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W e lkom in Sch uur17
Sch uur17 is e e n uniek vl eesrestaurant dat zich bevindt in een acht ti e n d e e e uw se vie rkantshoeve in Rosmeer [Bil zen]. Het nummer 17 verwijst n a a r
de locat ie van dit excl usief pand, Daal straat nr. 17.
De e sse nt ie van Schuur17 is het verzorgen en bereiden van excl usi e v e e n
p ure vle e sge re chten.
Che f-kok Jordi Lenaers heef t van kindsbeen af een passie voor koke n , e n
staat sinds 201 0 actief achter het f ornuis. Na enkel e jaren werkerva r i n g
in ve rschille nde horecazaken, werd het tijd om zel f zijn visie op ko k e n u i t
t e w e rke n.
Let ’s [m ]eat !
Same n ge nie t e n van puurheid op een bord, met een verwijzing naar
dé sp e cialit e it van chef -kok Jordi, het bereiden van authentieke
vle e sge re cht e n .
Dit alle s w ordt aangeboden in een ongedwongen sf eer met een spec i fi e k e
uit st raling. He t interieur is dan ook een bel angrijke factor om van d i t
conce p t e e n voll edig geheel te maken. Het stoere en l andel ijke kad e r
waarme e w ordt uitgepakt, is mede dankzij ” L andel i jk Authenti ek B i l zen”
ont w orp e n.
Privé -fe est of evenement?
Alt ijd e e n unie k f eest wil l en geven op een excl usieve l ocatie? Of g e w o o n
e e n ge ze llige samenkomst met vrienden of famil ie? Wij bieden de gepa ste
fe e st formule voor el ke gel egenheid, van A tot Z.
Voor me e r infor matie kan je altijd terecht bij een van onze medew e r k e r s
of via info@schuur17.be.
W ij w e nse n je smakel ijk eten en danken je voor het vertrouwen in
Sch uur17.
Le t ’s [ m] e at again!
Che f-kok Jordi & team Schuur17
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B e s t e k lant
G ra ag vrage n w ij u om uw be st e ll ing te beperken tot 4 verschi llende gerechten
Wi j h a n te re n ook he t p rincip e van één rekeni ng per tafel.
De p ro duct e n in onze me nukaart kunnen vol gende al l ergenen bevatten; gl uten,
n o t e n , m e lk, p indanot e n, vis, e ie ren, sesam, soja, sel der, mosterd, schaal dieren,
l u p i n e en sulfie t e n. Voor me e r info vraagt u best naar één van onze medewerkers.
V ra ag z e ke r ook naar onze suggesties.

Dorst
frisdranken

warme dranken

coca cola | zero 3,1
fanta 3,1
sprite 3,1
fuze tea lemon 3,2
nordic mist tonic 3,3
nordic mist agrum 3,3
nordic mist ginger ale 3,3
minute maid sinaasappel 3,1
minute maid appel 3,1
tönissteiner citroen 3,5
tönissteiner vruchtenkorf 3,5
tönissteiner orange 3,5
Gini bitter lemon 3,2
Finest indian Tonic [ZAF] 4,2
Hibiscus Tonic [ZAF] 4,2
Marula Tonic [ZAf] 4,2
plat | bruis 0,25l 2,8
plat | bruis 0,70l 6,5
San Pelligrino 0,5L 7
Aqua Panna 0,5L 7

koffie 3,5
mokka 3,5
Doppio 5
cappuccino 3,9
irish coffee 9
Spaanse koffie 9,5
Italiaanse koffie 9
latte 3,9
verse thee
× × verse munt 5
× × lady earl grey [zwarte thee] 4,2
× × spruce almighty [groene thee] 4,2
× × wisdom T [witte thee] 4,2
× × ginger & lime 4,2
× × herbs of hapiness 4,2
× × lemon in love 4,2
× × piña colada [fruitige thee] 4,2
× × Berries & cream [fruitige thee] 4,2
× × rooibos 4,2

mocktails/alcoholvrij
Mon la rouge | op basis van vlierbloesem,
cranberry, tonic 7,5
john ross virgin gin | kruidige smaken 11
Crodino 3,8
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Dorst
aperitieven

Cocktails

Champagne | paul dangin 10
cava | domenech [spa] 8
Martini bellini 8
Vermouth wit 7
Vermouth rood 7
porto [ wit | rood ] 6,5
aperol Spritz 8
Campari 6,5
× × campari orange 8,5
× × campari tonic 8,5
Limoncello spritz 8,5
aperitief “Schuur17” 8,5

Mon la rouge | op basis van vlierbloesem,
vodka, cranberry, tonic 11
dark rum mojito 11,5
Negroni 12

wijn
Wit
charlotte M Chardonnay [ZAF] 5,5
Les Bertholets 2020 [FRA] 6,5
dona evita torrontes [ARG] 6,5
qué rico chardonnay [CHI] 7,5

Bieren

Rosé

Van ‘t vat

Grand héron rosé [fra] 5,5
sentieri infiniti [ITA] 6,5

Cristal 2,9
affligem Tripel 4,3
wisseltap

van ‘t fleske
mort subite 3,5
chimay 4,5
duvel 4,5
grimbergen blond 4
grimbergen bruin 4
la chouffe 4,5
carlsberg / 0,0% 3,2
desperados 5
westmalle dubbel 4,5
westmalle tripel 4,5
Mc Chouffe 4,5
Karmeliet Tripel 4,6
Kasteel rouge 4,6

Rood
la mia arte merlot [ITA] 5,5
juan gil yellow label monastrell [SPA] 6,5
qué rico gran reserva carmenère [CHI] 7,5
Tre di Tre 2018 [ITA] 8

Graag per fles?
vraag zeker ook naar onze uitgebreide wijnkaart
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sterk
Whisky
Aberlour 10Y 9
In de neus kruidigheid met sherrytoetsen; Peren, pijnboom en lichte munt. In de mond honing, nootmuskaat, herfstfruit
met een zweem van rook in de afdronk.

Glenfiddich 12Y 9
Licht, fris en geurig in de neus met een tikje pijnboom. In de mond een delicate harmonie van moutige, fleurige en
citrustonen met een hint van turf.

Bowmore 12Y 9,5
Hooiachtig en rokerige neus met citrustonen en hints van sherry en zeewier. Goed uitgebalanceerde smaak met rook,
kruiden, heide, chocolade en honing.

Talisker 10Y

11

In de neus een vleugje zoet, turfachtig en zilt met een krachtig eilandaroma. Rijke, volle smaak van gerst en mout,
gepeperde kruiden, medicinale toetsen en tabak.

Benriach 12Y 12,5
een combinatie van sherry-, bourbon- en portovatten Wordt gebruikt om de whisky op smaak te brengen.
rijke, zachte geur van honing, cacao, bessen en bramen.

william Lawsons 7
jack daniels 7

Cognac
Hennesy VS 8
Courvoisier VSOP 8,5

V.S.: minimale rijptijd 2,5 jaar. V.S staat voor Very Special of Very Superior.
V.S.O.P: minimale rijptijd van 4,5 jaar. V.S.O.P staat voor Very Superior Old
Pale of Very Special Old Pale,
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sterk
gin | inclusief bijpassende tonic
Bombay Sapphire [GB] 13
Tanqueray [GB] 13
Korhaan [Hechtel, BEL] 14

rum
[mixers]
Barcelo Gran Anejo dark 6,5
Captain Morgan Dark 6,5
barcelo white 6,5

liever een exclusieve gin?
[puur]
Clemengold Gin [ZAF] 15
kaneel, citrus, honing, amandel, angelwortel,
jeneverbes en koriander.
tip: combineer met indian tonic

Fynbos Dry Gin [ZAF]

15

kruidnagel, witte peper, honing, fynbos
tip: combineer met hibiscus tonic

John Ross Virgin [ZAF] 11
Klassieke gin maar dan alcoholvrij
tip: combineer met Marula Tonic

Indlovu Gin [ZAF] 16
keuze uit: original, citrus of pink

El Dorado 8Y | Guyana 7,5
Dictator 10Y | Columbia 8,5
Flor de Cana 12Y | Nicaragua

9,5

andere
ciroc vodka 9,5
ricard 6,5
limoncello 6
averna 7
Campari 6,5
sambuca 6
cape marula liqueur [zaf] | ideaal bij koffie 6

unieke Afrikaanse smaken, gemaakt van
gesteriliseerde olifantenmest

Grappa
Barker & Quin:
Finest indian Tonic [ZAF] 4,2
Hibiscus Tonic [ZAF] 4,2
Marula Tonic [ZAf] 4,2

Nardini Bianca 6
Nardini reserva 6
Marolo Amarone 9,5
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Honger
voorgerechten

Pasta

gegrilde carpaccio met truffelmayonaise 17
5 scampi’s in massaman curry 15
gegrilde tonijn met truffelmayonaise 16
bordje kwaliteitshammen 10
Handgesneden steak tartaar [125 gr] 19,5
tomaat burrata met pestodressing 14
Ambachtelijke kroketten
scampi met rode curry [1 st] 9
black angus [1 st] 9

pasta van de chef [buikspek, champignons,
verse tomaat & scampi] 26
Ravioli van truffel met bospaddenstoelen 23,5

Salades

Voor de kleinste [tot 12 jaar]
kindersteak 15
Spare ribs 15
lange hamburger 9
Kippennuggets 9

[bijgerecht niet inbegrepen]

salade scampispies [7st] 27
salade tomaat, burrata en parmaham 27

L e t ’ s [ m ] e a t | 3 g a n g e n | 4 2 p. p.
Steak tartaar op zijn Italiaans
aan tafel bereid

Rib eye van kalfs
of

50 dagen dry aged angus rib eye | +11
met groentengarnituur
Supl. Frietjes + mayo | +3,5

Café glacé
of

kaasplank | +5
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Honger
aan tafel|Vlees

| gemengde salade inbegrepen.

Kogelbiefstuk [350 gr] 26
filet pur
250 gr 30
300 gr 33
soorten bakwijzen:
350 gr 36
blue | saignant | à point [medium]
Bavette van Wagyu [indien beschikbaar] 43
sous-vide varkenshaasje 22
USA prime entrecôte 34
Ierse angus rib-eye 33
onze welgekende spare-ribs 24
beef burger | 100% wagyu, buikspek, pulled chicken, cheddar 25
grill combo [entrecôte, varkenshaasje, pulled chicken, spare-ribs]
vanaf 2 personen 33,5 PP

aan tafel|Vis

| gemengde salade inbegrepen.

spies van gegrilde scampi [10st] met remouladesaus 26
tonijnhaasje incl. bearnaise of truffelmayonaise 32

aan tafel|Vegetarisch
vegetarische burger met truffelmayonaise 20
Ravioli met truffel en bospaddenstoelen 23,5

Sauzen
××
××
××
××
××
××
××
××
××

champignonroomsaus
peperroomsaus
kruidenboter
truffelmayonaise
roquefortsaus
provençaalse saus
bearnaise
Choronsaus
bospaddestoelen

aardappelgerecht
3
3
3
4
4
4
4
4
5

× × frieten + mayonaise
× × kroketten
× × zuiderse aardappelen uit de
oven
× × Pasta aglio & olio

groenten
3,5 × × gemengde salade
3,5 × × gegrilde maïskolf
3,5 × × Broccolini
6
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2
2

zoet

LET’s [ch]eat
Nog een gaatje te vullen?!
huisgemaakte crème brûlée 10,5
chocolademousse van papa 9
Gegrilde donut met hoeveijs 8,5
cheesecake van citroen 9,5
coupe vanille 8,5
dame blanche 10
coupe brésilienne 9,5
[supl. Slagroom 1]
[supl. chocoladesaus 1,5]

Hopelijk heb je genoten van de maaltijd, het lekkere tussendoortje of de dorstlesser.
Laat zeker je ervaring achter via onze Facebookpagina of Instagram.
Gebruik onze hashtag #schuur17 of @schuur17.
Heb je nog een vraag over onze feestzaal? vraag naar onze feestbrochure.
Bedankt en let’s [m]eat again!
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LET’s [m]EAT again

Openingsuren:
maandag - vrijdag: 17u00 - 23u00
Zaterdag: 17u00 - 24u00
zondag: 12u00-14u00 & 17u00 - 22u30
Dinsdag: sluitingsdag

WiFi: SCHUUR17 - wachtwoord: letsmeat
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wijnkaart
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wijnen per glas | fles
Charlotte M Chardonnay [ZAF]

5,5 | 27,5

zeer elegante 100% Chardonnay met frisse zuren, tonen van wit steenfruit en meloen. Ideaal bij visgerechten en salades.

W
I
T

Les Bertholets Grand Réserve 2020 [FRA]

6,5 | 32,5

Zuid-Franse Chardonnay met een karakteristiek botertje. Mooie goudgele kleur met tinten van rijp geel en tropisch fruit. De lichte frissen zuren zorgen dan weer voor een mooie
afdronk. In combinatie met rijke visgerechten of vettig vlees gaat deze wijn perfect.

Dona Evita Torrontes 2018 [ARG]

6,5 | 32,5

Groengeel, super intens. Lychees zoete jasmijn en perzik in de neus. Vet in de bovenbouw, maar sec en zelfs mineraal in de onderbouw.
Een Torrontes van het geconcertreerde type, magnifiek bij asperges, maar zeker ook bij tartaar of carpaccio van vis.

Qué Rico Chardonnay 2019 [CHI] 7,5 | 35
Vrij vertaald naar “wat lekker” Prachtige chardonnay met een mooie balans van fruit, structuur en frisheid. Ideale begeleider bij visgerechten.

La Mia Arte Merlot [ITA]

5,5 | 27,5

Deze heerlijk sappige en galante wijn is bijzonder veelzijdig en past bij tal van gerechten. Een bom van rood fruit, enorm fris!

r
o
o
d

6,5 | 32

Juan Gil Yellow Label Monastrell 2020 [SPA]

Deze handgepukte Monastrell werd 4 maanden gerijpt op Frans en Amerikaans eiken vaten. Tonen van donkerrood fruit overheersen samen met een heerlijke intensiteit. Heerlijk bij
gegrilde gerechten.

Qué Rico Gran Reserva Carmenère 2017 [CHI]

7,5 | 37

Een bom van zwart fruit (braambes, pruimen) en kruidnagel gecombineerd met een mooie body, maakt deze krachtige wijn een bijzonder mooie combinatie met vleesgerechten.

Tre di Tre Rosso di Puglia IGP 2018 [ITA] 8 | 40
Blend van Negroamaro, Primitivo en aglianico. In de neus fruitige aroma’s van rijp zwart fruit in combinatie met zuiderse kruiden. Mooie structuur en goed geconcentreerde tannines.
Kreeg 6 maanden vatrijping en is zijn best bij vleesbereidingen, pasta en gegrilde gerechten.

r
o
s
é

Grand Héron Rosé [FRA] 5,5 | 27,5
Cabernet sauvignon, Merlot en Tannat.
Een kleur van zalm, de sappige geur van aardbeien, frambozen en een beetje citrus, vol frisheid in de smaak. Volledig gerijpt onder de sterke zon van de Gascogne in Zuid-West
Frankrijk.

sentieri infiniti 2020 [ITA] 6 | 32,5
Gemaakt van de Negroamaro druif heeft deze rijke rosé een fruitig bouquet van granaatappel, aalbes en framboos.
Fris in de mond met een mooie mineraliteit. Jong drinken bij voorgerechten, slaatjes, pizza en bbq.

bubbels
Cava Domenech [SPA]

8 | 38

50% Macabeo 25% Parellada 25% Xarel-Lo, gevinifieerd volgens de methode traditionnelle. Mooie frisheid en stijlvol, wat van deze wijn
een pareltje maakt.

Alma Negra Sparkling Malbec [ARG]

38

De assemblage van deze wijn veranderd naargelang de jaargang. Als rode draad steeds noordkrieken, bosaardbeien en vooral frambozen.
In de mond explodeert een ragfijne mousse die zich heerlijk aansluit bij het fruit.

Paul Dangin Champagne [FRA]

55

Schitterende assemblage van 95% pinot noir en 5% chardonnay. Fijne en elegante neus van peren en biscuit, in de mond romig en evenwichtig.

Ruinart Blanc de Blanc Champagne [FRA]

105

100% chardonnay, zeer intense neus met limoen, witte bloemen en tropisch fruit. Mooie frisse zuren, prachtige wijn.

witte wijn
Macon Fuissé Chateau Vitallis 2021 [fra]

38

Goudgele kleur met groene reflecties. Aroma’s van fruit, bloemen en citrusvruchten. Frisse aanzet, gevolgd door een expressieve smaak van fruit en mineraliteit.
uitstekend evenwicht en een aanhoudend afdronk.

40

Pouilly Fumé Domaine de Maltaverne 2019 [fra]

De wijn heeft een lichtgele kleur met groene reflecties. In de neus vinden we aroma’s van granny smith,
citrusvruchten, kruisbes, buxus en vuursteen. In de mond is de wijn fris en fruitig. De mineraliteit zindert nog even na.

Chablis Jean Dauvissat 2019 [FRA]

42

Prachtige aroma’s van groene appel, limoen, witte bloemen en een klein vleugje hout in de neus. In de mond lekker vettig en romig met een minerale
toets, een authentieke Chablis!

Di Leonardo Fathers Eyes 2020 [ITA]

43

100% Chardonnay uit Friuli, vol en aromatisch met tonen van karamel, boter en overrijp wit fruit (lychees en abrikoos) in de neus. In de mond is hij zacht met een geurige afdronk van
rijpe fruittonen en vanille. Overheerlijk bij licht gekruide visgerechten.

Pierro “LTC” Sauvignon & Semillon 2016 [AUS]

46

LTC staat voor “Little touch of Chardonnay”, uit de gerenomeerde Margaret Valley. De schitterende blend zorgt voor attractieve expressie van rijp maar fris fruit, een beetje limoen
en een vleugje versgeplukte kruiden. Lange en sappige afdronk.
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witte wijn
Chateauneuf du Pape Blanc 2019 [FRA]

55

Schitterende assemblage van 50% grenache, 30% clairette en 20% roussanne. Licht gouden kleur. een scala aan aroma’s zoals witte perzik, kweepeer, vlierbloesem, honing en citrus
samen met een mooie mineraliteit. levendige zuren en een lange afdruk. kreeg 1 ster in guide hachette. perfect bij rijke visgerechten.

Lothian Chardonnay 2018 [ZAF]

58

100% Chardonnay handgeplukt. Lichtgeel met een gouden schijn.
In de neus rijp steenfruit, citroenschil en ananas. In de mond rijp geel fruit en vanille.
11 maanden vatrijping op Franse eiken vaten. Verkozen tot beste Zuid-Afrikaanse Chardonnay in 2019. Gaat hand in hand met rijke visgerechten of licht vet vlees.

Puligny-Montrachet ‘Les Nosroyes’ 2020 [FRA]

90

Deze wijn heeft een glanzende, strogele kleur. Hij heeft een neus van verse citrusvruchten en hinten van hazelnoot. Zijn smaak is fris en strak.
Zijn afdronk is medium lang met mooie mineralen toetsen.

Meursault 1er Cru ‘Poruzots’ Domaine Vincent 2019 [FRA]

90

De wijn heeft een goudgele kleur. In de neus zijn er aroma’s van witte bloemen en minerale toetsen. De aanzet in de mond is soepel en vol met smaken van nectarine, boter
en een verfijnde mineraliteit. De afdronk is aangenaam en lang.

Chassagne-Montrachet 1er Cru “Les Verges” [FRA] 2020

120

In de jeugd al open en evenwichtig en na enkele jaren nog meer spanning en finesse. Ronde wijn barstensvol sappig fruit. Gerijpt op Frans eikenhout, waarvan 25% nieuw
hout.

rode wijn
40

Chateau Pontoise Cabarus Haut-Médoc Cru 2016 [FRA]

Blend van Cabernet Franc & Sauvignon, Merlot en Petit Verdot. Dieprode wijn met paarse reflecties in het glas. Geconcentreerde neus van rood fruit en houttoetsen.
In de mond goed gestructureerd met strakke, doch verweven tannines. Erg traditionele, elegante Médoc!

41

Rioja Reserva Bodegas Vivanco 2014 [SPA]

Blend van Graciano en Tempranillo, 24 maanden op eikenhouten vaten gerijpt. Verfijnde en complexe Rioja! Vol Rode kleur, verfijnde geur van rijp fruit, gedoseerd eikenhout en een
lichte kruidigheid. De smaak is vol, rond en evenwichtig.

42

Guidobono Barbera d’Alba DOC 2017 [ITA]

Robijnrode wijn met een schijn van violet, geuren van zwarte kers met een kruidige toets. Mooie combinatie met licht gegrilde gerechten.

Juan Gil Silver Label 2018 [SPA]

42

100% Monastrell, afkomstig van 40 jaar oude wijnstokken. Zeer kruidige neus met aroma’s van bosbessen, licht getoast en gerookt. Perfecte structuur
met rijpe tannines. Internationale award winner.

Posta Piana Primitivo [ITA]

42

Handgeplukte Primitivo uit Puglia. In de neus ruiken we rode bessen, kersen en vanille. In de mond mooie indrukken van zwart fruit (kersen, bramen) en pruimen met daarbij een lichte
kruidigheid (kruidnagel). Zacht maar toch vol en krachtig!
Combineer met gegrild of geroosterd vlees.

Langhe Nebbiolo “Angelo” Mauro Veglio [ITA]

44

Mini-Barolo vernoemd naar de vader van Mauro Veglio. Intense aroma’s van rood fruit, kruiden, leder, vanille en een vleugje notenlikeur.
Mediumvolle smaak met een frisse aciditeit, aanwezigheid van rijpe, zachte tannines en een fluwelen maar aanhoudende finale.

Main Divide Pinot Noir 2016 [NZL]

44

Helder robijnrode kleur met impressies van zwarte kersen, frambozen en pruimen. Rijpe fijnkorrelige tannines geven deze wijn structuur en lengte met een fluwelen mantel van
chocolade en specerijen.

Château du Courlat Cuvée Jean Baptiste 2015 [FRA]

44

100% Merlot met een neus van donker fruit en een toets van hout. De wijn smaakt zeer zacht met vooral rijp rood en donker fruit zonder overconcentratie maar wel sensueel en
verfijnd. Cuvée ‘Jean Baptiste’, genoemd naar de zoon,

Substance ‘Charles Smith’ 2014 [USA]

45

Rijke tonen van zwarte bessen, kers maar ook tabak en Morille komen aan bod. Prachtige mineraliteit verweven in een rijkdom aan smaak. 50% nieuw Frans eiken in de vinificatie.
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Rode wijn
Moulins de Citran 2012 [FRA]

46

Heerlijk gebalanceerd, een aanzet van gecombineerd rood en zwart fruit als kers en framboos met een verloop naar elegantie in de afdronk en een perfecte versmelting van
rijpe tannine en hout.

Tenuta di Carleone Chianti Classico DOC 2018 [ITA]

47

100% Sangiovese, handgeplukt in de wijngaarden rondom Radda. 18 maanden rijping in stalen tanks.

Gigondas Domaine Raspail-ay 2017 [FRA]

48

Intense, volle smaak. Bij zo’n krachtpatser is het van belang dat hij zijn elegantie behoudt. De wijnen krijgen foudre, houtrijping in grote vaten, waardoor de hout invloed
beperkt is. Het resultaat is een verfijnde rode wijn die wordt gekenmerkt door lichte kruiden tonen, zachte tannines en rood fruit. 80% Grenache, 15% mourvèdre en
5% syrah.

Charles Melton “Father in Law’ Shiraz 2017 [AUS]

50

Barossa Valley, robijnrode kleur met volop rode vruchten in de neus, aalbes en framboos.
Bijzonder mooie mix tussen rood fruit, frisse zuren en rijpe zachte tannines.

Martinet Bru Garnacha & Syrah 2016 [SPA]

53

Priorat, diep kersrode kleur met rijpe fruit aroma’s, licht getoast, terwijl hij smaakvol en vlezig in de mond is. Mooie lange afdronk van fijne cacao en chocolade.
Prachtig in combinatie met gegrilde vleesgerechten.

Puramun Co-Fermented [ARG]

57

70% Malbec 30% Petit Verdot, zwart fruit in de neus met vlezige aroma’s met een complex palet.
Krachtig met mooie, rijpe tannines, 1 jaar vatrijping op Franse eiken vaten.

Juan Gil Blue Label 2019 [SPA]

62

Monastrell, Cabernet Sauvignon en Syrah. Zeer donkere rode wijn met aroma’s van bosvruchten en zwart fruit.
Rijkelijke afdronk met bijzonder veel power. Rijk aan tannines die mooi in balans zijn met de frisse zuren.

San Fereolo Dogliani Superiore 2013 [ITA]

64

100% Dolcette, een tafeldruif eigen aan Italië. Enorm veel zwart fruit in de neus in combinatie met rijpe tannines maakt deze waaghals een mooie concurrent van Barolowijnen.

Amarone dellA Valpolicella doc Lenotti 2015 [ITA]

65

Deze wijn wordt enkel in de grote wijnjaren gevinifiëerd. Blend van 70% Corvina, 25% Rondinella, 5% Molinara. Hij wordt gemaakt van druiven die natuurlijk gedroogd worden
op frisse zolders vanaf de oogsttijd tot januari. Het is een rijke, geconcentreerde en sterk alcoholische wijn. Altijd zeer diepe kleur, zeer geconcentreerde neus en fluwelen
textuur. Rijke aroma’s van gedroogde bosvruchten en hout door de lange lagering. Mooi bij stevige gerechten zoals geroosterde vleessoorten, wildgerechten en rijpe kazen.
Top degustatiewijn.

Rode wijn
Chateauneuf du Pape 2018 [FRA] 67
Granaatrode assemblage van 95% Grenache en 5% Syrah. 75 jaar oude wijnstokken. In de neus bosvruchten, cacao en confituur.
In de mond veelbelovende tannines met een goede structuur. Perfect bij wild, rood vlees, eend en kaas. Kreeg 1* in de Guide Hachette.

Brunello di Montalcino Pian delle Vigne 2016 [ITA]

70

100% Sangiovese. Robijnrood, de geur is complex en vol met aroma’s van kers, rode bes, tabak en cacao.
De smaak is mooi in balans. Zachte tannines en een lange finale. 24 maanden vatrijping.

Barolo RobertO Sarotto 2017 [ITA]

72

100% Nebbiolo. Granaatrode wijn met een typische oranje glans, complex en verleidelijk in de neus, rijk en krachtig in de mond.
Vol karakter en kracht, maar toch delicaat elegant en harmonieus. Hints van hout en amandelen en duidelijk rijpe tannines.

Titus zinfandel 2018 [USA]

75

Bijzonder atypische en elegante Zinfandel wijn. Gedroogde pruimen en bosbessen in de neus, die in de mond overgaan naar frisse krokante bessen, zwarte kers en pruimen.
Sappige wijn boordevol fruit met voldoende zuren en ragfijne tannines.

Clos de Fous 2012 [CHI]

80

Een blend van Malbec, Carignan en Carmenėre. Aroma’s van framboos, lavendel en pruimen.
Mooie hoge zuren in combinatie met zachte tannines maakt dit een ideale begeleider van gegrilde gerechten.
Noon Eclipse 2004/2007 [AUS] 86
Een blend van Grenache en syrah. Een intrigerende neus van framboos, gedroogde kers zoethout en zelfs chocolade.
Een volle body in combinatie met mooie tannines en eenuitstekende finish.
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Porto
Van zellers white porto [POR]

6 | wit

Klassieke witte porto met intense aromatische smaak.

van zellers tawny porto [POR]

6 | rood

Mooie klassieke tawny met zoete frisheid en elegantie.

Van zellers LBV porto [POR] 8 | rood
Robijnrood met aroma’s van rood en zwart fruit. Hints van verse peper en chocolade. vier à zes jaar in houten vaten.
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LET’s [m]EAT again

Openingsuren:
maandag - vrijdag: 17u00 - 23u00
Zaterdag: 17u00 - 24u00
zondag: 12u00-14u00 & 17u00 - 22u30
Dinsdag: sluitingsdag

WiFi: SCHUUR17 - wachtwoord: letsmeat
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