wijnkaart
Een mix van elegantie uit de oude wereld met een
vleugje moderne durf uit de nieuwe wereld!

We stellen met veel trots onze unieke samenwerking
met Piper-Heidsieck voor:

Piper-Heidsieck Essentiel Brut by Taste!
Glas € 12,00
Fles € 69,00
Deze unieke champagne is het resultaat van een
diepgaande samenwerking tussen Emilien Boutillat,
Chef de Cave van Piper-Heidsieck, en Kasper Stuart
van Taste! Restaurant & Bar Group. Deze champagne
is uitermate geschikt als feestelijk aperitief bij elke
gelegenheid, maar in het bijzonder ook gemaakt
om te combineren met de verfijnde gerechten van
Bar & Bistro Monroe.
Deze champagne komt uit de oogst van 2014 en heeft
vijf jaar in de kelders gerijpt alvorens hij in 2020 werd
uitgeschonken. Het is een blend van 47% pinot noir, 31%
meunier en 22% chardonnay druiven en 18% van deze
champagne behoort tot de beste reservawijnen.
Hij heeft een nauwkeurig, mooi afgerond en elegant
profiel. Zijn precisie en opmerkelijk evenwicht maakt het
tot de ideale metgezel voor de gastronomie. In de neus
krijgen we tonen van witte perzik, brioche, pompelmoes
en gekonfijte kweepeer evoluerend naar aroma’s van
geroosterde amandelen. In de mond is hij romig en fris.
De opmerkelijk lange afdronk heeft veel mineralen en
past perfect bij een verfijnde keuken.
Extra brut bij 6 gr./liter.

Bubbels & Champagnes
Massimo Leone Falanghina Brut IGT
Falanghina, Puglia, Italië
Deze zeer verfijnde en geurige mousserende wijn
gemaakt van de 100% falanghina druif heeft een
heerlijke smaak en een aanhoudende sprankeling.
Het palet is vol en fruitig, met hints van witte bloemen
en kamille. De lange afdronk is verfijnd, smaakvol en fris.
Glas € 8,00
Fles € 39,00
Piper-Heidsieck Essentiel Brut by Taste!
Speciaal gemaakt om te combineren met de elegante
gerechten van Bar & Bistro Monroe. Deze champagne is
van de oogst van 2014 en heeft vijf jaar gerijpt in de
kelders voordat hij in 2020 werd gedegorgeerd.
Het is een blend van 47% pinot noir, 31% meunier en
22% chardonnay druiven en 18% van deze champagne
zijn de beste reservawijnen.
Glas € 12,00
Fles € 69,00
Piper-Heidsieck Essentiel Blanc de Blancs
Als onderdeel van de Piper-Heidsieck Essentiel-collectie is
Essentiel Blanc de Blancs een wijn met een complexiteit en
profiel die beantwoordt aan de hoge eisen van liefhebbers
van gastronomische gerechten, kenners en trendsetters.
De verlengde veroudering en extra brut-dosering van de
cuvée drukken de filosofie van Essentiel uit.
Fles € 80,00
Piper-Heidsieck Cuvée Brut Magnum
Deze signatuurcuvée van het huis is een ronde en
levendige non-vintage cuvée brut die herinnert aan de
rijke verscheidenheid van zijn mengsel van 100 crus uit
het lappendeken van champagnewijngaarden.
Fles € 120,00

Piper-Heidsieck Rosé Sauvage
Chardonnays van de Montagne de Reims komen samen
met pinot noirs van Les Riceys in de Côte des Bar, het
meest zuidelijke deel van de Champagne. Het resultaat
is een zeer intense champagne met hints van sappige
bessen met kruidige en rokerige toetsen.
Deze champagne is ideaal om geserveerd te worden
met eend en andere rode vleesgerechten. 50-55%
pinot noir waarvan 20-25% gerijpt tot rode wijn - 30-35%
meunier - 15-20% chardonnay.
Fles € 80,00
Billecart-Salmon Rosé Brut Champagne
Billecart-Salmon Brut Rosé Champagne is terecht al
meermaals verkozen tot de beste roséchampagne ter
wereld. Een prachtige lichtroze kleur met gouden
schittering. Hij is rond, complex en heeft rijke smaken.
We krijgen accenten van rook, kruiden en fruit met een
aanhoudende afdronk.
Fles € 125,00
Taittinger Prestige Rosé Brut
Een unieke champagne! Gemaakt van chardonnay
en pinot meunier uit Montagne de Reims. De perfecte
kwaliteit en rijpheid van de druiven zorgen voor een
uitzonderlijk krachtig body en een strelende zachtheid.
Fles € 85,00
Bollinger Special Cuvée Brut
Dé champagne om iets te vieren!
60% pinot noir - 25% chardonnay - 15% pinot meunier.
Fles € 85,00

Piper-Heidsieck Vintage 2012
Met de precisie van een horlogemaker werden achttien
Crus geselecteerd, waarvan voornamelijk Premiers Crus
en Grands Crus. Pinot noir van de “Montagne de Reims”
geeft de perfecte structuur en balans aan de wijnen,
aangevuld door chardonnay uit de “Côte des Blancs” en
de “Montagne de Reims”, die de elegantie en charme
van de wijn tot een prachtig resultaat brengen.
Een champagne die rijpt en toch jeugdig en fris blijft!
52% pinot noir - 48% chardonnay.
Fles € 125,00
Bollinger Grande Année 2005
Dit is een van de groten der champagnes.
Een gespierde wijn met body, lengte, diepte en elke
andere dimensie. Echt een geschenk om te delen met
je vrienden! Dé champagne van 007 en Lady Di.
70% pinot noir - 30% chardonnay
One word: de-licious!
Fles € 145,00
Taittinger Les Folies de la Marquetterie
Het huis van de allereerste champagne single-wijngaard.
Les Folies de la Marquetterie is uitsluitend gemaakt van
druiven geteeld in de Folies wijngaard met uitzicht op
het Château de la Marquetterie, de geboorteplaats van
de familie Taittinger. 45 % chardonnay – 55% pinot noir.
Fles € 90,00
Piper-Heidsieck Rare Millésime 1988
Dankzij het intense jaar 1988 is Rare Millésime 1988 een
gulle en bedwelmende wijn. Zijn “gezelligheid” vereist
dat de wijn als een grote cognac wordt geproefd.
Gezien zijn verleidelijke, gastvrije verfijning biedt de wijn
ongelofelijk rijpingspotentieel. Krachtige tonen van
hazelnoten en gedroogde bessen worden gecombineerd
met de heerlijke geuren van sandelhout en wierook.
70% chardonnay - 30% pinot noir
Fles € 500,00

Piper-Heidsieck Rare Millésime 2002
In de afgelopen veertig jaar heeft Rare Champagne,
de meest veeleisende onder de champagnes, slechts
negen jaargangen gedeclareerd, allemaal in
beperkte productie. Régis Camus, de keldermeester
van Rare Champagne, selecteert exclusief een uniek jaar,
wanneer de natuur getemd is, wanneer tijd en expertise
uitzonderlijke champagnes onthullen.Deze champagne
heeft een onderscheidend karakter en een eindeloze
levensduur.
Fles € 250,00
Taittinger Comtes de Champagne 2006
Geproduceerd in de kelders van de voormalige
Sint-Nicaise abdij (13de eeuw) in Reims.
Deze champagne ontvangt alle zorg en aandacht
die het nodig heeft om zijn hoogtepunt te bereiken.
100% chardonnay.
Fles € 190,00
Bollinger R.D. Extra Brut 2002
Bollinger R.D. is het absolute bewijs dat ons huis
trouw blijft aan het werk van Madame Bollinger.
Met een beperkte reserve van uitsluitend
handgemaakte flessen en een zorgvuldig bewaard
gebleven expertise, doorgegeven van generatie op
generatie, krijgen we een buitengewone luxe- en
degustatie-ervaring.
Fles € 290,00

Duvel and Friends
Bij ons in Monroe is Duvel koning te rijk! Maar bovenal
zijn we dol op mooie bieren geserveerd uit grote flessen.
Op die manier kan er samen met vrienden en familie
volop genoten worden van deze topbieren. Samen met
de biersommelier van Duvel hebben we een mooie
selectie gemaakt. Naast een vast assortiment kan je
bovendien regelmatig genieten van bieren uit onze
geheime “schuif ”. Het gaat hier om unieke bieren die
beschikbaar zijn #zolangdevoorraadstrekt.
Duvel
8,5°- 75cl
Een iconisch bier dat geen uitleg behoeft. Perfect voor
het aperomoment of om bij te genieten na de maaltijd,
maar ook in combinatie met tal van gerechten steeds
een binnenkopper.
€ 12,50
Duvel Magnum Sleeve
8,5°- 150cl
€ 25,00
Liefmans Kriek Xtra Blend
9° - 75cl
Een oud bruin bier gerijpt met Limburgse krieken
wat zorgt voor een vol en fruitig bier met een mooie,
aanwezige aciditeit. Dit alles geblend met verschillende
vatrijpingen, bourbon, pinot noir … Een geslaagd
experiment van de brouwmeester van Liefmans en de
ultieme begeleider van onze chocoladesoufflé.
€ 15,00
Liefmans Goudenband
8° - 75cl
Dit unieke bier van gemengde gisting wordt gedragen
door zijn zachte zuren, zeer elegant en vineus. Heerlijk
bij een stukje kaas, of gewoon om zo van te genieten.
€ 18,00

Houblon Chouffe
9° - 75cl
Een brouwerij verstopt diep in de Ardennen baart één
van de eerste Belgische IPA’s, vermomd als ‘Houblon’.
Proef dit, en ontdek hoe een perfect gebalanceerd
gehopt bier hoort te zijn. Fris, maar toch volmondig.
Perfect te combineren bij gegrilde vis of gevogelte.
€ 15,00
#ZOLANGDEVOORRA ADSTREKT
Love Child N°10
7,6° - 75cl
Geïnspireerd op West-Vlaams roodbruin, maar onze
brouwers van de Boulevard Brewery uit Kansas City
take it to the next level! Wanneer sour ales verschillende
vatrijpingen krijgen en nieuwe eik, sangiovese barrels,
wijnvaten met abrikoos én een wilde gist worden
toegevoegd, dan ontstaat er iets unieks. Een pure
liefdesbaby die zijn gelijke niet kent. Perfect als apero
maar ook voor durvers bij een goed stuk gerookt vlees
of buikspek.
€ 18,00
Duvel Barrel Aged, Jamaican Rum Edition
11° - 75cl
De zesde vatrijping van Duvel, gerijpt op rumvaten uit
Jamaica, vol en funky, rasta-style, voor durvers en
kenners. Een bom van een bier maar toch super vlot
drinkbaar en perfect bij een mooi stuk gegrild rood
vlees.
€ 39,00

HUISWIJNEN
Rare Vineyards Languedoc, France
Deze wijnen zijn zorgvuldig samengesteld uit
hoogwaardige geselecteerde druiven. Wij presenteren
ze met trots als onze huiswijnen, omdat wij alleen het
beste voor onze gasten serveren.
Glas € 5,00 | Karaf (50 cl) € 19,00 | Fles € 27,00

WIT
Vermentino
Mooie accenten van vlier- en lindebloesem, wit
steenfruit en citrusvruchten in de neus. Veel frisheid,
subtiele zuren en een lichte mineraliteit in de mond.

ROOD
Carignan
Zeer aangename en sappige rode wijn op basis van
100% carignan druif. Aroma’s van bessen, kruiden, vanille
en met lichte houttoets.

ROSÉ
Cinsault
Frisse en fruitige toetsen van aardbei en rode bessen,
zowel in geur als smaak. Een leuke en vlotte drinker.

WIJNEN PER GLAS
WIT
Nyakas Sauvignon Blanc | Buda, Hongarije
Het wijnhuis Nyakas Winery wordt gerund als een
coöperatie waarbij alle medewerkers mede-eigenaar
zijn. Daaronder ook de vrouwelijke wijnmaker
Nyúlné Pühra Beáta, die recent werd uitgeroepen tot
‘Winemaker of the Year’ in Hongarije. Een witte wijn
met krokante, frisse aroma’s van groene appel, citrus
en zelfs een vleugje gras. Met een ingetogen,
maar kruidig smaakpalet toont deze sauvignon blanc
zijn grote klasse.
Glas € 6,50 | Karaf € 24,00 | Fles € 34,00
Albano Langhe Arneis, Cascina Albano (Biodynamic)
Arneis | Piemonte, Italië
De kleur is typisch strogeel met groene tinten.
De neus is fris met enkele tonen van exotisch fruit,
citrusvruchten en dille. In de mond is hij mooi afgerond,
droog, met aangename hints van citroen en mango.
De zachte zuurtegraad maakt het fris en licht zurig in de
afdronk.
Glas € 8,00 | Karaf € 28,00 | Fles € 39,00

ROOD
De’Conti Appassimento 2019
Primitivo | Puglia, Italië
Smaakvolle, stevige en fruitige rode wijn uit Puglia.
Men vindt heel wat aroma’s terug van zwart fruit,
kruiden en zwarte peper met noties van chocolade.
Mooie ronde afdronk met zachte tannines.
Glas € 6,50 | Karaf € 24,00 | Fles € 35,00
Contemplation Katarzyna
Malbec, Merlot | Thracian Valley, Bulgarije
De wijn heeft een kersenrode kleur met robijnrode
schakeringen. In de neus vooral aroma’s van zwart
bosfruit, peper en aardse tonen met nuances van tabak
en kruiden. De smaak is subtiel met zijdezachte tannines
en een opvallende en aangename zuurtegraad.
Glas € 8,00 | Karaf € 28,00 | Fles € 39,00
The Wayward Cardinal Red
Pinot Noir, Blaufränkisch, Zweigelt | Stajerska, Slovenië
Een geweldige wijn met fijne geuren van sappig fruit.
Hij is elegant en heeft een fijne fraicheur doorheen
mooie, rijpe en zachte tannines. De licht gerookte toets
zorgt voor een verrassende noot in deze zalige pinot
noir.
Glas € 8,50 | Karaf € 30,00 | Fles € 40,00

Low Intervention Wines
In deze selectie low intervention wines vind je unieke
bio-, biodynamische of natuurlijke wijnen. We kozen
voor de meest grensverleggende en soms compleet
gekke wijnmakers die je maar kan vinden. Wijn met het
label “low intervention” betekent arbeidsintensief en
met de hand bezig zijn met de wijn. Kortom hands-on in
de wijngaard. Door de handen uit de mouwen te steken
in de wijngaard kunnen de druiven een smaak
ontwikkelen die beter past bij het terroir, het klimaat en
het oogstjaar. Deze methode is beter voor het milieu en
voor de kwaliteit van het fruit.
Wijnmakers die weinig ingrijpen, zullen niet elk jaar een
wijn maken volgens een bepaalde stijl. Bij wijnbouw met
lage interventie worden de verschillen in oogstjaren
omarmd en vertrouwt men op moeder natuur om
kwaliteitsfruit te produceren. Jij, als enthousiaste
wijnproever, kan je verheugen op een aantal variabelen
in elke wijnoogst, niet op de zoveelste wijn die volgens
een commerciële stijl wordt gemaakt.
Proef de uitdagingen van het wijnjaar en de passie van
de wijnmakers!

WIT
Gran Cerdo Blanco (Bio)
Viura, Riesling | Rioja, Spanje
Deze wijn is een veelzijdige witte wijn met veel zacht
boomgaardfruit in de mond, zoals witte appels en peren,
met een heerlijke textuur en een droge, verfrissende
afdronk.
€ 30,00

Soave Classico DOC, Azienda Agricola Suavia (Bio)
Trebbiano, Garganega | Veneto, Italië
Deze ‘Classico’ is een frisse witte wijn met een aroma
van bloemen en rijp fruit. De mineralige nuances geven
de wijn een mooie fijnheid en elegantie. De smaak is rijk
en sappig en heeft een aangename, droge afdronk die
mooi blijft hangen.
€ 49,00
Albano Langhe Arneis, Cascina Albano (Biodynamic)
Arneis | Piemonte, Italië
De kleur is typisch strogeel met groene tinten. De neus
is fris met enkele tonen van exotisch fruit, citrusvruchten
en dille. In de mond is hij aangenaam afgerond, droog,
met aangename hints van citroen en mango. De zachte
zuurtegraad maakt het fris en licht zurig in de afdronk.
€ 39,00
Frankland Estate (Bio)
Chardonnay | Zuidwest-Australië, Australië
De focus ligt hier meer op de fris fruit-intensiteit en
minder op de eik-invloed. Dit geeft duidelijk een
schitterend resultaat: medium gevuld lichtgeel,
fris elegant fruit en een vleugje boter. Een elegante
frisse chardonnay.
€ 59,00

ROOD
Château de Caraguilhes 2020, Corbières (Bio)
Syrah, Grenache, Carignan,
Mourvèdre | Languedoc-Roussillon, Frankrijk
Een zeer sappige rode wijn met veel hints van zwart
en rood fruit, een volle, ronde smaak en een mooi
evenwicht. Het is een frisse en jeugdige wijn met
een moderne expressie van zijn terroir.
€ 39,00

Musar Jeune Red 2019 (Bio)
Syrah, Cinsault,
Cabernet Sauvignon | Bekaa Valley, Libanon
Deze donkerpaarse, verleidelijke wijn is heerlijk fris
en heeft volle smaken van bosbessenfruit.
Mooi levendig van smaak met zachte tannines.
€ 50,00
Ontañón Ecológico 2019 (Bio)
Tempranillo | Rioja, Spanje
Een donkere, dieprode wijn die met de geur van rood
fruit en een vleugje kruidigheid flirt. Zijn volle karakter
en zachte tannines komen tot uiting in een zeer
aangename smaakervaring.
€ 37,00
Albano Langhe Nebbiolo (Biodynamic)
Nebbiolo | Piemonte, Italië
Een fruitige en expressieve rode wijn met de typische
pittigheid van Nebbiolo. Een wijn met een frisse, jonge,
kersenrode kleur. In de mond blijft hij zeer herkenbaar
met stevige tannine en een zeer discrete houttoets.
€ 59,00

ROSÉ
Albano Vino Rosato (Biodynamic)
Een mysterieus juweel uit Piemonte Italië
De samenstelling is ongekend en leidt tot een
eigenzinnige maar gastronomische wijn. Denk niet
alleen aan eenvoudig fruit en wat snoepgoed maar
aan bosaardbeien, aalbes, wat tabak en een fijne
kruidigheid.
€ 38,00

Á LA CARTE
Bistro Monroe ligt op de scheidingslijn van het
Oude Zuid en het Nieuwe Zuid. Deze balans kan je ook
terugvinden op onze wijnkaart met een selectie van
elegante en prachtige wijnen uit de Oude Wereld, maar
tevens een gedurfde en moderne internationale toets
uit landen waar je het niet altijd van zou verwachten.

WIT
NIEUWE WERELD BOLDNESS
ARGENTINIË
Alma Negra, Misterio Blanco
Viognier, Chardonnay, Gewürztraminer | Mendoza
De florale viognier en de vette, rijke chardonnay worden
meesterlijk gekruid door een tikje gewürztraminer.
Een unieke wijn waarmee u velen mee zal overtuigen.
€ 49,00
AUSTRALIË
Threesome White Blend
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier
New South Wales
De chardonnay zorgt voor het gewicht, wat boterig,
licht notig en fris. Viognier draagt bij aan het fleurige
boeket en de tonen van verse witte perzik in de mond.
De heerlijke sauvignon blanc frist het geheel op met
een mooi zuurtje en veel finesse. Dit ondeugend wijntje
is een heerlijke vertroeteling op warme dagen.
€ 29,00

OOSTENRIJK
Josef Fischer, Grüner Veltliner - Federspiel
Grüner Veltliner | Neder-Oostenrijk, Wachau
Rijp fruit van peer, kweepeer en meloen, maar ook frisse
aangename zuren aangevuld met wat verse groene kruiden
zoals basilicum en het kenmerkend peperachtig accent.
€ 40,00
Josef Fischer, Riesling - Federspiel
Riesling | Neder-Oostenrijk, Wachau
De wijn is uiterst fris door zijn sterke zuurtegraad en
zijn zeer fijne, persistente citruszuren. Deze zuren
ondersteunen de wijn door zijn elegante fruitigheid.
Een heerlijke zomerwijn met toegevoegde waarde.
€ 45,00
Josef Fischer, Riesling Smaragd - Ried Kirnberg 2017
Riesling | Neder-Oostenrijk, Wachau
Eentje voor de connaisseurs! Een rijke complexe riesling.
Fans van riesling zal deze wijn zeker kunnen bekoren,
voor anderen een must-try. Rijp fruit, gekonfijt fruit,
zwoel en zeer mooie citruszuren.
€ 55,00
HONGARIJE
MAD, Furmint Furmint | Tokaj
Een fruitige, lichtzoete wijn met geuren en smaken van
perzik en honing. Met een mooie minerale afdronk is dit
een typische wijn voor de Madstreek.
€ 42,00
Nyakas
Sauvignon Blanc | Buda
Een witte wijn met krokante, frisse aroma’s van groene
appel, citrus en zelfs een vleugje gras. Met een
ingetogen, maar kruidig smaakpalet toont deze
sauvignon blanc zijn grote klasse.
€ 34,00

USA
California Roots White
Chardonnay | California
Deze chardonnay uit Californië heeft een lichtgele
heldere kleur. In de neus treffen we vooral aroma’s van
wit pitfruit aan, zoals perzik, nectarine en bloesems.
De smaak is soepel, vlot en elegant.
€ 42,00
Wild Boy
Chardonnay | Californië, Santa Barbara County
Dit is een chardonnay met een intelligente en perfect
gedoseerde houtlagering. De wijn is een ode aan de
mineralen, heeft een exceptionele diepte en is van
een absolute wereldklasse.
€ 69,00
ZUID-AFRIKA
The Ladybird, Laibach (bio)
Chenin Blanc | Western Cape, Zuid-Afrika
Laibach toont dat ook de chenin blanc best zonder
hout kan. Rijp exotisch fruit in de neus (ananas en witte
perzik) dat ook in de mond duidelijk opnieuw naar voor
komt en de wijn behoorlijke body geeft.
€ 36,00

ELEGANTIE UIT DE OUDE WERELD
FRANKRIJK
Saint-Véran, Joseph Drouhin
Chardonnay | Bourgogne, AC Saint-Véran
Een heel lekkere ongehoute chardonnay met frisse
florale geuren en smaken en mooie zuivere aroma’s.
€ 49,00
Sancerre Blanc, Domaine Roland Tissier & Fils
Sauvignon Blanc | Loire
Een rijke, complexe neus met toetsen van fruit, bloemen
en munt. In de mond een vranke aanzet, rond met een
prachtig huwelijk tussen zachte, romige toetsen en een
heerlijk smakende fruitige frisheid.
€ 55,00
Chapeau Melon Blanc, Jérémie Huchet (vegan)
Melon de Bourgogne, Sauvignon Blanc
Loire, Frankrijk
Een expressieve, sappige wijn met florale tonen en
daarnaast exotisch fruit. De smaak is fris, zacht en
toegankelijk met een duidelijke hint van citroen.
€ 31,00
Cheverny, Pascal Bellier
Sauvignon Blanc, Chardonnay | Loire
Unieke blend van druiven in deze regio! Droge lichtgele
wijn met aromatische toetsen van citrusvruchten,
wit steenfruit, zeste van citroen en witte bloesem.
Mooie elegante zuren die in de afdronk blijven
nazinderen. Deze wijn past uitermate goed bij onze
gegratineerde oesters.
€ 38,00

ITALIË
Vermentino Di Sardegna DOC ‘Praidis’
Vermentino | Sardinië
Zomers, speels, verfrissend! Enkele van de woorden
die deze wijn het best omschrijven. Veel fris fruit met
levendige zuren. Een wijn met rijpe gele appel, florale
toetsen en frisse groene kruiden. Ondersteunende zuren
maar zacht en fijn.
€ 29,00
Gavi, Quercia Nelle Langhe
Cortese | Piemonte
Strogele wijn met lichte groene reflecties. Zeer verfijnde
aroma’s van amandelen en citrus. De smaak is strak en
droog met fijne zuren die zorgen voor een verfrissend,
licht minerale afdronk.
€ 49,00
SPANJE
Ontañón Blanco
Tempranillo Blanco | Rioja
Een unieke wijn met intense geuren van tropisch fruit
en toetsen van banaan, appel en citrus. Deze witte
tempranillo beschikt net als de rode variant over een
stevige body die een vol gevoel geeft in de mond,
maar die verfrissend naar voor komt op het einde.
€ 40,00

Vins hors catégorie
Kwalitatief en van de absolute buitencategorie,
TOPwijnen die zich onderscheiden van de rest!
Crozes Hermitage Blanc ‘Les Terres Blanches’
Domaine Belle 2020 (Bio)
Marsanne (70%), Roussanne (30%)
Rhône, Crozes Hermitage.
Een heldere wijn met een neus die onmiddellijk aroma’s
van vers, wit fruit zoals perzik, abrikoos en gekonfijte
peer ontwikkelt. De frisse en gespannen afdronk brengt
de sensaties in evenwicht en geeft lengte.
€ 65,00
Saint-Romain, Domaine Germain Père & Fils
Chardonnay | Bourgogne, Côte de Beaune
Heerlijke witte wijn met een lichtgele kleur. In de neus
aroma’s van lindebloesem en witte bloemen met op de
achtergrond een verleidelijke mineraliteit. In de smaak
een aangename en volle rondeur met een speels
mineraal karakter in de afdronk.
Fles € 69,00 | Demi-Bouteille (37,50 cl) € 35,00
Meursault, Le Limozin,
Domaine Buisson Battault 2018
Chardonnay | Bourgogne, Côte de Beaune
Een schitterend goudgele wijn met fijne expressie, zeer
intens met frisse citrusbloesem, amandel en witte perzik
en een mooie toast van de houtopvoeding. De aanzet is
volromig, beheerst met schoon hout en lekkere zuren.
Een elegante en minerale wijn die vanaf het begin tot
het einde fascinatie en spanning brengt.
€ 89,00

ROOD
NIEUWE WERELD BOLDNESS
AUSTRALIË
JJ Hahn ‘Section 72’
Shiraz | Barossa Valley
Geconcentreerde shiraz, met tonen van donker fruit,
lekker kruidig en complex.
€ 39,00
ARGENTINIË
Los Bandidos, Premium Malbec
Malbec | Mendoza
Deze wijn heeft een behoorlijk donkere kleur, terwijl
tevens het aroma als donker kan worden beschreven
(laurier, drop, leder). In de achtergrond is hij eveneens
mild met zongerijpt zwart fruit.
€ 38,00
BULGARIJE
Contemplation Katarzyna
Malbec, Merlot | Thracian Valley
De wijn heeft een kersenrode kleur met robijnrode
schakeringen. In de neus vooral aroma’s van zwart
bosfruit, peper en aardse tonen met nuances van tabak
en kruiden. De smaak is subtiel met zijdezachte tannines
en een opvallende en aangename zuurtegraad.
€ 39,00
Enira, Domaine Bessa Valley
Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot | Thracië
De aangename fruitgeuren en overvloedige kruidigheid
in de neus keren beloftevol terug bij een volle aanzet
waarna een mooi middenstuk slechts de prelude is van
een lange, boeiende afdronk.
€ 45,00

CHILI
¡Qué Rico! Gran reserva Carmenère
Carmenère | Central Valley
Uitbundige en prachtige zachte rode wijn gemaakt
van 100% carmenère druif. Bij het openen van de fles
stuiven de aroma’s van zwart fruit en kruiden de fles uit.
De smaak is vol, krachtig en sappig met tonen van rijpe
bessen, bramen en pruimen.
€ 30,00
GRIEKENLAND
Lyrarakis
Kotsifali | Kreta
Gemaakt in echte truetype bourgogne stijl!
Heldere robijnrode kleur. Aroma’s van zowel verse als
rijpe rode kersen en zwart fruit. Sappige en licht
kruidige smaak met soepele tannines en een licht
pikante afdronk.
€ 35,00
HONGARIJE
Apátsági Pincészet 2019
Pinot Noir | Pannonhalma
Duidelijke aroma’s van rijpe, rode kersen zorgen voor
een volle structuur. Donker, gestoofd fruit typeert deze
volle, complexe wijn.
€ 65,00
URUGUAY
Pisano - Cisplatino
Tannat | Ciudad de Progreso
De nationale trots van Uruguay, tannat,
een krachtige druif die veel tannine en volle smaken
heeft. Deze wijn heeft licht geroosterde tonen, rijp fruit,
wat specerijen en een sterke structuur die toch
evenwichtig en harmonieus overkomt.
€ 36,00

USA
California Roots Red
Cabernet Sauvignon | Californië
Aroma’s van sappige kersen, zwarte bessen, hints van
vanille en eikenhout. Deze cabernet sauvignon is goed
uitgebalanceerd, fruitig en heeft een medium-bodied
mondgevoel.
€ 42,00
Joel Gott ‘Palisades’
Cabernet Sauvignon, Merlot, Petite Sirah, Malbec,
Cabernet Franc | Californië
In de neus toetsen van framboos, pruim, zwarte bessen,
leder, gerookte vanille en anijs. Het smaakpalet brengt
rode vruchten naar voor die leiden naar zachte tannines
met een subtiele zuurtegraad om te besluiten in de
lange, delicate afdronk met een vleugje zoete vanille.
€ 59,00
SLOVENIË
The Wayward Cardinal Red
Pinot Noir, Blaufränkisch, Zweigelt | Stajerkska
Een geweldige wijn met fijne geuren van sappig fruit.
Hij is elegant en heeft een fijne fraicheur doorheen
mooie, rijpe en zachte tannines. De licht gerookte toets
zorgt voor een verrassende noot in deze zalige
pinot noir.
€ 40,00
ZUID AFRIKA
Ietsie Anders, Merlot Fat Barrel
Merlot | Western Cape
Deze merlot combineert mooi de moderne, vlot
drinkbare stijl met een klassieke structuur.
Een zeer verleidelijke wijn met een aroma van zwart
en rood fruit en een zachte, heel aangename smaak
met een mooie rondheid en lange afdronk.
€ 29,00

The Verdict
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
Franschhoek
Verdict refereert aan het beroep van de grootvader.
Hij was rechter en speelde een belangrijke rol bij de
afschaffing van de apartheid. Deze unieke Kaapse blend
beschikt over een stevige ruggengraat en wordt
gekenmerkt door aroma’s van rijp, donker fruit
waarin kersen en pruimen de hoofdrol spelen.
Verder is hij elegant en toont hij zijn karakter met
een licht kruidige toets.
€ 79,00
OUDE WERELD ELEGANTIE
FRANKRIJK
Sancerre Rouge, Domaine Roland Tissier & Fils
Pinot Noir | Loire
Deze wijn heeft aroma’s van rijp rood fruit (kersen,
morellen...), fijne tannines en een vleugje specerijen.
€ 65,00
The Long Little Dog
Grenache, Shiraz | Languedoc
De merknaam Longue-Dog is niet alleen een leuk
woordgrapje, maar de desbetreffende wijn smaakt
gewoon echt lekker. Aroma’s van zwart en rood fruit,
stevig met zachte kruidigheid.
€ 30,00
Margaux, Château Blason d’Issan 2018
60% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon
Bordeaux, Médoc
Deze zeer intens purpere wijn heeft een neus van warm,
rijp fruit. In de mond is hij vanaf het begin zeer zacht,
rijp en intens. De rondeur is opmerkelijk en door de
goede proportie merlot smaakt de wijn ook enorm vol.
Een mooie frisheid zorgt, na het warme fruit, voor de
verfrissing van de mond.
€ 95,00

Saint-Estèphe, Pagodes de Cos 2018
Merlot, Petit Verdot | Bordeaux, Saint-Estèphe
Heeft in de neus heel mooie aroma’s van rijp fris fruit
en kruiden. Vanaf de aanzet smaakt de wijn enorm zacht
en sensueel, daarna worden de papillen overspoeld met
intens veel rijp maar tegelijk levendig en fris fruit.
Het soepele karakter in combinatie met het vele zuivere
fruit maken van deze wijn een delicieuze lekkernij.
€ 99,00
ITALIË
Costadoro, Montepulciano d’Abruzzo
Montepulciano | Abruzzo
Zijn diep geconcentreerde paarse kleur en neus met
veel zwart en rood fruit bereiden u goed voor op de
mondvullende smaak, met ook daar veel zwart fruit
en een zekere stevigheid.
€ 32,00
Il Randagio, Tenuta di Carleone
Cabernet Franc, Merlot | Toscane
Il Randagio betekent ‘de verdwaalde’. Mooi en kruidig,
elegant, vers donker fruit. Net als de Guercio kent deze
wijn de gekende perfecte balans en elegante verfijning.
Tenuta di Carleone mag beschouwd worden als één van
de meest verrassende en spraakmakende nieuwe
projecten in Chianti. Het prachtige domein bevindt zich
in het hartje van de Chianti Classico regio. Deze wijn is
dan ook een schoolvoorbeeld van hoe een goede
‘Classico’ hoort te zijn. De bijzonder getalenteerde
wijnmaker Sean O’Callaghan wist vriend en vijand te
verbazen met een ongeziene, zéér edele stijl van
Chianti Classico die onmiddellijk hoge scores oogstte.
Hij combineerde een nieuwe stijl van wijnmaken
met oude wijnstokken, zoals we het bij Bistro Monroe
ook graag zien. Blending the Old with the New!
€ 49,00

De’Conti Appassimento 2019
Primitivo | Puglia
Smaakvolle, stevige en fruitige rode wijn uit Puglia.
Men vindt heel wat aroma’s terug van zwart fruit,
kruiden en zwarte peper met noties van chocolade.
Mooie ronde afdronk met zachte tannines.
€ 35,00
Colli Ripani - Rosso Piceno DOC (Bio)
Montepulciano, Sangiovese | Marche
Smaakvolle en elegante rode wijn met een fruitig
karakter en zwoele houttoets. De wijn heeft een
volle robijnrode kleur met een granaatkleurige reflectie.
Het geraffineerde en complexe aroma geeft een zoete
zweem van confituur, chocolade en zoethout.
Zij verkrijgen hun biologische wijn door te telen
met respect voor het milieu en door het uitvoeren
van natuurlijke preventie. Ze gebruiken hernieuwbare
energie, recycleren en besteden aandacht aan de
kleinste details.
€ 45,00
Chianti Classico, Tenuta di Carleone
Sangiovese | Toscane
Sprankelend robijnrood met een uitgesproken granaat
glans. Zeer uitnodigend aroma van kersen en delicate
weidekruiden, met een nootachtige toets.
Medium-bodied in de mond met opnieuw heerlijk
sappig fruit, een koele minerale stijl, zeer fijn
gestructureerd en evenwichtig. Blijft rustig lang
hangen en maakt dat je het volgende glas wilt drinken.
€ 59,00
Barbera d’Alba DOC Collina Serragrilli
Barbera | Piëmonte
Deze wijn is fris en levendig en heeft een zeer
aangename fruittoets die hem ook als jonge wijn
toegankelijk maakt.
€ 39,00

Amarone Della Valpolicella 2015 - Dal Cero
Corvina, Rondinella, Molinara | Veneto
Deze amarone geeft blijk van een verbazende diepte
en concentratie met een rijk aroma van volrijp fruit,
koffie, cacao, kruiden en elegante tannines.
€ 89,00
SPANJE
Can Blau D.O., Montsant
Cariñena, Syrah, Garnacha | Montsant
Deze schitterende wijn trekt op alle vlakken de
aandacht: diep donker robijnrood, een opstuivend
boeket van bramen en rijpe cassis vergezeld van een
frisse kruidigheid en wat melkchocolade. Meteen een
krachtige smaakaanzet gevolgd door sappig donker
fruit. Aangename, frisse zuren met zachte tannines
houden deze prachtige wijn in balans.
€ 38,00
Juan Gil ‘Silver Label’
Monastrell | Jumilla
Zeer gekruid neusaroma, bosbessen, lichtjes getoast
en gerookt. Rijping van 12 maanden. Perfecte structuur
met rijpe tannines. Zeer lange consistente afdronk,
perfecte balans tussen fruit/alcohol/vatrijping.
€ 54,00
Ontañón Rioja Crianza
Tempranillo, Garnacha | Rioja
Een bijzonder rijk aroma typeert deze rioja met geuren
van rijp fruit en pruimen. Toetsen van koffie en een
lichte minerale geur maken het palet compleet.
Krachtige, volle wijn die aangenaam wegdrinkt.
Fles € 39,00 | Magnum € 75,00 | Jeroboam € 145,00

Sélection de Vins Nobles
Deze uitzonderlijke categorie is gemaakt voor de
wijnliefhebber. Uitzonderlijke wijnen, prachtige châteaux
met namen die bij eenieder hoge verwachtingen
oproepen. Uiteraard zijn deze “Vins Nobles”
onbetaalbaar geworden op restaurant, behalve bij
Bistro Monroe!
Bij de aankoopprijs van elke wijn hebben we € 30,00
toegevoegd, zodat u als wijnliefhebber van deze
topwijnen kunt genieten aan een meer dan
aanvaardbare prijs ...
Dominus Estate, Christian Moueix 2016
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot
Napa Valley, California, USA
Beste wijn ter wereld. Als je de naam Christian Moueix
in de wijnwereld hoort, denk je meteen aan een
legende. De fameuze wijnen van Château Pétrus in
Bordeaux en zijn referentiepunt Cabernet in Napa
op Dominus Estate zijn iconisch en deze magische
aanraking zet zijn werk voort op het beroemde
landgoed Napanook. Bekend om zijn complexiteit
en evenwicht toont Dominus het potentieel van een
wijn die op een uitzonderlijke terroir gemaakt wordt.
In zijn smaak vinden we zwarte rijpe vruchten, zoethout,
fijne kruiden en een toets paprika. Hij is heel
mondvullend en harmonisch.
WEETJE
De Dominus Proprietary Red Wine is in 2021 verkozen
door Wine Spectator als allerbeste wijn ter
wereld. De 2016-jaargang van deze wijn heeft de
maximale score van 100/100 punten gekregen van
Robert Parker.
€ 320,00

Château Haut Brion 2010, Premier Cru Classé
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
Pessac-Léognan, Bordeaux, Frankrijk
Een droog jaar met een dorre zomer. Het weer tijdens
het groeiseizoen, van begin april tot eind september,
was het droogst sinds 1949. Dit watertekort veroorzaakte
uitdroging in de wijnstokken, waardoor het druivensap
zich concentreerde en de hoogste waarden ooit werden
gemeten, met name wat het suikergehalte betreft.
De rode wijnen van 2010 zijn de diepst gekleurde van de
laatste jaren. Zeer intens boeket van zwarte bessen,
bramen, koffie en tabak. Volle romige smaak van rijpe
bosvruchten, specerijen, leer en cacao. Prachtig en
complex. Wereldklasse!
€ 849,00
Château Mouton Rothschild 2010,
1e Grand Cru Classé, Cabernet Sauvignon, Merlot
Pauillac, Bordeaux, Frankrijk
In 1973 als enige Château ooit gepromoveerd naar
1er Grand Cru Classé. Meerdere malen genoemd als dé
bordeauxwijn van 2010 door zijn extreem rijke stijl met
krachtige aroma’s van donker bosfruit en eiken.
Heeft een heel diepe donkere kleur. Aroma van zwart
fruit, met kruiden en een beetje peper. In de aanzet een
heel rijke volle wijn, met veel fruit en kracht.
De afdronk is heel rijk en lang.
€ 829,00

ROSÉ
Ontañón Clarete Rosé
Tempranillo, Viura | Rioja, Spanje
De lichtroze Clarete is fris en fruitig en maakt een
wandeling tussen versgeplukte bloemen.
Zijn structuur is licht en drinkt bijzonder vlot.
€ 35,00
Torres Finca Negra Rosado
Cabernet Sauvignon | Central Valley, Chili
Een geconcentreerd en krachtig aroma van pruimen,
aardbeien en een vleugje grapefruit. Florale smaken
nemen de bovenhand met toetsen van viooltjes en
oranjebloesem.
€ 34,00

After-dinner
en zoete verrassingen
Ratafia de Champagne Rubis 18%
Distillerie Jean Goyard
Deze cuvée is rijk, zacht en heeft zijn karakter te danken
aan het subtiele huwelijk tussen druivensap en
Eaux-de-vie gerijpt in eikenhouten vaten. Hij heeft een
heldere amberkleur en in de neus ontplooien zich zoete
en kruidige noten. In de mond hints van gekonfijt fruit
en kweeperengelei.
Glas € 9,00
Bon Courage Cape Vintage Port 2018
Robertson - Zuid-Afrika
Onze aanrader bij ons kaasbordje! Hints van pruimen
en zwarte kersen. Prominent bessenfruit met kruidige
mokka-chocoladetonen en een lange, complexe afdronk.
Glas € 8,00
Madeira Marvilha
Deze madeira is een wijn die aroma’s heeft van
gedroogd fruit. Licht, fluweelachtig en evenwichtig in
de mond met een lange, droge afdronk.
Glas € 8,00
Sauternes Château Liot 2017
Sauvignon Blanc, Sémillon, Muscadelle
Bordeaux, AC Sauterness, Frankrijk
De neus is fruitig en biedt frisheid en sappigheid.
Hij onthult tonen van gekonfijte appel en peer, kleine
toetsen van perzik op siroop in combinatie met fijne
toetsen van ananas op siroop, discrete hints van
citrusvruchten en een onmerkbare hint van bloemen,
litchi en amandel.
Demi-Bouteille (37,50 cl) € 35,00

Grappa ‘Il Merlot di Nonino’
Nonino Grappa Il Merlot is een pracht van een Grappa.
Grappa is het meest oude en traditionele distillaat van
Noord-Italië.
Deze grappa is verkregen uit 100% merlot druiven
en is zorgvuldig geselecteerd en gedistilleerd. Met een
mooie glasheldere smaak en aroma’s van vers gesneden
hooi, luzerne en klaver is dit een pracht Grappa.
In de mond heeft hij een echte wijnsmaak, warm
met complexe kruidige smaken en erg vol.
Glas € 8,50
Nonino Grappa Antica Cuvée Riserva 43%
Amberkleurig en zeer aromatisch, ruikt naar specerijen,
croissants en gekonfijt fruit, vanille en bittere amandel.
Antica Cuvée Riserva wordt gekenmerkt door zijn frisse
geuren en smaken.
Glas € 11,00
Armagnac Janneau VSOP
Heeft een helder, oranje koperige kleur met gebrande
koperen accenten. In de neus vind je kirsch, kersen,
gestoofde pruimen, ciderappel, bloemig viooltje,
kruidnagel, nootmuskaat, hazelnoot en vers gezaagd
cederhout terug. De smaak is lichtzoet en eindigt zeer
fruitig met drogende eiken tannines, tabak, vanille,
kweepeer en kirsch.
Glas € 7,50
Calvados Château Du Breuil ‘Fine Calvados’
De calvados heeft een goudgele kleur.
Bij het geuronderzoek toont het frisheid en intense
sensaties van appel. Het is levendig en aangenaam
van smaak.
Glas € 9,00

KELDERRESTEN
Dit is zeker de pagina waar je het meeste plezier zult
hebben en de beste aanbiedingen kan vinden!
Hier bieden we wijnen aan van een ander oogstjaar of
laag in voorraad. Sommige van deze wijnen worden van
onze wijnkaart gehaald en we willen ze graag tegen
leuke prijzen aanbieden.
CHAMPAGNES
Taittinger Prélude Grand Crus
Prélude Grand Crus Cuvée is samengesteld uit
chardonnay (50%) en pinot noir (50%), exclusief
geselecteerd onder de top Grand Crus wijngaarden
door Taittinger. Geclassificeerd als “100%” in het
Champagne-systeem.
€ 85,00

WIT
Tantehue
Chardonnay | Central Valley, Chili
De smaak typeert zich door tonen van ananas en
tropisch fruit. Een lekker lange afdronk maakt het
geheel af. Deze wijn is heel lekker, verfrissend en vlot
drinkbaar.
€ 29,00
Pinot Grigio, Gorgo
Pinot Grigio | Veneto, Italië
Frisse en elegante wijn met een zacht fruitig aroma.
De wijn is zuiver en knapperig met een verfrissend
karakter van citrus en groene appel. De smaak is droog,
levendig met frisse zuren.
€ 30,00

One Chain, The Googly
Chardonnay | Zuid Australië, Australië
De One Chain chardonnay is levendig en helder met de
geur van citrus. Goed in balans, met tropische vruchten
en meloen in de smaak. Een mooie volle afdronk.
€ 28,00

ROOD
Ventisquero Clásico
Syrah | Central Valley, Chili
Ventisquero heeft met deze `Syrah Clásico’ een zeer
geslaagde wijn gemaakt met een mooie kleur en een
kruidige, complexe neus met indrukken van zwarte
chocolade en kersen. De smaak is fris en heeft veel rijp
fruit en mooi verweven tannines.
€ 29,00
Bodegas Volcanes, Carmenère Reserva
Carmenère | Rapel valley, Chili
In het glas typiciteit & elegantie vanuit zijn origine.
Aroma’s van rood en zwart fruit, chocolade, hints van
verschillende kruiden, toast, tabak en olijven. Op het
einde afgewerkt met een zwart pepertje.
€ 39,00
L .A. Cetto
Petite Sirah | Baja California, Mexico
Een rode wijn met paarse tinten en toetsen van vers
rood fruit. Deze wijn heeft stevige tannines die mooi
geïntegreerd zijn en een evenwichtige combinatie
vormen met een prominente fruitigheid.
€ 32,00

ROSÉ
Ventisquero Clásico
Merlot | Central Valley, Chili
Deze frisse en fruitige Ventisquero merlot rosé heeft
een mooie rode kleur van aardbeien. Aroma’s van deze
vrucht zijn in de wijn terug te vinden. Ventisquero rosé
heeft lichte tannines en een breed smaakpalet.
€ 29,00

