ROOD

Chateau Oumsiyat
Rouge desir

Chateau Oumsiyat
Syrah

Chateau Oumsiyat
Merlot

Musar Jeune
Rouge

Chateau Musar
Hochar Per et Fils

Syrah,,Cabernet
Sauvignon, Cinsault,
Carignan
“soepele rode wijn met
milde tannine en rijp
rood fruit met een
zachte afdronk”

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

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

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

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

€ 26,50 (5,00)

€ 32,50 (6,00)

€ 32,50

€ 45,-

€ 72,50

Chateau St Thomas
Les Emirs Rouge
Cabernet
Sauvignon, Syrah
Grenache
“krachtige wijn met
kruidige tonen ,middel
tannines en een lichte
eikensmaak”

€ 49,50

WIT

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

€ 26,50 (5,00)

Chateau Oumsiyat
Sauvignon blanc
Sauvignon Blanc,
“licht droge met een
zachte afdronk en
frisse zuren met een
hint van peer.”

€ 32,50 (6,00)

Musar Jeune wit

Chateau Musar
Blanc

Chateau Oumsiyat
Assyrtico (fenicie wijn)

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

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

Assyrtico
“ vol droge wijn met een
volle body
Een zacht tintje van
vijgenl”

€ 45,-

€ 90,-

€ 34,50

Chateau Oumsiyat
Obeidy ( Libanese druif)
Obeidy
“frisdroge witte wijn met
zachte afdronk en volle
body van perzik Aroma’s

€ 32,50

ROSÉ
Chateau Oumsiyat
Rosé Soupier

Chateau Oumsiyat
Chardonnay

Cabernet Sauvignon,
Syrah, Grenache, Cinsault
“droog en fris fruitig van
smaak met subtiele
kruidigheid”

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

€ 26,50 (5,00)

€ 32,50 (6,00)

Mijana Arak
gemaakt van druiven en
groene anijs. Deze zijn
driemaal gedestilleerd 3
jaar gerijpt in een alambic
Charentais met behulp van
hout sintels

€ 7,50 | € 60,-

Libanon haar wijngaarden zijn meer dan 8000 jaar oud en liggen verspreid op verschillende hoogtes in de bekkaa vallei dit zorgt
voor een optimale expressie en verschillende rijpingen van druiven waaronder elk wijnhuis zijn eigen karakter
heeft.
€ 32,50
(6,00)

Chateau Musar
Rosé

Musar Jeune Rosé

Obeidy, Merwah
“rijk aan citrus en
amandel nuances,
intens maar toch
verfijnd droog met
een peer zachte
afdronk”

Cinsault
“Volle en krachtige
rosé romig en
soepel, absoluut niet
streng een hint van
zoet en opwekkend
met kersige
kruidigheid”

€ 90,-

€ 45,-

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

€ 125,-

De oudste wijnpers in Libanon, werd door de Feniciërs gebruikt om wijnen te maken om deze dan over de gehele Middellandse zee te
verhandelen. Wijnen werden vroeger vernoemd naar de regio toen druiven nog geen namen hadden.

