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WHERE PASSION MEETS TRADITION



 Belle Epine, Les Vignerons Des Schistes (huiswijn)
chardonnay/viognier, Languedoc, Frankrijk

5,5 euro (glas) 16 euro (0,5l) 23 euro (fles)
Verleidelijke neus met geuren van bloemen en vanille. Frislevendige wijn  

met zachte mondvulling, mooi afgerond met een lichte eiktoets.
 

Sancerre, Domaine de la Chézatte
sauvignon, Loire, Frankrijk

31 euro 
Een droge witte Loirewijn, getypeerd door de sauvignondruif, met in de geur 
frisse aroma’s van citrusvruchten, geschakeerd en verkwikkend in de mond.

 

Pouilly-Fumé “Cuvée de Boisfleury”, Domaine A. Cailbourdin
sauvignon, Loire, Frankrijk

 19 euro (halve fles) 37 euro (fles)  
Deze door de sauvignondruif getypeerde, droge Loirewijn heeft intense

aroma’s van zuidvruchten en buxus in de geur en de pittige smaak.

Chablis, Domaine Besson 
chardonnay, Bourgogne, Frankrijk

37 euro
Een elegante Bourgognewijn van de chardonnaydruif, met een mineralig boeket

en een zuivere, zachtfrisse smaak die mooi in de mond nablijft.
 

 Pouilly-Fuissé, Domaine Thibert
chardonnay, Bourgogne, Frankrijk

49 euro
Een krachtige chardonnaywijn uit Zuid-Bourgogne met fijne nootachtige impressies 

in het geurpatroon en de rijke complexe en lang nablijvende smaak.

Pinot Gris “Cuvée des Prélats”, Domaine Paul Ginglinger
Elzas, Frankrijk

19 euro (1/2 fles) 33 euro (fles)
Een prachtige Elzasserwijn, met een intens diepgele kleur, een zoet 

kruidig boeket en een rijke, flatteuse mondvulling.

Ruéda “Oro de Castilla”, Bodegas Hermanos del Villar 
verdejo, Spanje
25 euro  
Deze Spaanse wijn, afkomstig uit op 750 meter hoogte gelegen wijngaarden nabij Valladolid, 
bekoort met zijn frisse aroma’s van exotische-en citrusvruchten en zijn volle smaak 
ondersteund door exquise zuren.

Teanum “Alta” 
falanghina, Puglia,Italië
26 euro 
Deze authentieke wijn uit Puglia in het zuiden van Italië, gemaakt van 100% falanghina,
de sterdruif van Zuid-Italië, heeft een geur van rijpe vruchten en vanille en een zachte,
goed nablijvende mondvulling.

Schoone Gevel
chardonnay, Franschhoekvallei, Zuid-Afrika
27 euro 
Een aangename, zachte wijn uit Zuid-Afrika, gemaakt van chardonnaydruiven, geur
en smaak zijn gemarkeerd door toetsen van rijpe witte vruchten.
 

Canelo Estate
chardonnay, Central Valley, Chili
28 euro 
Een krachtige chardonnaywijn uit het Maria Pinto district, op nieuwe eiken vaten
gevinifieerd en gerijpt. De zuivere geur en de volle smaak, die lang in de mond
nablijft, zijn gemarkeerd door toetsen van vanille en rijpe gele vruchten.

Borgoletto - Soave - Gino Fasoli - Bio AB
garganega, Veneto, Italië
28 euro 
Helder strogeel, fruitig en bloemig in de neus, met uiteindelijk aromatische noten. 
Bloemenaroma’s, volle en harmonieuze smaak. Lichte nasmaak van bittere amandel 
met goede persistentie in de mond.
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Belle Epine, Les Vignerons des Schistes (huiswijn)
merlot/syrah, Languedoc, Frankrijk

5,5 euro (glas) 16 euro (0,5l) 23 euro (fles)
Deze dieprode wijn uit de Languedoc is een geslaagde assemblage van merlot- en 

syrahdruiven afkomstig van hellingen met kiezel en mergel. De geur wordt 
gedomineerd door zoete rode vruchten en impressies van specerijen. 

De mondvulling is gul en goed ondersteund door rijpe tannines.
 

Château Le Pey, Cru Bourgeois Médoc
merlot/cabernet sauvignon, Frankrijk

17 euro (1/2 fles) 32 euro (fles)
Een mooi getypeerde Bordeauxwijn met de kenmerkende, fijne geur van de 

cabernet sauvignondruif en een elegant, smaakrijk palet dat lang in de mond nablijft.

Rosso Di Montalcino “Poggio alle Mura” Castello Banfi 
sangiovese, Toscane,  Italië

45 euro 
De smaak is vol en rond, met zeer zachte tannines en je proeft dat deze wijn heeft gerijpt op 
Franse eiken vaten. Het bouquet is complex, fris en zoet, met de geur van pruimen, kersen, 

bramen en frambozen jam, gecombineerd met hints van chocolade, vanille en drop.
 

Toro, Tinto Roble, bodegas Rejadorada 
tempranillo, Spanje

28 euro 
Deze Spaanse wijn, met diepe kersenrode kleur, komt uit het keteldal van de

Duerorivier in het westen van Castilla y León en heeft intense aroma’s van rijpe rode
vruchten en vanille ondersteund door soepele tannines en een mooie afdronk.

 

Moda, Montepulciano d’Abruzzo
montepulciano, Talamonti, Italië

26 euro 
Deze robijnkleurige wijn, afkomstig uit het ten oosten van Rome gelegen Abruzzo,

heeft een intens boeket van rijpe rode vruchten en vanille en
een elegante mondvulling met kruidige toetsen.

Chianti Classico DOCG “Fonte Alla Selva” Banfi 
sangiovese, Toscane, Italië
49 euro 
Een evenwichtige soepele rode wijn, vol fruit. Fluweelzacht in de mond met smaken 
van pruimen en kersen. In de neus een intens boeket van vanille, kersen en pruimen. 
Een zeer smaakvolle Chianti!

Schoone Gevel, La Motte
merlot, Franschhoekvallei, Zuid-Afrika
27 euro 
Een charmerende wijn uit Zuid-Afrika, gemaakt van uitsluitend merlotdruiven en 
gerijpt op vaten van Franse eik. Zowel in de geur als in de gulle, volle smaak vindt 
men impressies van rijp bessenfruit.

Heritage
cabernet sauvignon, Central Valley, Chili
28 euro 
Deze op nieuwe vaten gerijpte wijn, afkomstig uit het Maria Pinto district, heeft een
geur van zoete bessen en cederhout, rijpe tannines ondersteunen de mondvulling.

Llama, Belasco de Baquedano 
Malbec,  Lujan de cuyo, Mendoza, Argentinië
40 euro 
Gevinifieerd door de gerenommeerde wijnmaker Michel Roland uit stokken van 110 jaar 
oud. Een dieprode wijn met sterk geconcentreerde aroma’s in geur en smaak en een 
lange afdronk, Argentinië op zijn best.
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L’Estabel “Grande Cuvée” - Cabrières (huiswijn)
cinsault, Languedoc, Frankrijk

5,5 euro (glas) 16 euro (0,5l) 23 euro (fles)
Een aangename rosé-wijn uit het Franse zuiden. De cinsaultdruif, aangeplant op de leisteen- 

hellingen van Cabrières, geeft zijn volle expressie met intense aroma’s van rode vruchten, 
de syrah brengt de frisse toets, de grenache de rijke mondvulling.

 
 

Laurent Perrier
69 euro

Veuve Clicquot
85 euro

Cava Flama d’Or, Brut
Spanje
7 euro (glas) 29 euro (fles)
Een Catalaanse “méthode tradicional” uit Penedés met impressies van
rijpe appel en citrusvruchten in het levendige boeket en de frisse, 
evenwichtige mondvulling.
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Mai Thai Cuisine
Suikerrui 26 

2000 Antwerpen

03 / 225 16 87 
info@mai-thai.be
www.mai-thai.be

open 12:00 -14:30 & 17:00 - 22:30 
dinsdag gesloten / closed on tuesdays


