Sting.
Perfecte naam dan ook voor een wijn afkomstig van Sting’s weindomein in Toscane, 

Tenuta Il Palagio.

In 1999 kochten Sting en zijn vrouw de villa met 350ha grond. De olijfbomen en wijngaarden werden terug
op punt gesteld en al snel werd de eerste biologische wijn en olijfolie geproduceerd. 

Tenuta Pinni Pinot Grigio
IGT Friuli - Venezia - Giulia

o 100% pinot grigio
       
       droge witte wijn met aroma”s van
       wit fruit

       vis, schaaldieren

€ 11,50

Palladino “Gavi”
IGT Gavi

o 100%cortose
       
       droge witte wijn met finale amandel-
       toets, zeer elegant, harmonieuze
       aciditeit

       aperitief, koude voorgerechten, vis
       en schaaldieren

€ 13,50

Message in a Bottle wit
IGT Toscana Bianco

o vermentino - sauvignon blanc
       
        frisse witte wijn met toetsen van
        tropisch fruit (citrus, ananas)

         aperitief, vis

Message in a Bottle rood
IGT Toscana Rosso

o merlot - sangiovese - syrah
       
        aroma’s van klein rood fruit,
        kaneel, witte peper en verse 
        kruiden

        pasta, Italiaanse gerechten met
        kalfsvlees en gevogelte

€ 13,50 € 15

Vin-Q’s 

favorite

zeer smaakvol Duitsland



Ondanks de noordelijke ligging is Duitsland naar grootte de vierde van de wijnproducerende
landen in Europa. Door de tamelijk noordelijke ligging rijpen de druiven er traag en wordt er dikwijls vrij

laat op het jaar geoogst. Wijnbouwers zoeken steeds een balans tussen de zoetjes en zuurtjes in hun wijnen.
In totaal zijn er 13 wijngebieden in het land, die vertegenwoordigd worden door een

wijnkoningin die jaarlijks gekozen wordt.

Rheinhessen is het grootste wijngebied in Duitsland, met meer dan 260 km² aan wijngaarden.
Er heerst een ideaal wijnbouwklimaat. Bergen in het westen zorgen voor beschutting, 

de neerslag is er gering, de zomer warm en de winter mild.

Ruim twee derde van de wijn is wit, een derde rood. Belangrijkste witte druiven uit de regio zijn Riesling
en Müller-Thurgau. Voor wat de blauwe druiven voor rode wijn betreft, zijn het vooral de 

Pinot Noir (Spätburgunder), Dornfelder en Portugieser.

Peth-Wetz Pinot Noir
Rheinhessen

o 100% pinot noir

       aroma’s van kersen, bosbessen, 
       kaneel, subtiele aardachtige toetsen
       knapperige zuurtegraad
       en ronde tannines

          charcuterie, wit vlees, grillades

ongefil
terd

€ 20

licht gekoeld mogelijk

Peth-Wetz Riesling
Rheinhessen

o 100% riesling

       subtiele zoete toets, fruitig met 
       toch voldoende zuurtjes
       zeer smaakvolle, volle, ronde wijn
       lichte petroleumtoets

         vis
ongefil

terd

€ 14,50

Bourgognewaardig

Wereldwijnen
Argentinië
Roemenië

Nieuw-Zeeland



Argentinië
Tonel 46 Torrontes
Mendoza

o 100% torrontés
       
        volle, complexe witte wijn met
        aroma’s van exotisch fruit

         gebakken vis, wit vlees, zuiderse
         gerechten

Tonel 22 Malbec

o 100% malbec
       
        mooie, fruitig gebalanceerde rode
        wijn met subtiele toetsen van eik

        gegrild vlees, gevogelte

€ 9,95 € 9,95

Roemenië

Nieuw-Zeeland

Budureasca 
“The Vine in Flames”
o 100% chardonnay
       
        ronde wijn met aroma’s van tropisch
        fruit, lichte houttoets

         gevogelte, gebakken vis

Budureasca
“Premium Fumé”
o chardonnay - sauvignon blanc - 
       pinot gris

        weelderig volle wijn met mooie
        balans tussen hout en fruit

        gevogelte, vis, pasta

€ 9,95 € 11,50

Russian Jack
Marlborough

o 100% sauvignon blanc
       
        minerale, frisse wijn met aroma’s van
        exotisch fruit en citrus

         (Oosterse) salades, aperitief, 
         vlot drinkwijntje
         

€ 13,75

Vin-Q’s 

favorite

Net iets 
anders...



Olijfolie
Torres el Silencio - 500ml
Spanje, Catalunya

o arbequina olijf
       
        zeer aromatische, elegante olijfolie
        zeer expressief boeket
        aroma’s van groen gras, tomaat en amandel

         salades

€ 13,79

Geschenkje?
Bij Vin-Q kunt u ook terecht voor een presentje voor familie, vrienden 

of één van uw professionele relaties.
Steeds klassevol en personaliseerbaar.

Contacteer ons voor een voorstel op maat naar uw budget.

Premium IO Olijfolie Black
Spanje, Extramedura

o 75% manzanilla - 25% arbequina
       
        kruidig met een klein bittertje

         voor salades en tomate

Premium IO Olijfolie White
Spanje, Extramedura

o 75% arbequina - 25% manzanilla
       
        mild en fruitig

         voor pasta, brood, carpaccio

250ml - € 7,95
500ml - € 12,95

250ml - € 7,95
500ml - € 12,95

Vin-Q’s 

favorite

Van zodra de maatregelen het weer toelaten, verwelkomen wij 
u graag op vrijdagavonden tussen 17u00 en 20u00 
in ons wijnhuisje.

Volg ons op Facebook om op de hoogte gehouden te worden 
over onze activiteiten en de data waarop u bij ons terecht kunt.

Gezelligheid staat steeds troef bij Vin-Q! 

Ons wijnhuisje

Zoek je een passende wijn voor een bepaalde maaltijd of menu?
Mail ons op info@vin-q.be en wij doen graag een voorstel.

Een goede match tussen uw gerechten en wijnen brengt uw diner naar een hoger niveau.

Levering aan huis

Wijnadvies

Vin-Q levert al uw bestellingen graag aan huis en houdt zich hierbij aan alle 
voorzorgsmaatregelen aangaande Corona.

Wij laten u tijdens onze tasting-avonden 
gratis kennismaken met een aantal 
lekkere wijntjes / bubbels uit ons 
assortiment.



 Tindeweg 6
 9310 Moorsel

 0479 35 62 57

 info@vin-q.be
 
 www.vin-q.be
                     facebook: @VinQ.be
                         Instagram: @vinq_karen


