ChateauMusar

Chateau Musar

Gaston Hochar

Gaston Hochar

Een lichtere kleur en sterke viooltjes op de neus elegante wijn maar toch
wild met een krachtige volle afdronk. De wijn heeft een zacht textuur,
pittige smaak en complex aroma

Een complexe wijn die rijk gekruid is en geurig, vol en toch soepel met een elegante
afdronk, een explosie van fruit en tannines die zich hebben ontwikkeld over de jaren
heen

1975

€ 1695,-

ROOD

1999

€ 285,-

Cabernet Sauvignon
Carignan, Cinsault

WIT

Musar Jeune
Rouge

Chateau Oumsiyat
Jaspé Rouge

Chateau Ksara
Reserve du Couvent

Musar Jeune wit

Ixsir
Attitudes Blanc

Chateau St Thomas
Obeidy

Cabernet Sauvignon,
Syrah, Cinsault
“zijdeachtig textuur en
aromatisch, met een
warme pittige afdronk”

Cabernet Sauvignon,
Syrah,Carignan, Cinsault
“gekonfijt fruit, soepel met
een goede balans”

Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon,
Syrah
“krachtige droge rode
wijn met milde tannine
en Rijp rood fruit”

Viognier, Vermentino,
Chardonnay
“een boeket van vol,
krachtig, zacht en smaakvol.
met een prettige afdronk”

Obeidy, Muscat,
Viognier
“zachte citrus en
aangename kruidige
tint met een prettige
afdronk”

Obeidy
“lichte, frisse en
aangename wijn, met tonen
van citrusvruchten (limoen)
en witte perzik.

€ 45,-

€ 34,50

€ 34,50

€ 45,-

€ 52,50

€ 36,50

€ 72,50
Chateau St Thomas
Les Emirs Rouge

Ixsir
Attitudes
105.00 Rouge

Chateau Musar
Hochar Per et Fils

Chateau Oumsiyat
Assyrtico

Chateau Musar
Blanc

Chateau Ksara
Merwah

Cabernet Sauvignon,
Syrah, Grenache
“krachtige wijn met
kruidige tonen ,middel
tannines en een lichte
eikensmaak”

Caladoc, Syrah, Shiraz,
Cabernet Sauvignon
“heerlijke wijn met rijpe
tannines en hoge zuren.
Toont nog jong met
kruidige tinten”

Cinsault, Carginan,
Cabernet Sauvignon
“rijp fruit, stevige
structuur en een goede
zuurgraad met uitstekende
aroma’s”

Assyrtico
“waar Libanon, Fenicie en de
grieken samenkomen in een wijn
samenkomen, volle, rijpe en
droge witte wijn met citrus tinten
en uitstekende mineraliteit”

Obeidy, Merwah
“rijk aan citrus en
honingzoete nuances,
intens maar toch
verfijnd droog”

Merwah
“bloemig en fris met
een intense smaak
noch elegant en
droog. Toont hinten
van meloen en kiwi”

€ 52,50

€ 52,50

€ 72,50

€ 34,50

€ 90,-

€ 44,50

Chateau Kefraya
Comte de M

Chateau Musar
105.00
Gaston Hochar

Musar Jeune Rosé

Mourvedre,Shiraz,
Syrah,Cabernet
Sauvignon Cabernet
Franc
“stevige wijn met middel
tannines en volle fruit
smaak”

Cabernet Sauvignon,
Carignan, Cinsault
“volle body, fijne zuren
en heerlijke rode fruit
smaak en integere
tannine”

Cinsault
“deze wijn heeft een
indrukwekkende structuur, is rijk
en zacht met een goede
zuurgraad, lichte tannines en een
lange afdronk”

€ 125,-

€ 125,-

€ 45.-

Chateau Musar
Rosé

Chardonnay,Semillon.
“een intens roze kleur
met een aroma van
rode bessen en een
vol en krachtig, met
een zachte afdronk”

€ 90,-

ROSÉ

Oumsiyat Douce Nuit

DESSERT WIJN
Obeidy, Merwah
“rijk aan citrus met een
honing rijpe intense maar
toch volle smaak een
echte nagenieter”

€ 32,50 | € 6,50

CHAMPAGNES

Brut Imperial

Imperial ice

Vintage Brut

€ 90,-

€ 105,-

€ 215,-

Mijana Arak Crystal
is uitsluitend gemaakt van
druiven en groene anijs.
Deze zijn driemaal
gedestilleerd en 5 jaar
gerijpt in een alambic
Charentais met behulp van
hout sintels

Classic Arak
0.7 ltr

€60,- | 6,50

Crystal

Crystal

Crystal

0.2 ltr

0.5 ltr

0.7 ltr

€ 33,50

€ 65,-

€ 95,-

€ 95,-

Chateau Oumsiyat
Rouge

Chateau Oumsiyat
blanc de blanc

Chateau Oumsiyat
Rosé Soupier

Cabernet
Sauvignon, Cinsault,
Syrah, Carignan
“licht van smaak met
een zachte afdronk.
Toont lichte vormen
van kruiden”

Sauvignon Blanc,
Chardonnay, Uniblanc,
Clairette
“unieke elegante wijn,
boordevol rijp en fris
fruit met heerlijke
aroma”

Cabernet Sauvignon,
Syrah, Grenache, Cinsault
“droog en zacht frutig van
smaak met subtiele
kruidigheid”

€ 27,50 (5,00)

€ 27,50 (5,00)

€ 27,50 (5,00)

Chateau Oumsiyat
Syrah

Chateau Oumsiyat
Cabernet sauvignon

Chateau Oumsiyat
Merlot

Syrah
“krachtig complexe
wijn die kruidig en
intens van smaak is
met een lange
afdronk”

Cabernet Sauvignon,
“licht van smaak met
een zachte afdronk.
Toont lichte vormen van
kruiden”

Merlot
“gebalanceerd van
smaak met een milde
afdronk. Toont lichte
vormen van noot”

€ 29,50 (5,75)

€ 29,50 (5,75)

€ 29,50 (5,75)

Chateau Oumsiyat
Chardonnay

Chateau Oumsiyat
Sauvignon blanc

Chateau Oumsiyat
Obeidy

Chardonnay
“volle droge smaak
met frisse mineralen
een zachte afdronk.
Toont lichte vormen
van fruitigheid”

Sauvignon Blanc,
“licht kruidig met een
zachte afdronk en
frisse zoete smaak met
een hint van peer.”

Obeidy
“uitgebalanceerde
droge witte wijn met
citrus tinten en
gekonfijte citroen met
een zachte afdronk”

€ 29,50 (5,75)

€ 29,50 (5,75)

€ 29,50 (5,75)

Libanon haar wijngaarden zijn meer dan 5000 jaar oud en liggen verspreid op verschillende
locaties in de bekaa vallei dit zorgt voor een optimale expressie in hun Authentieke maar
toch modern Libanese wijnen anno nu.
De familie Bou Sleiman van Chateau Oumsiyat, waarvan huidig eigenaar Joseph de 4e
generatie vertegenwoordigd, heeft er alles aan gedaan de hedendaagse kennis in huis te
halen en tegelijk tradities te respecteren. Passie en erfdom van vader op zoon is de
lijfspreuk sinds 1950.
Geniet van hun wijnen samen met de culinaire keuken van Fenicie

