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Heeft u bepaalde allergieën of dieetwensen waar we rekening mee dienen te houden? 
Vraag uw kelner naar de allergenenkaart. In geval van hoge glutenintolerantie gelieve  
dit even te melden aan ons personeel.



Piper-Heidsieck Essentiel Brut by Taste! 

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 feestelijke 
aperitief bij eender welke gelegenheid, maar in het bijzonder 
ook gemaakt om te combineren met de verfijnde gerechten van 
Brasserie Appelmans & Absinthbar.

Deze champagne is het resultaat van 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% chardonnaydruiven en 18% van deze 
champagne behoort tot de beste reservewijnen. 

Hij heeft een nauwkeurig, mooi afgerond en elegant profiel. 
Zijn precisie en opmerkelijk evenwicht maken hem tot de ideale 
metgezel van gastronomie. In de neus krijgen we een vleug van 
witte perzik, brioche, pompelmoes en gekonfijte kweepeer die 
evolueert 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.
 
Glass 12,00 – Bottle 69,00

WE ARE PROUD TO PRESENT 
A UNIQUE COLLABORATION:
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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

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 drukt de filosofie van Essentiel uit.
Fles 80,00
 
Piper-Heidsieck Vintage 2012
Met de precisie van een horlogemaker werden 18 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 
brengt. Een champagne die rijpt en toch jeugdig en fris blijft! 
52% Pinot Noir - 48% Chardonnay.
Fles 120,00

Piper-Heidsieck Rare Millésime 2002 
Millésime 2002 Rare oftewel vintage champagne is de ultieme Piper-Heidsieck  
champagne. Het is een assemblage van 17 cru’s die zeven jaar gerijpt hebben  
in de kelders van het champagnehuis. Bestaande uit overwegend chardonnays  
uit la Montagne de Reims (70%) aangevuld met pinots noirs (30 %) uit dezelfde  
streek is deze champagne rijk en complex van smaak.
Fles 250,0

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

C H A M P A G N E S
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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
 
Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs 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

Taittinger Prestige Rosé Brut  
Taittinger Prestige Rosé Brut is een unieke Champagne. Gemaakt van chardonnay  
en Pinot Meunier uit Montagne de Reims. Perfecte kwaliteit & rijpheid van de druiven 
zorgen hem een uitzonderlijk krachtige body en een strelende zachtheid.
Fles 85,0

Bollinger “Spécial Cuvée” Brut
Dé champagne om iets te vieren! 
60% Pinot Noir - 25% Chardonnay - 15% Pinot Meunier.
Fles 80,00

Bollinger “La Grande Année” 2007
Dit is een van de groten der champagnes. Gespierde wijn met body, lengte, diepte en elke 
andere dimensie. Het is echt een geschenk om te delen met je vrienden. De champagne 
van 007 en Lady Di. 
70% Pinot Noir - 30% Chardonnay.
Fles 145,00

Dom Pérignon  2010 / 2011
Dit is een elegante en mineraal gedreven Dom Pérignon, de 40e editie tot nu toe. 
50% Chardonnay - 50% Pinot Noir.
Fles 199,00

C H A M P A G N E S
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Massimo Leone, Falanghina  
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

Genoels-Elderen Zwarte Parel - Made in Belgium!
Rijping van 18 maanden op fles. Heldere gele kleur, mousserend met een fijne 
pareling in het glas. Elegante neus van wit en exotisch fruit. In de mond een rijkelijk 
schuimende fruitige aanzet, ingebed in fijne zuren met een licht-notige aanzet en een 
fijne, sappige gestructureerde afdronk.
Fles 49,00

P A R E L S

O N Z E  H U I S W I J N

A L C O H O L V R I J E  W I J N
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Ai Galera
Tejo, Portugal
Door het unieke klimaat en de goede ligging produceert Ai Galera wijnen met een 
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het karakter van Ai Galera en de regio wordt 
benadrukt met etiketten die ontworpen zijn door lokale kunstenaars. De intrigerende 
inheemse druivensoorten en uitstekende toegankelijkheid dragen allemaal bij aan de 
opkomst van deze opwindende wijnen.

Mistico (wit) Blend: Fernão Pires, Verdelho
Encantado (rosé) Tinta Roriz
Poetico (rood) Blend: Castelão, Trincadeira, Tinta Miúda

Glas 5,00 – karaf 19,00 – fles 27,00

Pierre Zéro
Drinkt u graag een wijntje maar liever geen alcohol?Pierre Zéro is dan de perfecte  
vervanger voor de wijnliefhebber die de smaak van wijn wil zonder de bijwerkingen  
van alcohol. Beschikbaar in chardonnay of merlot.
Fles 24,00



Novelum Moelleux
Semillon / Muscadelle - Côtes de Bergerac, Frankrijk
Deze moderne en trendy Bergerac is een lichte en fruitige zoete wijn met in de neus 
toetsen van citrus, peer en mango. In de mond heerst er een mooi evenwicht tussen het 
karakter van exotisch fruit, de frisheid van citrus en de levendigheid van abrikoos. 
Een passende wijn bij zomerse salades, vegetarische en visgerechten.
Glas 5,50 – karaf 19,00 – fles 27,00

Z O E T E  W I T T E  W I J N

W I T T E  W I J N E N

Papenstraatje 1, 2000 ANTWERP  +32 3 226 20 22   info@brasserieappelmans.be   brasserie.appelmans   appelmans_absinthbar

Luc Pirlet ‘Les Barriques’ Reserve 
Chardonnay - Pays d’Oc, Frankrijk
Luc Pirlet, een Belgische wijnmaker in hart en nieren, maakt met zijn wijnen  
al jaren furore in de streek van de Languedoc, Zuid-Frankrijk.
Glas 6,00 – karaf 20,00 – fles 28,00

Torres Finca Negra Fair Trade 
Sauvignon Blanc Reserva - Central Valley, Chili
Een speelse, fris-fruitige sauvignon blanc met het hart en smaak op de juiste plaats. 
Tropisch fruit wordt elegant gebalanceerd met groene appel en een hint van venkel.  
Ideaal bij zeevruchten of wit vlees.
Glas 6,50 - karaf 25,00 - fles 37,00

Vermentino Di Sardegna “Praidis” 
Vermentino - Sardinië, Italië
Deze moderne witte wijn heeft sappige, tropische fruitsmaken van papaja en ananas,  
met voldoende heldere zuren om de wijn te verheffen. 
Deze smaakvolle wijn staat op zichzelf of lekker bij verse visgerechten.
Fles 29,00

Vache D’Automne Blanc 2019
Colombard / Chardonnay - Gascogne, Frankrijk
Deze fruitige wijn is een verkwikkend duet van colombard en chardonnay.  
Colombard brengt zijn typisch frisse toetsen van perzik, mandarijn en citroen  
waarvoor hij gekend en geliefd is. Ondersteund door chardonnay wordt dit een  
ronde en volle wijnervaring. Erg verleidelijk!
Fles 30,00 



Touraine Domaine des Corbillières 
Sauvignon Blanc - Touraine, Frankrijk
Deze sauvignon blanc komt uit de meest toonaangevende domeinen van de Touraine 
streek ‘Domaine des Corbillières’ en heeft een aromatische neus van rijpe vruchten met 
exotische accenten. Deze wijn heeft een frisse, levendige smaak en beschikt over heel wat 
complexiteit.
Fles 32,00

Gruber Röschitz Pepp
Grüner Veltliner - Weinviertel, Oostenrijk
Gruber Röschitz is drie generaties, drie broers en zussen en is drie keer recht in de roos! In 
de neus veel fruit en kruiden. In de mond groene appel, citrus en witte peper. Mooie, jonge, 
levendige wijn die zeer speels en crispy is.
Fles 33,00

Dal Cero 
Pinot Grigio - Veneto, Italië
Een zeer mollige neus van rijpe ananas. Deze pinot grigio combineert het warme exotische 
met frisse citrustoetsen. Een echte aanrader!
Fles 35,00

MAD 
Furmint - Tokaj, Hongarije
Deze buitengewone wijn laat zijn terroir spreken. Màd is van oudsher het centrum van deze 
bijzondere wijnwereld. Op de vulkanische ondergrond verbouwde men al heel lang wijn met 
karakter. Daarbij groeit de furmint druif, exclusief in de Tokaj regio, op jaren oude stokken. 
Het resultaat is een heerlijk gastronomische wijn gekenmerkt door een intens aroma met 
citrus en lichte aardse tonen, met een mineraliteit die het palet verfrist. Mooie begeleider 
van visgerechten.
Fles 37,00

Luis Felipe Edwards
Chardonnay Reserva - Colchagua Valley, Chili
Van deze beroemde wijnfamilie komen enkel topwijnen. 
Deze chardonnay druif rijpt langzaam door het koele zeeklimaat wat hem een mooie 
frisheid geeft en rijpt daarna deels verder in eiken vaten. 
Een super chardonnay!
Fles 38,00

Bodegas Ontañón
Tempranillo Blanco - Rioja, Spanje
Een relatief nieuwe wending in de wijnwereld waar u graag kennis mee wilt maken. 
Tempranillo Blanco is een unieke wijn met intense geuren van tropisch fruit en toetsen van 
banaan, appel en citrus. Een stevige body en een vol gevoel worden afgesloten met een 
frisse nadronk.
Fles 39,00
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Baboon Rock
Unwooded Chardonnay - Franschhoek, Zuid-Afrika
Dat wijn maken best rock-‘n-roll kan zijn, bewijzen de wijnmakers van deze fruitige, full-
bodied chardonnay. Het domein waar de eeuwenoude wijnstokken groeien, grenst aan een 
natuurreservaat waar enkele druifliefhebbende bavianen huizen. Om hun oogst te vrijwaren 
van deze ‘apendieven’ gebruikt de wijnboer af en toe een paintballgeweer om de stiekeme 
rovers te ontmoedigen. Zei iemand ‘Planet of the Grapes’?
Fles 41,00

Les Chanteaux 
Chenin Blanc - Loire, Frankrijk
Deze witte wijn is een monocépage van de chenin en komt van een zuidelijk georiënteerd 
perceel waar de stokken gemiddeld vijftien jaar oud zijn. Deze wijn heeft florale en minerale 
toetsen met frisse citrusaroma’s. Heerlijk bij visgerechten, risotto en groene asperges.
Fles 45,00

Hannes Reeh
‘Rohstoff Chardonnay’ - Burgenland, Oostenrijk
‘Rohstoff’ staat gelijk aan Hannes Reehs topwijnen! Afkomstig van één specifieke wijngaard 
zijn ze een expressie van puurheid en authenticiteit. Deze 100% chardonnay werd op tank 
gefermenteerd waarvan 30% vatrijping kreeg. Heerlijke florale toetsen, aroma’s van peer  
en noten in de neus. Mooie zachte en ronde smaak in de mond. Fantastische DNA 
chardonnay waar elegantie, structuur en balans een understatement is!
Fles 51,00
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Dune Gris de Gris 
Grenache / Carignan - Camargue, Frankrijk
Deze wijngaarden bevinden zich in het Zuid-Franse beschermde natuurgebied Camargue. 
De zandbodem is ideaal om een fragiel gekleurde rosé met de naam Gris de Gris op 
ecologische wijze te produceren.
Fles 29,00

Le Petit Balthazar Rosé
Cinsault - Pays d’Oc, Frankrijk
De druiven worden onmiddellijk geperst bij binnenkomst om de frisheid te bewaren. 
Deze fris en fruitige rosé heeft in de neus intense hints van aardbeien en bosbessen 
gebalanceerd met rondheid en levendigheid.
Fles 31,00

R O S E  W I J N E N



Saint Auriol 
Merlot - Languedoc, Frankrijk
Robijnrode kleur met paarse rand. Een diepe en intense neus met geuren  
van rood fruit, zachte specerijen en drop.
Glas 6,00 – karaf 20,00 – fles 29,00

Montes Reserva 
Cabernet Sauvignon - Colchaqua Valley, Chili
Uitstekende, zeer toegankelijke cabernet sauvignon. Met een diep robijnrode kleur. In de 
geur komt er van alles los: veel rijp rood en zwart fruit (aardbei, kersen, frambozen, bramen 
en zwarte bessen), maar ook de invloed van het houtgebruik (vanille, karamel, mokka, wat 
tabak en leer). Een krachtige wijn die mooi in balans wordt gebracht door verfijnde tannines. 
Lekker Chileens: zwoel, intens en fluwelig. De afdronk is opvallend lang.
Glas 6,50 – karaf 23,00 – fles 35,00

Irreverente 
Udaca - Dão, Portugal
Volle rijpe pruimen, rode bessen, kersen in de neus met een lichte kruidigheid. De smaak is 
eerder complex en vol, maar met voldoende fijnheid om deze nét niet bij de categorie van 
krachtige wijnen te voegen. Een prachtige balans.
Fles 28,00

Château Sainte-Eulalie ‘Plaisir d’Eulalie’
Grenache / Syrah / Carignan - Languedoc-Roussillon, Frankrijk
De unieke ligging van de wijngaarden en de ouderdom van de grenache, syrah en carignan 
wijnstokken resulteren in een erg zuiders getypeerde wijn met mooie gestructureerde 
tannines. Een heerlijke wijn bij kaas, pasta’s en grillades.
Fles 29,00
 
Jean Loron - Les Escudettes
Gamay - Beaujolais, Frankrijk
Als je liefhebber bent van lichte rode wijn met frisse zuren, zit je goed bij deze vrolijke  
wijn met een sappig karakter van zomers fruit. Samengesteld van eerste en beste wijnen 
van de gamay druif van alle terroirs van het wijngebied. Wat fris geschonken lekker als 
aperitief, bij tapas en lichte vleesgerechten, zelfs bij vis.
Fles 31,00

“Champbeaux” Grande Réserve 
Marselan / Alicante Bouschet - Languedoc, Frankrijk
“Groot, gewaagd en mooi”. Een prachtige languedoc-wijn met een dieprode, sensuele kleur. 
Aangename tannines, smaak van gerookte kersen en fluweelzacht tot slot.
Fles 32,00
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R O D E  W I J N E N



Ventoux Delas Frères 
Grenache / Syrah - Côtes du Rhône, Frankrijk
Een zeer aromatische wijn met bessen aroma’s, rood en zwart fruit. Typische  
Rhône-kruidigheid met zwarte peper, de nodige tannines, fijne zuren en stevige body.
Fles 36,00

Château Belle-Garde 
Cabernet Franc / Cabernet Sauvignon - Bordeaux, Frankrijk
De ‘Château Belle-Garde’ is een zeer klassieke rode bordeaux. Deze wijn is een blend van 
cabernet franc en cabernet sauvignon met voldoende structuur en ruggengraat en is ook 
vlot drinkbaar. Past perfect bij wild en rood vlees.
Fles 39,00

“Ontañon” Crianza, Bodegas Ontañon 
Tempranillo / Garnacha - Rioja, Spanje
Ontañon, gelegen buiten Logroño, betrekt fruit van hun eigen wijngaarden in Rioja Baja. 
Hooggelegen, geïsoleerde wijngaarden, zachtglooiend op steenachtige bodems, wijnen  
met een rijke vruchtbaarheid. Zeer lang in de mond, het natuurlijke gevoel van fruitige 
expressie. Onder ons motto “sharing is caring” is deze rioja ook verkrijgbaar in  
Magnum-fles. Perfect voor een feestje in Appelmans!
Fles 39,00 - magnum (1,5l) 75,00

El Chaparral de Vega Sindoa 
Grenache - Navarra, Spanje
Deze ‘El Chaparral de Vega Sindoa’ is voor 100% gemaakt van de grenache druif van 
wijnstokken tussen de 60 en 110 jaar oud! Met 8 maanden rijping op eiken vaten is hij 
kruidig en fruitig met impressies van rijp rood fruit, peper en laurier. 
Een aanrader met een zeer uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding!
Fles 43,00

Volcanes Reserva 
Carmenère / Cabernet Sauvignon - Valley Region, Chile
Een topwijn bestaande uit 85% carmenère en 15% cabernet sauvignon. Vulkanische 
ondergrond met toplaag van leem en klei geven deze wijn een excentrieke smaak ervaring 
met in de neus rood & zwart fruit gevolgd door een lichte bitterheid van chocolade met 
toetsen van tabak, toast, specerijen en olijven. Een frisse wijn met zachte tannines en 
een kruidig karakter.
Fles 45,00

Bruker Black Jack 
Pinot Noir / Lemberger / Zweigelt - Württemberg, Duitsland
Black Jack is gemaakt van pinot noir, lemberger en zweigelt en heeft een rijping van 15 
maanden in houten vaten. De wijn heeft een heel mooie neus met aroma’s van cassis, 
kersen en frambozen met hints van cacao, nootmuskaat, tijm en viooltjes. Een absoluut 
uitgebalanceerde wijn met veel charme en een lange afdronk. Een perfecte wijn voor bij al 
dan niet gegrilde vleesgerechten.
Fles 45,00
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Cantine Di Marzo DOC 
Aglianico - Campania, Italië
Deze heerlijke wijn is gemaakt van de aglianico-druif. 
Heerlijk kersenfruit, een vleugje kruidnagel, intens, zwoel, zoete pruimen, zoethout en 
vanille, sappig, vol en machtig, rijp, intens, zachte afdronk. Deze krachtige rode wijn is  
een mooie aanvulling bij gebraden of gegrild lamsvlees, entrecote en bij belegen kazen.
Fles 45,00
 
Precision Wines ‘The Navigator’ 
Zinfandel - Californië, USA
Precision Wines staat voor DNA Californië met veel finesse en respect voor traditie.  
Deze Cab’ heeft een verouderingsproces van 50% op nieuwe Amerikaanse eik en 50%  
op neutrale eik genoten. Hierdoor krijg je een complexe doch ‘easy drinking wine’ die  
iedere liefhebber zéér zal appreciëren. Hints van donkerrood fruit, munt en kokos.  
Zeer zachte, maar lange finish!
Fles 49,00

Beronia
Tempranillo Barrel Fermented - Rioja, Spanje
Veelvuldig medaillewinnaar! 1 van de vele toppers van onze wijnkaart, ‘Best Rioja’ - ‘Best 
Winemaker’ - ‘Best Winehouse of the Year’ bij Wine Spectator. Vanille en rokerige koffie-
toast-aroma’s. Heel veel rood fruit, zuurtjes, vanille en tannine in perfecte harmonie. Alleen 
de beste tempranillo druiven van de oude wijngaarden werden geselecteerd. Een explosie 
aan fruit, structuur en elegante tannines. 14 maand vatrijping op eik.
Fles 51,00

Château La Louvière 2016
Cabernet Sauvignon / Merlot - Bordeaux, Pessac-Léognan, Frankrijk
Het Nec Ultra Plus op deze kaart. Een topper van formaat uit een schitterende regio.
Deze bordeaux is gemaakt met cabernet sauvignon en merlot druiven en heeft een 
diepe intense rode kleur, complex in de neus en gekenmerkt door tonen van witte peper, 
kruidnagel en rijp rood fruit met een harmonieuze balans van het hout gemengd met de 
tonen van zoethout. De zijdeachtige tannines eindigen in een pittige en 
elegante afdronk. Finesse in een glas!
Fles 79,00
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