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Via onze website proberen wij U ook graag op de hoogte te houden van bv. opendeurda-
gen, themadegustaties, nieuwe wijnen, promoties enz.
U kan hier ook terecht voor ons volledig gamma met bijhorende technische fiches van 
al onze wijnen.

RELATIEGESCHENKEN

Bij Despert & Co kan U terecht voor al uw relatiegeschenken. Onze mensen staan 
steeds klaar om U te adviseren in uw keuze naar het gepaste geschenk, al dan niet 
gepersonaliseerd.  Al onze pakketten worden met de meeste zorg ingepakt en kunnen 
indien gewenst door ons geleverd worden.  Wij staan steeds tot uw beschikking voor 
meer inlichtingen op het nummer 03/238 05 84 of via info@despert.be
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Op aanvraag organiseren wij voor groepen van ca. 15 personen degustaties.  
Voor meer inlichtingen kan U ons steeds bereiken op volgend nummer

 03 238 05 84 of via info@despert.be

DEGUSTATIES



KOOK-INCENTIVES
Als “Bourgondiërs” staan eten en drinken bij ons op nummer 1. Er is nog nooit 

zoveel interesse geweest in het samenstellen van smaken op een bord en 
dit in combinatie met de perfecte wijn!

Boven de winkel beschikken wij over een polyvalente degustatieruimte tot 150 
personen. Deze beschikt over een semi professionele keuken die zich perfect 

leent tot het organiseren van kookworkshops voor collega’s, familie, vrienden,…. 
Deze workshops worden, indien U wenst, begeleid door een passende degustatie 

van de meest uiteenlopende wijnen, aangepast aan de bereide gerechten .

Voor eventuele inlichtingen of een offerte kan U terecht op info@despert.be
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VINS DE PAYS 
VINS DE PAYS D’OC

PPL 0128
WIT

75 cl      7,50 €Petit Bonheur ‘Chardonnay’ 2018  
Deze Chardonnay toont een mooie, briljante, gele kleur met groene 
tinten. Het boeket geeft aroma’s van vruchten en witte bloesem 
vrij. In de mond is hij rond, evenwichtig met aroma’s van peer en 
vanille en biedt hij een lange harmonieuze afdronk.

Petit Bonheur ‘Colombard - Sauvignon’ 2018  
Stralend, parelmoer groengeel met vette tranenbeekjes. Intens 
fruitgedreven met een floraal boeket van witte bloemen, nectarine, 
gekonfijte citrusvruchten en mango. Citruspittig en zesty tevens in 
de mond, met limoen, pompelmoes en groene appel, superleven-
dig en zelfs licht mineralig, met een sappige finale. 

   75 cl       7,50 €PPL 0104
WIT

Petit Bonheur ‘Syrah’ 2016  
Een heerlijke wijn zonder hout met een donkerrode kleur en mooie 
schittering. In de neus vooral frambozen, zwart fruit en kruidige 
toetsen. In de mond zijn de tannines omhuld door sappig fruit en 
mooie zuren. 

   75 cl       7,50 €PPL 0105
ROOD

LE PETIT BONHEUR

PPL 0129
ROOD

75 cl      7,50 €Petit Bonheur ‘Merlot’ 2018  
Merlot, de koningsdruif van de rechteroever van Bordeaux. Gelukkig 
waren ze er in de Languedoc snel bij om ‘m ook daarheen te halen. 
En met succes, want de zon doet de druif goed. Lekker rijp dus met 
veel fruit in het glas. Mooie, intense en heldere rode kleur. Prachtige 
aroma’s van rood fruit en een hint van rode pepers. 

PPL 0131
ROSE

75 cl      7,50 €Petit Bonheur ‘Cinsault’ 2018  
Heerlijke, lichte rosé wijn gemaakt van uitsluitend Cinsault druiven. 
Deze droge rosé valt direct op door zijn fascinerende kleur van 
stralend helder zalmoranje. De neus zit vol met Provençaalse krui-
derij, met vooral uitdagende hints van tijm en versgemalen witte 
peper. De afdronk is lang en heeft nét die subtiele kruidigheid met 
dat aangename bittertje die direct naar meer doen verlangen… 



BONDEVILLE
Bondeville blanc 2018
Bondeville blanc 2018
Deze wijn charmeert met zijn blinkende kristalhelder goudgele 
weerschijn. In de neus komen U delicate fruitige en bloemige aro-
ma’s tegemoet. Zijn afdronk is fris, fruitig, zuiver en pittig.

Bondeville rouge 2018
Bondeville rouge 2018
De kleur is helder blauwrood. De neus vertoont mooi rood fruit en 
schept de indruk van een heerlijke warme zomer. Zachte aanvang 
met mooie rondheid en een goede lengte. Heerlijk bij pasta’s en 
gegrild vlees.
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PPL 0038
ROSE

75 cl      7,18 €

PPL 0036

PPL 0048
WIT

   75 cl      7,18 €
   100 cl      8,32 €

PPL 0037

PPL 0049
ROOD

   75 cl      7,18 €
   100 cl      8,32 €

Bondeville rosé 2018
Mooie zalmroze kleur met florale pure aroma’s. Deze wijn boeit 
door zijn fluweelzachte afdronk. Ideale partner voor alle zomerse 
gerechten of als aperitief.

CHIBET
Chibet ‘Chardonnay’ 2018
In de neus is deze wijn licht boterig. De mond is rijk en erg fruitig 
eindigend op een finale met aroma’s van peer en citroen.

Chibet ‘Merlot’ 2018
Deze gulle Merlot met aroma’s van rijpe frambozen vertoont een 
mooie structuur in de mond die gekenmerkt wordt door soepel-
heid en zachtheid.

PPL 0091
ROOD

75 cl      7,50 €

PPL 0090
WIT

   75 cl      7,50 €

PPL 0100
ROSE

75 cl      7,50 €
Deze Chibet is een heel fruitige rosé, met aroma’s 
van aardbeien en framboosjes, en een heel frisse 
aciditeit. Hij is zeer lekker als aperitief of bij salades, 
paella en oosterse keuken.

Chibet ‘Cabernet - Grenache’ rosé 2018
Deze Chibet is een heel fruitige rosé, met aroma’s 
van aardbeien en framboosjes, en een heel frisse 
aciditeit. Hij is zeer lekker als aperitief of bij salades, 
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PVL 0003
WIT

PVL 0007
ROOD

   75 cl      7,47 €

75 cl      7,47 €

VALENTIN FLEUR
Reserve de Valentin ‘Sauvignon’ 2018
Mooie lichtgele kleur met wat groenige toetsen. Zeer geparfu-
meerde neus met sterk vegetale accenten. Frisse en fruitige af-
dronk met mooie zuren.

Reserve de Valentin ‘Chenin blanc’ 2017

Reserve de Valentin ‘Merlot’ 2018
Merlot, de koning der druivensoorten in de Bordeauxstreek, geeft 
een mooi intens rood purpere kleur. De afdronk is krachtig met een 
mooi karakter. 

PVL 0012
WIT

   75 cl      7,47 €

PPL 0141
WIT

PPL 0142
ROOD

   75 cl     6,91 €

75 cl     6,91 €

LAURENT MIQUEL
Vendanges Nocturnes Classic blanc 2018
Druiven : Sauvignon Blanc, Colombard en Grenache
Deze Vendanges Nocturnes Classic is een moderne, goed ge-
maakte huiswijn om dagelijks van te genieten. De bleekgele wijn 
heeft een groene glans en aroma’s van exotisch fruit en witte bloe-
men, die als het ware het glas uitstuiven. De frisse smaak is speels, 
licht en verfrissend met een lange afdronk. 

Vendanges Nocturnes Classic Rouge 2017
Druiven : Merlot, Syrah, Grenache en Carignan
Frisrode kleur. In de neus aroma’s van rood fruit. Gemakkelijke, 
soepele smaak, maar wel met karakter. Een echte allemansvriend, 
een ‘vin de plaisir’ met volop fruit. Gemaakt van jonge druivenstok-
ken.



PPL 0072
WIT

75 cl      7,92 €
LAURENT MIQUEL PERE ET FILS
Père et Fils ‘Chardonnay - Viognier’ 2017
Het is een bleekgele wijn met een groene, sprankelende schitte-
ring met aroma’s van delicaat fruit en witte bloemen. In de mooi 
gestructureerde, rijke smaak proeft men fris exotisch fruit met een 
hint van amandelen. 

Père et Fils ‘Syrah - Grenache’ 2017
Diep robijnrood gekleurde wijn met een uitnodigend aroma van rijp 
rood fruit met iets van peper en zoethout. Mooie balans tussen de 
zachte tannines en het rijpe fruit met een lichte kruidigheid, waarna 
de wijn afrondt met een aangenaam verrassend lange nasmaak. 

Père et Fils ‘Cinsault - Syrah’ 2018
De smaak is karaktervol: elegant, fris, fruitig, droog en subtiel.Lau-
rent Miquel Cinsault Syrah rosé is een zeer smaakvolle blendwijn, 
die zich goed laat drinken als aperitief, maar ook heerlijk smaakt bij 
lichte gerechten en salades en licht gekruide Oosterse gerechten.

PPL 0073
ROOD

75 cl     7,92 €

PPL 0078
ROSE

75 cl      7,92 €
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VAN VADER OP ZOON
Père et Fils betekent ‘vader en zoon’ en is een 
eerbetoon aan de geschiedenis van de familie 

Miquel. Al sinds 1791 wordt kennis doorgegeven 
van vader op zoon, waardoor er steeds een 

nieuwe generatie wordt geïnspireerd om wijnen 
te maken in volledige harmonie met de natuur.



PPL 0140
ROOD

   75 cl      6,83 €
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PPL 0153
WIT

   75 cl      6,83 €Histoire de Goûts ‘Chardonnay’ 2018   
Een délicieuse Chardonnay met aroma’s van perzik en geboterde 
toast. Lekker vettig in de mond met een levendige finale. Deze witte 
wijn is mooi gestructureerd, waarbij kracht en finesse mooi met 
elkaar in balans staan. Liefhebbers van een lekkere Chardonnay 
zullen deze wijn zeker kunnen appreciëren, hetzij om gewoon zo te 
drinken, hetzij bij kip, visgerechten of bij salades.

PPL 0154
ROOD

   75 cl      6,83 €Histoire de Goûts ‘Cabernet - Merlot’ 2017   
Deze blend van Cabernet met Merlot is typisch voor Bordeaux 
maar geeft in de Pays d’Oc meer zachtdrinkende elegantie. Een 
intens dieprode wijn, met een volle, fruitige afdronk die lang blijft 
hangen.

Histoire de Goûts ‘Carignan’ Vieilles Vignes 2016   
Mooie sappige aroma’s van bosbessen, frambozen, povençaalse 
kruiden,… Mooi mediumvol in de mond met een elegante afdronk. 
Zeer sappig en geweven. Een plezier om van te drinken.

PPL 0013
WIT

PPL 0011
ROOD

   75 cl     7,74 €

75 cl     7,74 €

FLEUR DU SUD
Fleur du Sud ‘Chardonnay’ 2018
Rijkelijke witte wijn met een mooi glanzende kleur. Mooie aange-
name neus met fruitige en frisse aroma’s. Soepele, ronde wijn met 
een rijk smaakpallet en een volmondig einde. 

Fleur du Sud ‘Cabernet Sauvignon’ 2016
Mooie, glanzende helderrode kleuren een aangename neus van 
rood fruit, licht houtachtig, met een vleugje paprika. Zachte en soe-
pele aanvang met toch voldoende kracht, gevolgd door een mooie 
lange afdronk.



PPL 0152
ROOD

   75 cl      7,65 €
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PPL 0150
WIT

   75 cl      7,65 €3 Grenache Blanc 2018   
Helder goudgeel van kleur met groene nuances. Subtiele aroma’s 
van tropisch fruit, acacia en citrus. Expressief en complex in de 
mond. Een witte wijn zonder gêne, met een genereuze zachte 
smaak.

PPL 0151
ROSE

   75 cl      7,65 €

PAYS D’HÉRAULT

3 Grenache Gris 2018   
Deze rosé heeft een betoverende lichtroze kleur met mooie hel-
dere reflecties. De neus is fijn, subtiel en elegant met florale aro-
ma’s van mango, passievrucht en ananas. De smaak is aromatisch 
met hints van frambozen en kruisbessen. Perfect in balans en met 
een lange fruitige afdronk is deze Grenache Gris rosé uniek in zijn 
soort. Een rosé die naar meer smaakt en te combineren is met vis, 
salades, varkenslende, barbecue en natuurlijk ook als aperitief.

3 Grenache Noir 2016   
In de neus rood en zwart fruit, pepertje, kruidenbloemetjes. De inzet 
is soepel en vitaal, boordevol rood-zwart bessensap, puur en licht 
mineraalrijk, met een milde specerijentoon. Het fruit excelleert in 
deze wijn, gesteund door een prettige zuurgraad. Een levendige en 
relatief geconcentreerde wijn, doch niet complex. Gemaakt voor 
‘easy drinking’, desgewenst ‘s zomers licht gekoeld en vooral te 
prijzen om haar intense fruit en puurheid.

333
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VINS DE PAYS DE GASCOGNE

DOMAINE TARIQUET
Domaine du Tariquet 2018PPL 0005

WIT
75 cl      7,36 €

PPL 0028
ZOET

75 cl      12,04 €

PPL 0061
ZOET

75 cl    23,57 €

Tariquet ‘Rosé de Pressée’ 2018
Druiven :  Syrah, Merlot, Tannat  en Cabernet Franc
De neus is intens fruitig en doet denken aan frambozen en bloem-
blaadjes met subtiele hinten van zoete kruiden. Het is een rijke, 
vlezige en frisse wijn. In de smaak vinden we aroma’s van gecon-
fijte vruchten en rode bosvruchten. Ideaal als aperitief maar ook bij 
diverse voorgerechten zoals tapas, spaanse ham, olijftapenades 
op stokbrood. Tevens bij salades en italiaanse gerechten. 

PPL 0052
ROSE

75 cl      8,06 €

Dernières Grives 2010 ‘Petit Manseng’

Druiven :  60% Colombard 40% Ugni Blanc 
Onze Tariquet Classic komt van het befaamde Domaine du Tari-
quet van de familie Grassa uit Éauze in de Côtes de Gascogne 
in het Zuid-Westen van Frankrijk. Deze Classic wijn is gemaakt 
van Ugni Blanc druiven en van de Colombard. De familie Grassa 
heeft in de afgelopen decennia een grote naam opgebouwd als 
dé specialist in het maken van de mooiste witte wijnen. Het is 
een “open wijn” met een prachtige intensiteit met aroma’s van 
bloemen, citrusvruchten en mooie nuances van exotische 
vruchten. De smaak is lekker fris en rond met de volheid 
van rijpe vruchten. De afdronk heeft een rijke citrussen-
satie.  Domaine du Tariquet Classic Ugni Blanc-Colom-
bard is een lekkere frisse wijn en bovendien een prima 
begeleider bij maaltijden met vis, wit vlees, zeevruchten 
én ... een voortreffelijk begeleider bij asperges! 

Premières Grives 2018 ‘Gros Manseng’
Eén van de eerste tekenen van het einde van de herfst is de komst 
van de eerste lijsters. Op dit moment, 1 maand nadat de druiven 
rijp zijn, oogst Tariquet de overrijpe Gros Manseng druiven die de 
lijsters zo graag lusten. Dit resulteert in een delicate, elegante, 
zeer karakteristieke wijn en intens aromatische wijn. Mooi helder 
goud van kleur. Expressieve en exotische neus met hinten van cit-
rus fruit. Krachtige en ronde wijn met een goede balans tussen 
frisse zuren en fruitaroma’s.

op stokbrood. Tevens bij salades en italiaanse gerechten. 

Onze Tariquet Classic komt van het befaamde Domaine du Tari-
quet van de familie Grassa uit Éauze in de Côtes de Gascogne 
in het Zuid-Westen van Frankrijk. Deze Classic wijn is gemaakt 
van Ugni Blanc druiven en van de Colombard. De familie Grassa 
heeft in de afgelopen decennia een grote naam opgebouwd als 
dé specialist in het maken van de mooiste witte wijnen. Het is 
een “open wijn” met een prachtige intensiteit met aroma’s van 
bloemen, citrusvruchten en mooie nuances van exotische 



PAL 0024
WIT

HUBERT BECK
Pinot Blanc 2017

Pinot Gris 2017
Pinot Gris 2017
Deze wijn pakt uit met een mooie weelderigheid en een karakter-
volle smaak. Stevige, zachte en lange afdronk.

Gewürztraminer 2017

Pinot Noir 2017
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ALSACE 
VINS DE PAYS D’OC

PAL 0022
WIT

PAL 0026
ROOD

PAL 0016

PAL 0025
WIT

   75 cl    10,56 €

   75 cl    12,92 €
   37 cl      8,59 €

   75 cl    14,00 €

75 cl    12,43 €

BEAUJOLAIS 

10  l    63,35 €

10  l    60,54 €

PVT 0013
WIT

PVT 0012
ROOD

TAFELWIJN

Domaine Brial Blanc (bag in box)

Domaine Brial Rouge (bag in box)



Beaujolais Villages 2017
Beaujolais-Villages mag in 37 verschillende gemeenten bin-
nen de Beaujolais regio verbouwd worden. De opbrengst in 
Beaujolais-Villages vertegenwoordigd ongeveer 25% van de 
totale productie in de regio. Een rode wijn op basis van hand-
geplukte supersappige Gamay druiven die afkomstig zijn van 
de beter gelegen wijngaarden in Beaujolais. De kwaliteit van 
deze wijn is heel hoog. Dit is geen gewone Beaujolais Villages 
meer. Veel intensiteit, omlijst met een prachtige fraîcheur en 
mooie zachte smaken. Voortreffelijk!!!
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   75 cl    12,54 €

Dominique Piron, 40 jaar vakmanschap, een 
geschiedenis van meer dan 4 eeuwen in Morgon 

– het hart van de Beaujolaisstreek

nen de Beaujolais regio verbouwd worden. De opbrengst in 
Beaujolais-Villages vertegenwoordigd ongeveer 25% van de 
totale productie in de regio. Een rode wijn op basis van hand-
geplukte supersappige Gamay druiven die afkomstig zijn van 
de beter gelegen wijngaarden in Beaujolais. De kwaliteit van 
deze wijn is heel hoog. Dit is geen gewone Beaujolais Villages 
meer. Veel intensiteit, omlijst met een prachtige fraîcheur en 

Dominique Piron, 40 jaar vakmanschap, een 
geschiedenis van meer dan 4 eeuwen in Morgon 

DOMAINE DOMINIQUE PIRON
Dominique is geboren in 1950 in Villié-Morgon en het hart van het domein ligt 
langs de D68 op de Côte de Py . Met hem is de veertiende generatie – sinds 
1590  –  uit de Pirondynastie actief; nederig maar duidelijk met een missie die 
de individuele lotgevallen overstijgt. Vader Piron had zich al  enorm ingezet voor 
de zaak van de Beaujolais . Dominique , na studies oenologie eind jaren zestig en 
het nodige reizen om te leren, is zelf sinds de zeventiger jaren wijnbouwer. Hij 
zet daarmee die familiale passie – zoveel méér dan traditie –  verder,  grondig 

overtuigd  van het potentieel van de gamay 
op het Beaujolais- lappendeken van verschil-
lende terroirs.
Het motto van Dominique Piron is om van de 
wortel van de druivenstok tot aan de rijping 
van de wijn er alles aan te doen om een ge-
concentreerde, single grape wijn te maken 
met een typische stijl, karakter en persoon-
lijkheid.

PBJ 0028
ROOD
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PBJ 0030
ROOD

75 cl    19,40 €

PBJ 0029
ROOD

   75 cl      16,14 €Brouilly 2016

Morgon ‘Grand Cras’ 2014
100% Gamay – ruim 50 jaar oude stokken - uit de wijngaard 
‘Les Grands Cras’ op 200-300 m hoogte in Villié Morgon, 
op de zuidelijke helling van de heuvel Py. De onderbodem be-
staat uit oud verweerd graniet met veel ijzeroxide en de bo-
venlaag is van klei. Milieuvriendelijke wijnbouw, handmatige 
oogst met selectie bij aankomst. Gedeeltelijke ontsteling. Ver-
gist gedurende 15-20 dagen met pigeage. Opvoeding meest 
op cuves, ook wat op foeders en barriques voor rondheid van de 
wijn. 

PBJ 0031
ROOD

   75 cl    19,40 €Saint-Amour 2015
Wat een feest: klassieke waarden en de explosieve sappigheid 
van de Gamay met de wortels in ijzerhoudende, verpulverde 
rotssteen en leisteen in een wijn. Vergeef ons het enthou-
siasme maar dit is een geweldige ervaring.

Moulin-à-Vent ‘Vieilles Vignes’ 2015
De wijn heeft een verzadigde, weelderige purperrode kleur. Het 
bouquet zit vol finesse en is tegelijkertijd diepgaand, maar heeft 
ook krachtige, fruitige en minerale geuren. In de mond schittert 
hij door een levendig begin met smaken van zure kersen, pruimen, 
rijpe moerbeien, cassis, munt en vlier. De tannine is heel fijn en 
in evenwicht. In de lange, minerale afdronk domineren weelderig 
barokke eigenschappen. Heerlijke wijn, dus laat u verleiden.

PBJ 0032
ROOD

   75 cl    20,41 €

Fleurie 2017-18
De wijngaarden zijn gelegen in Beaujeu, in het noordelijk gedeelte 
van de Beaujolais. Dit is een Beaujolais in optima forma. De wijn is 
openhartig. Je ervaart een pure druivenexpressie. Ervaar de kro-
kante frisheid van de gekneusde (Gamay)druif, kirsch, kersenpitten 
en griottes op sap. Verder ruik je viooltjes en iets van kaneel. De 
wijn is sappig en ook zacht. Het is een fijne eetwijn, goed te combin-
eren bij verfijnde gerechten. Maar hij kan ook heel goed bij stevige, 
op de huid gebakken vis. Heerlijk!

PBJ 0033
ROOD

   75 cl    19,40 €

Wat een feest: klassieke waarden en de explosieve sappigheid 
van de Gamay met de wortels in ijzerhoudende, verpulverde 
rotssteen en leisteen in een wijn. Vergeef ons het enthou-



BOURGOGNE

PBG 0008
WIT

   75 cl      20,30 €

PBG 0032
WIT

   75 cl     28,90 €

PBG 0012
ROOD

   75 cl    14,16 €

Bourgogne AC 2017

Saint-Véran ‘Les Chênes’ 2017
Complexe wijn met de kwaliteiten van een Pouilly Fuissé.  
Aroma’s van witte perzik en peer met een subtiele zachtronde 
amandelachtige afdronk mede door het verstandig gebruik van 
nieuwe eik.  (coup de coeur Guide Hachette 2008)

Pouilly Fuissé ‘Les Chailloux’ 2017

Pouilly Fuissé ‘Vieilles Vignes’ 2016

Bourgogne AC 2017
Druiven : Pinot Noir
Deze wijn is erg typerend voor zijn appellatie. Hij heeft een diep-
rode kleur en vertoont aroma’s van confituur en rode vruchten. 
In de mond is hij complex en mooi gestructureerd met een lange 
afdronk.

PBG 0015
WIT

   75 cl   12,99 €

PBG 0113
WIT
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Mâcon Solutré 2017
De acacia’s, die aan de voet van de rots van Solutré 
groeien, laten het parfum van hun bloemen in de neus 
van de Mâcon uitwasemen. Wijn met een mooie cit-  
roengele kleur. Heerlijke frisse en fruitige neus met 
toetsen van perzik. Ronde en zijdeachtige lange af-
dronk met een zeer mooie nervositeit.

Viré-Clessé ‘Vendanges Manuelles’ 2018
De druiven worden geteeld op de percelen van vier 
dorpen, waaronder Viré en Clessé. De Chardonnay-
druif levert hier krachtige, maar tegelijkertijd subtiele 
levendige wijnen met een mooie ronde afdronk. De 
aroma’s van de Viré-Clessé doen denken aan acacia 
en honing met nuances van mineralen. TOP !!!

DOMAINE AUVIGUE BURRIER
De gebroeders Auvigue vormen de tweede generatie van 
dit familiebedrijf dat zijn wijngaarden op de kalkrijke gron-
den rond de  Roche de Solutré hebben liggen. Het gebied 
behoort tot het zuidelijk deel van de Bourgogne en staat be-
kend als “le Maconnais”. De 3 voornaamste product groe-
pen zijn : Pouilly – Fuissée,  Saint – Véran, en Mâcon Blanc. 
Het overgrote deel  van de druiven wordt handmatig geplukt. 
In totaal worden 14 verschillende wijnen door de familie Au-
vigue gebotteld en in eigen beheer  op de markt gebracht.

PBG 0153
WIT

   75 cl     16,70 €

   75 cl   13,78 €

PBG 0116
WIT

   75 cl     32,73 €

Deze wijn heeft een prachtige 
goud - strogele kleur met 
groene schittering. In de neus 
mineralig, witte bloemetjes, 
viooltjes, zure ananas en lek-
ker fris fruit. In de mond heel 
complex met een frisse aan-
zet gevolgd door rijp fruit en 
veel mondvulling. De lange 
finale eindigt met een boter-
toetsje



   75 cl    56,65 €PBG 0161
WIT
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Puligny-Montrachet 2017  
Druiven : Chardonnay
Het dorpje Puligny-Montrachet ligt tussen Meursault en Chas-     
sagne-Montrachet in. De wijn heeft een mooie lichtgouden kleur 
met groene tinten. Verrukkelijke aroma’s van bloemen en fruit met 
een subtiele toets van eiken. De smaak is vol, rijk en droog met een 
lang aanhoudende afdronk. Een perfect huwelijk tussen kracht en 
elegantie.

   75 cl    58,90 €PBG 0162
WIT

Chassagne-Montrachet 2017  
Druiven : Chardonnay
Krachtige, rijke wijn met veel body, maar ook verfijning en een ge-
balanceerde smaak. Aroma’s van rijp wit fruit, witte bloemen en 
honing. Wijn voor speciale gelegenheden! Top met foie gras, maar 
ook heerlijk bij romige visgerechten, krab, kreeft en wit vlees in rijke 
sauzen.

Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Blanc 2017  
Druiven : Chardonnay
Zoon Didier behoort tot de vernieuwende garde in Bourgogne met 
als enige doel de druif te laten spreken in zijn wijnen. Deze pure 
Chardonnay werd 10 maanden bewaard in de helft inox en de 
helft grote ‘tonneaux’ van 228 en 500 liter. De aroma’s van witte 
bloemen springen uit het glas. Complexe mond met een elegante         
frisheid!

   75 cl    18,39 €PBG 0158
WIT

frisheid!

DOMAINE DELAGRANGE
Henri Delagrange is een echt familiedomein dat reeds toe is aan 
de zesde generatie. Het is Didier Delagrange die de leiding neemt 
over dit 14.50 ha. grote domein gelegen in Volnay. De oogst ge-
beurt volledig manueel, en dit op het ogenblik dat het fruit beschikt 
over optimale rijpheid. Didier maakt moderne Bourgogne waar fruit 
op de eerste plaats komt. De wijnen zijn volmondig, warm, elegant 
& bezitten vooral veel verfijning. 
Een mooi voorbeeld van hoe Bourgogne hoort te zijn !!!

   75 cl    52,15 €PBG 0160
WIT

Meursault 2017  
Druiven : Chardonnay
Rijk, vol en elegant van smaak. U proeft de rondeur, charme en 
verfijning op een zeer stijlvolle en verleidelijke manier. Een Meur-
sault om bij weg te dromen!
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   75 cl    44,27 €PBG 0164
ROOD

Pommard ‘Les Vaumuriens Hauts’ 2015  
Druiven : Pinot Noir
Als je van pinot noir houdt, moet je deze Pommard zeker proberen. 
Dit is een schoolvoorbeeld van een verrukkelijke Bourgogne. De   
wijnstokken zijn gemiddeld 40 jaar oud. Op leeftijd dus. Daardoor 
produceren ze weliswaar wat minder druiven, maar met meer ba-
lans en intensere aroma’s. Die proef je terug in deze wijn die zowel 
vol en krachtig als speels en opwekkend overkomt.

   75 cl    44,27 €PBG 0166
ROOD

Volnay ‘Vieilles Vignes’ 2014 
Druiven : Pinot Noir
Een helder paarse kleur. De neus opent met geuren van kers en 
pioenroos. Een vleugje geroosterd. Grote aromatische zuiverheid 
in de mond met een natuurlijk evenwicht.

Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Rouge 2017  
Druiven : Pinot Noir
Zoon Didier behoort tot de vernieuwende garde in Bourgogne met 
als enige doel de druif te laten spreken in zijn wijnen. Deze cuvée 
heeft aroma’s van aalbesjes, framboos, geplette aardbei en vio-
lette. Dezelfde fruitbende is terug te vinden in de mond met elegan-
te en zijdezachte tannines. Bourgogne heruitgevonden

   75 cl    18,39 €PBG 0163
ROOD
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BOURGOGNE

PBG 0077
WIT

Albert Sounit Rully Blanc “Saint-Jacques” 2016
De Chardonnay druiven worden op 
volle rijpheid geplukt en vergist op een 
lage temperatuur om het fruit zoveel 
mogelijk vast te houden. De vergist-
ing vindt plaats in eikenhouten fusten 
(1/3 nieuw) om meer complexiteit op 
te bouwen. Daarna blijft de wijn nog 
circa 10 maanden op zijn Lie (bezinksel) in de fust liggen. Sounit 
concentreert zich op het behouden van de karakteristieke eigen-
schappen van de wijngaard en niet zo zeer op het maken van wijn 
op een bepaalde smaak. Jong gedronken heeft deze wijn dan ook 
een hoog mineraal gehalte met een bouquet van wit fruit (ananas) 
en een volle, complexe smaak waarin getoast brood, honingcitrus, 
vanille en delicaat wit fruit waar te nemen zijn. Productie: 6 à 7000 
flessen, bewaren tot 4-6 jaar na de oogst. Serveer deze wijn niet te 
koud (10-12 graden) bij een mooie stevige vis in saus.

75 cl    33,47 €

MAISON ALBERT SOUNIT
Albert Sounit heeft een be-
langrijk standpunt waar het 
gaat om de kwaliteit van haar 
(stille) wijnen. De origine (“ter-
roir”) van de verschillende wijn-
gaarden moet zoveel mogelijk 
tot uitdrukking komen in de 
wijnen. Sounit vinifiëert haar  
wijnen vrijwel uitsluitend zelf, ook als de druiven niet van eigen 
wijngaarden afkomstig zijn.  Iedere wijn wordt op haar beurt 
weer apart gebotteld en dus niet als handelswijn (verschillen-
de origines bij elkaar) op de markt gebracht. Dit is een belang-
rijk verschil met veel andere handelshuizen, zg. “négociants-
éleveurs” in de Bourgogne die dikwijls wijn of most opkopen. 
Slechts waar de wijnboer (in de omgeving van Rully) volgens 
de hoge “Sounit” kwaliteitsstandaard de wijn zelf maakt wil 
men in plaats van druiven wel eens de wijn aankopen om deze 
zelf verder op te voeden.

PBG 0156
WIT

   75 cl    33,02 €Domaine Bernollin Montagny 1er cru ‘Les Chaniots’ 2013
De Les Chaniots wijngaard be-
horend tot het Domaine Bernol-
lin in Jully les Buxy, heeft 80 jaar 
oude wijnstokken met een heel 
klein rendement maar super ge-
concentreerd. 100% op hout op-
gevoed waarvan 30% op nieuwe 
vaten. Resultaat is een rijke, in-
tense wijn met enorme finesse.  
Intense minerale witte wijn met 
een goede concentratie en een 
klassieke pure Chardonnay.



Chablis ‘Champs Royaux’ 2017
Chablis ‘Champs Royaux’ 2017
William Fèvre is altijd een voorvechter geweest van 
echte, authentieke Chablis. Hij schreef er zelfs een 
boek over: Le vrai Chablis et les autres. Dat durf je 
natuurlijk alleen als je echt héle goede wijnen maakt. 
En dat doet Fèvre. Sterker nog: William Fèvre geldt als 
geen ander als de referentie voor Chablis. 
William Fèvre’s Chablis is een loepzuivere wijn met 
de kenmerkende invloeden van de mergel en kalkbo-
dem van de regio. Naast een verfijnde mineraligheid 
en een indrukwekkende vitaliteit imponeren zijn rijpe 
citrustonen en een tikkeltje room. Dit is een grootse 
wijn, - een echte referentie-Chablis - die een plekje op 
tafel verdient naast vis, zachte kazen en de lekkerste 
zeevruchten.
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PBG 0070
PBG 0038
WIT

   75 cl      23,90 €
37 cl      13,04 €

PBG 0006
WIT

   75 cl    48,14 €

DOMAINE WILLIAM FEVRE
1959, het jaar waarin William Fèvre zijn eerste jaargang decla-
reerde , markeerde de geboorte van het domein. Hij stamt uit 
een familie die al meer dan 250 jaar in de Chablis-regio leeft. 
Het was dus logisch dat hij als zelfstandig wijnmaker startte 
en dit deed hij met 7 hectare wijngaarden.  In de loop der jaren 
heeft het domein nieuwe wijngaarden in Chablis verworven, 
allen gelegen in de historische terroirs. William Fèvre is uit-
gegroeid tot één van de grootste grondeigenaren in Chablis 
met 51 hectare aan prestigieuze wijngaarden , waarvan 15,9 
zijn geclassificeerd als Premiers Crus en 15,2 als Grands 
Crus.  Om het milieu te beschermen, worden de wijngaarden 
zorgvuldig beheerd. Het beperken van de opbrengst is één ge-
geven, sinds vele jaren worden de wijnstokken ook behandeld 
met behulp van biologische methodes. Het domein oogst enkel 
manueel met kleine bakjes, gevolgd door strenge sortering en 
besteedt veel aandacht aan alle details in elke fase van het 
productieproces.

Chablis ‘Fourchaumes 1er cru’ 2017



Fixin Blanc 2009

Bourgogne 2009

Marsannay ‘Montchenevoy’ 2014
Marsannay ‘Montchenevoy’ 2015

Gevrey Chambertin 2014 ‘La Justice’ 
Gevrey Chambertin 2015 ‘La Justice’ 

Gevrey Chambertin 2016 ‘Vieilles Vignes’ 
Dit is een zeer krachtige, doch elegante wijn. De structuur is 
fluweelzacht. De aroma’s van rood fruit zoals cassis, framboos 
en vooral kers wedijveren met de bloemige geuren van roos en 
viooltjes. Bij verdere rijping zullen smaken als zoethout, cham-
pignons, leder en andere nuances van deze Gevrey één van de 
mooiste wijnen maken van deze appellatie.

Chambolle Musigny 2016

Vosne-Romanée 2016

Clos de Vougeot 2016 Grand Cru

PBG 0058
ROOD

   75 cl    21,77 €

PHILIPPE CHARLOPIN
Philippe Charlopin a été un précurseur de la vig-
nification moderne. Il produisait des vins concen-
trés et musclés presque atypique pour le terroir 
bourguignon. Depuis 1997, il est revenu sur un 
style plus élégant qui fait de lui l’un des grands vig-
nerons de la Côte de Nuit. Ses vins sont toujours 
disponibles en quantité limitée.

PBG 0066
ROOD

75 cl   72,40 €

PBG 0078
ROOD

75 cl    70,15 €

PBG 0076
ROOD

   75 cl     72,40 €

PBG 0029
ROOD

75 cl    223,19 €
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PBG 0082
PBG 0088
ROOD

75 cl    36,51 €
75 cl    43,26 €

PBG 0067
WIT

   75 cl    31,89 €

PBG 0081
PBG 0089
ROOD

75 cl    56,65 €
75 cl    65,65 €
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BORDEAUX 
VINS DE PAYS D’OCBORDEAUX 

PBX 0036
WIT

   75 cl     10,06 €

PBX 0037
PBX 1237
ROOD

   75 cl      10,06 €
   37 cl        6,84 €

Sirius blanc 2017
Deze wijn charmeert door zijn blinkende kristalheldere gele kleur. In 
de neus komen U fruitige(exotisch) en bloemige(acacia’s) aroma’s 
tegemoet en dit gecombineerd met een fijne en elegante houttoets. 
In de mond bestaat er een mooi evenwicht tussen de frisheid van 
de Sauvignon en de volheid en rondheid van de Sémillon. Heerlijk als 
aperitief, lekker bij schaal- en schelpdieren en bij wit vlees.

Sirius rouge 2015
Sirius rouge 2015
Sirius is genoemd naar de helderste ster in het universum. Sirius 
is een regelmatige winnaar van diverse nationale en internatio-
nale   wijncompetities. Het is een hoofdmerk, dat keer op keer 
aantoont dat een basis Bordeaux wijn van grote klasse kan zijn. 
Dit komt mede doordat Sirius met dezelfde aandacht en liefde 
wordt gemaakt als men meestal toepast bij Grands Crus. Er is 
een strenge selectie voor de druiven, vinificatie technieken en de 
ouderings methodes. Dit alles resulteert in rijke, soepele wijnen 
met een uitstekende lengte. Sirius combineert elegantie, finesse 
en karakter. Een moderne klassieke wijn.

Gold medal - Concours International des Vins de Lyon 2017

MAISON SICHEL
Sinds de oprichting in 1883 door Herman Si-
chel, toen 65 jaar, hebben zes generaties van 
de familie Sichel elkaar opgevolgd aan het roer 
van het bedrijf. Maison Sichel was de eerste    
wijnhandelaar die zijn eigen wijnhuis oprichtte in 1967. Het 
huis combineert al zijn know-how met talent bij het maken van 
de SIRIUS wijnen. De Sirius wijnen zijn fijne, gesofisticeerde    
wijnen met de typische kenmerken van Bordeaux.
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Château Lafon Lamartine 2006

Château Lafon Lamartine N° 10   2002
(houtgerijpt - vieilli fût)
Complexe neus, mix van vers en gestoofd zwart fruit, 
kruiden en lichte, gerookte houttoetsen. Zeer soepele 
aanzet met mooie vulling - uitbundige evolutie, rijkelijk 
aanwezig fruit en toetsen van peper - lange finale, heel 
zacht met ingebonden en discrete tannines.

VINS DE PAYS D’OC

PBX 0004
ROOD

   75 cl       11,51 €

PBX 0205
ROOD

   75 cl     14,44 €

1ère COTES DE BLAYE 

La Colère de Bruno Lafon 2001
La Colère de Bruno Lafon 2002

PBX 0000
PBX 0028
ROOD

   75 cl     41,67 €
   75 cl     34,02 €

PBX 0093
WIT

   75 cl    11,75 €Château Cantelaudette ‘Prestige’ 2016
Deze wijn heeft een heldere, mooie lichtgele kleur. De Sé-
millon zorgt hier voor een expressieve, complexe witte wijn. 
In de neus ontdekt men frui-tige accenten (ananas, per-
zik, peer, acacia, citrusvruchten...) en delicate houttoetsen 
(vanille, eik...).  In de mond goed uitgebalanceerd, rijk, zeer 
aangename vettigheid met een verfijnde honingtoets in de 
afdronk. Deze wijn heeft een zeer aantrekkelijk prijskaartje 
binnen deze categorie wijnen.
Concours de Bordeaux : Medaille d’Or

VINS DE PAYS D’OCGRAVES DE VAYRES 

CHÂTEAU CANTELAUDETTE
De appellatie Graves de Vayres, waar dit do-
mein gelegen is, heeft niets te maken met de 
fameuze AOC Graves. De Graves liggen onder 
de stad Bordeaux, op de linkeroever van de 
Garonne. Graves de Vayres ligt ook in het Bor-
deaux-gebied maar in de regio die men “Entre-
Deux-Mers” noemt. Dat wil zeggen: tussen de 
Garonne en de Dordogne. De naam “Graves 
de Vayres” verwijst naar de ondergrond, die 
voornamelijk bestaat uit grind (gravel, gravé) of een mix van zand en grind. Châ-
teau Cantelaudette is eigendom van de familie Chatelier. Die startte al in 1870 
met dit domein, dat ligt tussen de steden Bordeaux en Libourne. Het ligt op een 
plateau dat uitkijkt over de rivier Dordogne. De nabijheid van de rivier en de oceaan 
heeft een gunstige invloed op de temperatuur van die plek, en zorgt ervoor dat de 
druiven perfect rijp worden. Voor rood gebruikt men vooral merlot. Voor de witte 
wijnen kiest Cantelaudette voornamelijk voor sémillon, aangevuld met sauvignon 
blanc en muscadelle.
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Château Saint-Robert Blanc 2018 
Druiven : Sauvignon Blanc en Sémillon
Schitterend juweel van een  witte wijn uit Graves met een fris en 
vol karakter. Prachtig goudgeel van kleur met een groene tint. De 
wijn stuift uit het glas van frisheid met indrukken van groene ap-
pels, citrus en aardse tonen. Volle en frisse smaak, lobbig met 
tonen van citrus, groene appel, honing, noten en iets van toast. 
Lange frisse afdronk met zuren die goed in balans zijn. 

   75 cl    14,11 €PBX 0400
WIT

GRAVES  

VINS DE PAYS D’OC

Château Saint-Robert ‘Cuvée Poncet Deville’ 2017
Strogele, fonkelende robe. De rijpe sauvignon geeft de wijn de 
bloemige geur van acacia. Deze rijke en ronde wijn is fluweelzacht 
en de houtsmaak zeer discreet.  Elk jaar komt er weer een juweeltje 
uit dit kleine château… de verrassende buurman van het bekende 
Château Yquem.
(coup de coeur Guide Hachette en dit voor de achtste keer)

PBX 0050
WIT

   75 cl    18,73 €

(coup de coeur Guide Hachette en dit voor de achtste keer)

Château Tourteau Chollet ‘Cuvée Elégance’ Blanc 2014 
Druiven : 100% Sauvignon
Schitterend juweel van een  witte wijn uit Graves met een fris en 
vol karakter. Prachtig goudgeel van kleur met een groene tint. De 
wijn stuift uit het glas van frisheid met indrukken van groene ap-
pels, citrus en aardse tonen. Volle en frisse smaak, lobbig met 
tonen van citrus, groene appel, honing, noten en iets van toast. 
Lange frisse afdronk met zuren die goed in balans zijn. 

   75 cl    11,64 €PBX 0369
WIT



Château Saint-Robert 2015
13 maanden houtgerijpt. Mooie robijnrode schittering. Een zeer 
fruitige neus met aroma’s van framboos, veenbessen, pruimen 
en kruiden. De aanzet in de mond is licht houtig, met toetsen van 
viooltjes. Vervolgens ontwikkelt deze wijn mooie tannines die garant 
zullen staan voor een goede bewaarwijn. De zeer lange en harmo-
nieuze afdronk is licht gepeperd.

PBX 0216
ROOD

   75 cl   17,15 €
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CHÂTEAU SAINT ROBERT
Le vignoble du château Saint robert, un château des Graves, fait partie de ces do-
maines qui font la renommé de Bordeaux. La souplesse, l’élégance et la durée de 
vie de ses vins fait que le château Saint Robert soit reconnu pour fournir un cru 
de qualité. Ce n’est pas pour rien d’ailleurs que ce domaine produit un grand vin 
puisqu’il fait partie des Graves, le plus vieux vignoble de Bordeaux. Les premières 
vigne des Graves furent plantées au Moyen Age et ont, pendant des siècles, fait 
la renommé des vins de Bordeaux. Le châteaux Saint Robert, autrefois appelé     
« Maison noble » à cause des origines de ses propriétaires qui faisait partie de 
la vieille noblesse locale, ne connu pas d’activité viticole dés ses débuts (XVI eme 
- XVII eme siècle). En effet Saint Robert des Graves fut habité par Jean DUROY 
qui l’avait hérité de sa mère « Dame Anne Robert » puis par les familles PASCAL 
et PREISSAC jusqu’à la révolution. Après quoi le château Saint Robert resta aban-
donné pendant des années, jusqu’au XIX eme où un de ses propriétaires, Poncet 
Deville, fit démarrer l’activité viticole dans ce domaine. Depuis, la réputation de ce 
château des Graves n’a pas cessé de s’accroître. Avec ses 34 hectares de vig-
nes, dont 28 hectares de rouge, ce château des Graves peut aujourd’hui fournir 
un vin de Graves d’une excellente qualité, qu’il soit blanc ou rouge.un vin de Graves d’une excellente qualité, qu’il soit blanc ou rouge.

   75 cl     11,64 €PBX 0401
ROOD

Château Tour de Rodet 2018 
Druiven : Merlot en Cabernet Sauvignon 
Zeer open, bijna explosieve neus vol rijpe rode vruchten, met een 
hint van vanille. In de smaakaanzet heel open en levendig, met 
duidelijk aanwezige maar goed versmolten tannines.  Een breed 
middenstuk en een lange finale.  Een wijn met een uitstekend even-
wicht tussen fruit en tannines, met een groot bewaarpotentieel.



PBX 0385
PBX 0386
ZOET

   75 cl    21,09 €
37 cl    11,73 €

VINS DE PAYS D’OCSAUTERNES  

Les Remparts de Bastor-Lamontagne 2015
Les Remparts de Bastor-Lamontagne 2015

Château Bastor-Lamontagne 2011
Het gebied Sauternes heeft een heel bijzonder microklimaat, 
dat ervoor zorgt dat er zich onder ideale omstandigheden 
een ‘pourriture noble’ (edele rotting) op de druif nestelt. 
Deze bevordert de suikerconcentratie in de druif en geeft 
bovendien de typische smaak aan de wijn. Deze Bastor la 
Montagne is als een nectar van perzik en mandarijn, met 
iets van honing en brioche.

PBX 1231
ROOD

VINS DE PAYS D’OCCOTES DE CASTILLON 

Château La Brande 2015
Château La Brande heeft een erg diepe, bijna 
zwarte kleur, een complex boeket van gestoofd 
fruit en mentol, de elegantie van geroosterd hout 
en vanille. De wijn wordt mooi in evenwicht ge-
houden door nog heel jonge tannines.

   75 cl     16,03 €

Château Treytins 2015
Heel intens donkerrood met nog paars randje en een mooie vis-
cositeit. In de geur vallen de versmolten rijp-fruitige aroma’s op, 
vooral zwart fruit; wat kruidigheid, zoethout en met ook een zekere 
frisheid. Mooie volle aanzet; vrij complexe middensmaak met nog 
wat niet-storende tannine en aciditeit. Nog jong overkomend, met 
mooie, zwarte fruittonen. Vrij krachtige, sappige en mondvullende 
mooie wijn, die door zijn charme iedereen weet te bekoren.

PBX 0394
ROOD

   75 cl     16,14 €

MONTAGNE SAINT EMILION 
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PBX 0387
ZOET

   75 cl    36,17 €



VINS DE PAYS D’OCSAINT EMILION GRAND CRU 

Château La Chapelle Despagnet is een klein wijngoed met zeven 
hectare aan wijngaarden. Het is in het bezit van de broers Jean en 
Stan Gagnaire en ligt op een kilometer afstand van de beroemde 
klokkentoren in het dorp Saint-Émilion. De wijngaarden liggen op 
de allerbeste leem-kalk-bodem. Het wijngoed heeft de status van 
Grand Cru. Het is een blend van 80% merlot en 20% cabernet 
franc. De druivenstokken hebben een leeftijd van gemiddeld 20 jaar. 
De plantdichteid bedraagt 8.000 druivenstokken per hectare. De 
opbrengst is beperkt tot 45 hectoliter per hectare. Geoogst  met 
de hand, tussen eind september en eind oktober. Na het ontstelen, 
de langdurige gisting (2 tot 3 weken) 
en de malolactische gisting in het vat 
werd de wijn 12 maanden lang in bar-
riques van Frans eiken (33% nieuwe 
vaten) opgevoed.

PBX 0240
ROOD
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Château Mangot 2015 Grand Cru
Deze Saint-Emilion wordt zorgvuldig gemaakt en rijpt 
12 tot 16 maanden op eikehouten barriques, waar-
van ieder jaar 1/3 wordt vernieuwd. De wijn smaakt 
zeer harmonieus met zachte tannine en zeer veel 
fruit. Château Mangot ligt op de zogenaamde Côtes 
de Saint-Emilion. Het beste stuk van de regio, op het 
zuiden gericht. Men verzorgt er de wijngaarden 
met de allergrootste zorg, niets wordt aan het 
toeval overgelaten. De wijngaarden zijn beplant 
met 85% Merlot, 10% Cabernet Franc en 5% 
Cabernet Sauvignon. Men snoeit tot een maxi-
male hoeveelheid van 48 hl. per hectare. De 
bodem bestaat uit kalk met een granietachtige 
ondergrond. Somberrode, rijke wijn met een 
zeer mooie structuur warm doch fijn en el-
egant tegelijk. Doordringende aroma’s en een 
zeer mooie lengte in de afdronk.

75 cl    27,84 €

PBX 0388
ROOD

   75 cl     19,51 €Château Viramon 2015
Uitstekende Saint-Emilion. De wijn genoot een rijping van 18 maan-
den in nieuwe vaten van Franse eik. Hij pronkt met een intense, 
kersenrode kleur en een verleidelijke, complexe neus: getoast hout, 
violetjes, likeur en een ondertoon van klein zwart fruit. Soepele aan-
zet, gevolgd door een krachtige en zeer volle smaak. De pittige 
tannines worden mooi opgenomen door het rijpe fruit. Bijzonder 
lekkere wijn met lange afdronk waarin de houtaroma’s mooi terug-
komen. 

PBX 0376
ROOD

   75 cl     19,18 €Château La Chapelle Despagnet 2016

lekkere wijn met lange afdronk waarin de houtaroma’s mooi terug-
komen.

Deze Saint-Emilion wordt zorgvuldig gemaakt en rijpt 
12 tot 16 maanden op eikehouten barriques, waar-
van ieder jaar 1/3 wordt vernieuwd. De wijn smaakt 
zeer harmonieus met zachte tannine en zeer veel 
fruit. Château Mangot ligt op de zogenaamde Côtes 
de Saint-Emilion. Het beste stuk van de regio, op het 
zuiden gericht. Men verzorgt er de wijngaarden 



PBX 0359
ROOD

75 cl    70,15 €Château Jean Faure 2015 Grand Cru Classé (in houten kist)
Le Château Jean Faure trouve ses racines historiques en bonne 
place dans le vignoble de Saint-Emilion… Une emprise foncière im-
muable depuis sa création, un terroir de référence et un vignoble 
ancien en parfait état ont séduit Olivier Decelle. Le Château Jean 
Faure est un 1er cru historique et un ancien Grand Cru Classé de 
la Commune de Saint-Emilion. Il est cité dans toutes les éditions 
successives de l’incontournable bible des vins de Bordeaux. La 
situation géographique du Château Jean Faure se trouve au cœur 
d’un carré magique : mitoyen à l’ouest de Château La Dominique, 
à l’est de Château Ripeau ; à moins de cent mètres de Château 
Cheval-Blanc et à moins de cinq cent mètres à vol d’oiseau du Châ-
teau Figeac.

Wine Spectator : 90-93 points
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PBX 0102
PBX 0103
PBX 0101
ROOD

75 cl    23,68 €
75 cl    26,04 €
37 cl    13,76 €

Château Garraud 2014
Château Garraud 2015
Château Garraud 2015 
Château Garraud is een wijn met een diepe kleur en een 
grote aromatische complexiteit die evolueert van rood 
fruit naar gedroogd fruit, kruiden en kreupelhout, met een 
verfijnde houttoets; in de mond is het een vlezige wijn met 
fijne tannines en een lange afdronk.

L’Ancien 2009 (houten kist 6 flessen)
L’Ancien 2015 (houten kist 6 flessen)
Un millésime hautement exceptionnel
Couleur : Noir très dense, avec des reflets bleus.
Nez :  Nez très expressif de fruits noirs bien mûrs et au boisé en-
core marqué, mais qui va se fondre au cours de l’élevage.
Bouche : Un volume très important, encadré par des tanins puis-
sants mais sans dureté, une longueur interminable.
Oplage van slechts ± 2000 flessen.

PBX 0354
PBX 0104
ROOD

   75 cl    35,38 €
   75 cl    47,53 €

CHÂTEAU DE LA COMMANDERIE
Château de la Commanderie 2015 
Château de la Commanderie 2015 
Château de la Commanderie 2015 
Donker robijnrode kleur. Aroma’s van kruiden en braambessen zijn 
volop aanwezig. Een krachtige volle afdronk waar de aanwezigheid 
van hout zich zeer goed begint te versmelten.

PBX 1232
PBX 1233
PBX 0069
ROOD

   75 cl     22,67 €
37 cl     13,00 €

   150 cl     46,11 €

VINS DE PAYS D’OCLALANDE DE POMEROL  

Château Garraud  
Dit château is het vlaggeschip van Vignobles Léon Nony. Het 
bedrijf is inmiddels 3 generaties oud en heeft zich in de laatste 
decennia zonder al te veel ophef, opgewerkt tot een van de 
meest toonaangevende Lalande-de-Pomerol huizen. Je kan hen 
het best omschrijven als perfectionistisch. Kwaliteitsbewaking 
staat zeer hoog in hun vaandel en dat heeft zijn weerslag op 
de wijn, de fles en de verpakking. Alles is uitstekend tot in de 
puntjes geregeld.

- Wine Spectator : 93 points
- Coup de coeur Guide Hachette 2014

Château Garraud is een wijn met een diepe kleur en een 
grote aromatische complexiteit die evolueert van rood 
fruit naar gedroogd fruit, kruiden en kreupelhout, met een 
verfijnde houttoets; in de mond is het een vlezige wijn met 



HAUT-MEDOC 

Colbert Cannet du Château Saint Ahon 2013
Stijlvolle en krachtige Haut Médoc. De wijn is diep robijnrood van 
kleur met een intense en krachtige geur van zwart fruit en kruiden . 
Uitbundige elegante, krachtige smaak met veel fruitige tannines en 
indrukken van vanille en zachte aroma’s. Lange, rokerige en intense 
afdronk.

PBX 0025
ROOD

   75 cl    11,38 €
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MEDOC 

PBX 0363
ROOD

      75 cl    19,39 €

PBX 0065
ROOD

   37 cl      7,66 €Château Fontaine de l’Aubier 2006 Cru Bourgeois

Château L’ Inclassable 2010 Cru Bourgeois
Een dieprode kleur, aroma’s van gekonfijte rode vruchten en een 
vleugje vanille. Prachtig in de mond, diep maar niet agressief. Past 
uitstekend bij rood vlees en wild. Bewaarwijn.

POMEROL  

Benjamin de Beauregard 2014
Kleur : helder, vol, robijn rode kleur, mooi!
Geur : zacht, kersentaart, toetsje paprika en 
caramel.  Na walsen matig gestoofd fruit, hu-
mus, kruidigheid, gestoofde  kersen en pruimen 
Een evenwichtige neus.
Smaak : evenwichtige volle smaak. Het fruit 
speelt de hoofdrol bijgestaan door een vegetale 
toets.
Afdronk : getypeerd door het fruit, met een ker-
senpitje in de finale.
Beoordeling : mooie fijne wijn, evenwichtig en 
mooi in balans.

Château Beauregard 2010

PBX 0058
ROOD

   75 cl    37,68 €

PBX 0378
ROOD

   75 cl    74,54 €

Le Carillon de Rouget 2015
Geur: complexe en fijne geur, typisch pomerol: mooie bosgeuren 
(mos, champignon), gedroogd fruit en kaneel, na het walsen ko-
men delicate truffelaroma’s naar boven.
Smaak: klassieke pomerol: krachtig en toch fluweelzacht, fris en 
fruitig in de aanzet, fruitig middenstuk met pittige, mooi versmol-
ten tannines en bosaroma’s, chocoladelikeur in de finale.

PBX 0382
ROOD

   75 cl    37,45 €
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Château Labégorce 2015 PBX 0105
ROOD

75 cl     53,84 €

MARGAUX 

PBX 0361
ROOD

75 cl    34,15 €La Reserve d’Angludet 2015 
Tweede wijn van Château d’Angludet.
Cabernet Sauvigon, Merlot en Petit Verdot
De familie Sichel is al meer dan 50 jaar aanwezig 
op Château Angludet. Ben Sichel timmert verder 
om Angludet nog een hogere status te geven. 
Deze selectie is sneller toegankelijk dan de eerste 
wijn: intens, diep gekleurd, elegant boeket van ge-
confijt rood fruit en cassis, vlezig en succulent, 
mooi tikkeltje vrouwelijkheid zo typisch aan deze 
appellatie. Intens, diep gekleurd, elegant boeket.

75 cl    75 cl    34,15

De familie Sichel is al meer dan 50 jaar aanwezig 
op Château Angludet. Ben Sichel timmert verder 
om Angludet nog een hogere status te geven. 
Deze selectie is sneller toegankelijk dan de eerste 
wijn: intens, diep gekleurd, elegant boeket van ge-
confijt rood fruit en cassis, vlezig en succulent, 
mooi tikkeltje vrouwelijkheid zo typisch aan deze 

Intens, diep gekleurd, elegant boeket.

l’Harmonie de Fonbadet 2007 
2de wijn van Château Fonbadet

VINS DE PAYS D’OC

PAUILLAC 

PBX 0081
ROOD

75 cl    29,64 €

VINS DE PAYS D’OC

SAINT-ESTEPHE 

PBX 0362
PBX 0395
ROOD

75 cl    21,77 €
150 cl    43,75 €

Château Saint Estephe 2016   
Château Saint Estephe 2016   
De kleur is zeer intens, bijna zwart, het bouquet is fascinerend 
met rijp en zwoel,  donker  fruit;  de  smaak  is  subtiel  en  rijk genu-
anceerd met grote finesse en een heerlijke lengte.

PBX 0381
ROOD

75 cl    35,64 €Château Les Landes de Cach 2011   
Paarse kleur met reflecies van violet. Klassieke neus. Rijpe materie 
van geselecteerde druiven. Aromatische kracht: cassis, framboos 
en vanille van de barrique. Op de achtergrond wat zwarte peper. 
Zachte tannines en geen enkele groene toon. In balans. Perfecte 
afdronk. Pauillac met klasse.
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PCR 0106
PCR 0107
ROOD

   75 cl      9,68 €
   37 cl      5,91 €

PCR 0058
ROOD

   75 cl    11,52 €

Un classique de l’appellation, à la robe d’un beau grenat profond, 
nez délicat et frais de cassis et de garrigue.  Savoureux et élégant 
en bouche, avec une trame tannique serrée, veloutée, il est long et 
racé sur un fruit très pur. 
Bron : 17/20 Terre de Vins 

CAVES DE CHUSCLAN
Prieurs de St. Julien 2017
Prieurs de St. Julien 2017

VINS DE PAYS D’OCCOTES DU RHONE 

PCR 0100
ROOD

   75 cl    15,35 €

VINS DE PAYS D’OC
COTES DU RHONE VILLAGES 

DOMAINE ROUGE GARANCE
Rouge Garance 2014 

DOMAINE ROUGE GARANCE
Feuille de Garance 2016 
Druiven: Grenache, Syrah en Cinsault
Purperrode biologische wijn met een zacht aroma. 
Hele rijke, licht fruitige smaak van peer en kersen 
met zachte tannines. Het domaine Rouge Garance 
ligt niet ver van de stad Nîmes. Claudie en Bertrand 
Cortellini kopen hier in 1977 een wijngaard, de drui-
ven verkopen ze aan de coöperatie. Op een dag komt 
Jean-Louis Trintignant er langs, gewoon als toerist, en 
koopt wat wijn. Ze raken aan de praat en in de loop der 
tijd bevriend. Het enthousiasme van Claudie en Ber-
trand werkt zo aanstekelijk dat Jean-Louis besluit met 
hen in zee te gaan. Op voorwaarde dat ze hun eigen 
wijn gaan maken en stoppen met die coöperatie. In 
1996 is het zo ver, ze kopen er samen een stuk wijn-
gaard bij. 

De naam Rouge Garance komt 
van de Garance, een plant die 
hier veel voorkomt. Van de wor-
tels wordt een felrode verfstof 
gemaakt. Ook is de naam een 
ode aan de baanbrekende film 
uit de jaren 1930, Les Enfants 
du Paradis, waarin één van de 
hoofdpersonen ook genoemd 
is naar de Garance. 

VINS DE PAYS D’OC

PBX 1236
ROOD

75 cl    32,23 €Château du Glana 2012 Cru Bourgeois
 

SAINT-JULIEN 

COTES DU RHONE 
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DOMAINES ROGER SABON
Renaissance 2016
Schitterende elegante licht houtgerijpte witte wijn waarvan jaar-
lijks slechts een beperkte hoeveelheid wordt gemaakt en die dus 
beperkt leverbaar is. Prachtige begeleider van visgerechten of wit 
vlees met saus; combineert na enkele jaren flesrijping ook goed 
met truffelgerechten.  Zeer beperkte oplage.

PCR 0053
WIT

   75 cl     35,45 €

PCR 0012
ROOD

75 cl     29,53 €

CHATEAUNEUF-DU-PAPE 

Les Olivets 2017
Krachtige maar tevens zeer elegante rode wijn, gemaakt van 
80% Grenache, 10% Syrah en 10% Cinsault afkomstig van 
40-60 jaar oude wijngaarden, gemaakt door één van de top-
pers uit de streek: Domaine Roger Sabon. Les Olivets is de 
Châteauneuf basis cuvée.
De wijn ondergaat na vinificatie een vatrijping van 6-8 maan-
den op grote foeders. Daarna rijpt de wijn nog enkele maan-
den op fles alvorens de wijn op de markt verschijnt.  
Wine Spectator : 92 points
Robert Parker : 91 points 

PCR 0102
ROOD

75 cl     35,61 €Réserve 2015   R. Parker : 93 points 
 
Prestige 2015    R. Parker : 95 points 

Le Secret des Sabon 2012  R. Parker : 96 points
Le Secret des Sabon 2015  R. Parker : 94 points 
Chateauneuf du Pape Le Secret des Sabon represents the es-
sence of Chateauneuf-du-Pape, perhaps the essence of wine. It 
boasts an inky/purple color as well as a fabulous, intricate nose 
of blue, black and red fruits, graphite, chocolate, charcoal, forest 
floor, spring flowers and a touch of garrigue. Unbelievably concen-
trated, to the point of being viscous and nearly over the top, the 
wine is sensationally rich and pure with a nearly endless finish. 
There is plenty of tannin, but it is largely obscured by the luxuri-
ousness of the wine’s high glycerin and intense fruit. Forget this 
beauty for 3-5 years and drink it over the following three decades 
or more. This is a magnificent Chateauneuf-du-Pape although it is 
impossible to say it is better than some of the previous blockbust-
ers made at Domaine Roger Sabon, including the 1998, 2001, 
2003, 2005 and 2007 Secret des Sabon. 

PCR 0103
ROOD

75 cl     52,37 €

PCR 0104

PCR 0104

ROOD

75 cl   160,06 €
75 cl   160,06 €

Krachtige maar tevens zeer elegante rode wijn, gemaakt van 
80% Grenache, 10% Syrah en 10% Cinsault afkomstig van 
40-60 jaar oude wijngaarden, gemaakt door één van de top-
pers uit de streek: Domaine Roger Sabon. Les Olivets is de 

De wijn ondergaat na vinificatie een vatrijping van 6-8 maan-
den op grote foeders. Daarna rijpt de wijn nog enkele maan-
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VINS DE PAYS D’OC
CROZES HERMITAGE 

PCR 0002
ROOD

   75 cl    28,40 €
DOMAINES POCHON
Château Curson 2015 
Deze Château Curson is intens paars van kleur; 
met een complexe neus; aroma’s van rijpe rode 
vruchten, gemengd met viooltjes, zoethout en 
peper. Hij is vol in de mond, met versmolten tan-
nines, en komt na enkele jaren ten volle tot zijn 
recht als een grote wijn. 

VINS DE PAYS D’OC

PCR 0013
ROOD

   75 cl     18,50 €

GIGONDAS 

DOMAINES FONT-SANE

Deep and dark in color, with 
big earth and iron on the 
nose and a rich beam of 
black currant and blackber-
ry that comes to the fore on 
the palate. Full bodied, well 
structured and very primary, 
with several years of deve-
lopment and improvement 
ahead of it, but approach-
able now with extended air. 
The rich fruit carries the 
day here, and the earth and 
iron provide great support. 
A blend of Grenache, Syrah 
and Mourvèdre.
Robert Parker : 90 points

Font-Sane ‘Tradition’  2013

Verkozen bij de 90 mooiste Rhône wijnen

   75 cl

VINS DE PAYS D’OC

PCR 0003
ROOD

   75 cl     15,01 €
DOMAINES ROGER SABON
Lirac by Roger Sabon 2017
De wijn heeft een diep robijn rode kleur. De aroma’s van rood en 
zwart zomerfruit, aangevuld met kruidigheid, peper en tonen van 
tabak en kreupelhout, openen zich snel als de wijn goed door het 
glas wordt gewalst. De zachte tannines uit de schil geven de wijn 
balans en maken de wijn zeer toegankelijk om ook jong gedronken 
te worden.

LIRAC 
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te worden.



Domaine Courbis ‘Tradition’ rouge 2011    75 cl      23,45 €PCR 0020
ROOD

37

100% Syrah
In het hart van Saint-Joseph bezitten Laurent en 
Dominique Courbis 32 ha wijngaard op hellingen 
met soms heel steile percelen. De Tradition is een 
pure wijn waarin u de Syrah en het terroir terug-
vindt.  Het boeket van cassis(likeur), bloemetjes en 
peper is verrassend complex en zuiver. De smaak 
start fruitig (krieken), daarna komt de frisheid van de 
noordelijke Rhône naar boven dankzij de aangename 
zuren. Mooie tannines krijgen in de afdronk het gezel-
schap van mineralen, kruiden en wat hout. Prima 
begeleider van rood gegrild vlees (côte à l’os). 

SAINT-JOSEPH

PCR 0105
ROOD

   75 cl     17,60 €
Grenache, Syrah en Mourvèdre
Glanzend robijnrood van kleur met een uitbundig aroma van rood 
fruit en specerijen. Krachtige en volle smaak met kruidige indruk-
ken, iets rokerig en gekonfijt fruit. De wijn is mooi in balans met 
zachte tannines. Rustieke en volle afdronk met fruitige indrukken 
en lichte specerijen.

RASTEAU

Domaines des Coteaux des Travers ‘La Mondona’ 2012

DOMAINE DES COTEAUX DES TRAVERS
Domaine Coteaux des Travers heeft vele generaties Charavin’s gekend. De wijn-
gaarden en het vak van wijn maken ging van vader op zoon. De letterlijke vertal-
ing van Coteaux des Travers is ‘de helling waar de opkomende zon langs glijdt’. In 
1931 begon de grootvader van Robert Charavin met het cultiveren van de wijn-
gaarden en vanaf 1975 begon hij met het zelf bottelen van hun geproduceerde 
wijnen.  Het domein heeft 11 hectare in Rasteau en 4 hectare in Cairanne. In 
Rasteau bestaat de bodem vooral uit stevige klei en liggen de akkers pal aan de 
zuidzijde in de volle zon. Sinds 2010 produceert het domein biologische wijnen 
en is het gecertificeerd. Daarnaast is men begonnen met de biodynamische 
teelt. Oogsten gebeurt met de hand en daarna worden de druiven door tien (!) 
man zorgvuldig gesorteerd aan “la table de trie”. De gisting vindt plaats in houten 
en betonnen kuipen gedurende vier weken. Zo ontstaan door de rijping prachtige 
wijnen.

DOMAINE LA ROCALIERE
Domaine La Rocalière Rosé 2017
Tavel-roséwijn is genoemd naar de stad Tavel in de Rhônevallei. Het 
wijngebied ligt tegenover het beroemde Châteauneuf-du-Pape even 
ten noorden van Avignon. De Tavel van Domaine La Rocalière is 
een krachtige, rijke en karakteristieke rosé. Overvloedige hoeveel-
heden aan aardbeien- en kersenfruit met een snufje kruiden uit de 
Provence. Complexe mix van rood en wit fruit met een altijd aan-
wezig pepertje. Klasse rosé met elegante finale.

PCR 0014
ROSE

   75 cl     15,75 €

TAVEL 
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LANGUEDOC - ROUSSILLON

VINS DE PAYS D’OC

PPL 0044
PPL 0135
ROOD

   75 cl      8,19 €
   150 cl    14,65 €

Peyres Nobles 2016 
Château Camplong ‘Les Serres’ 2013 
Deze betoverende wijn heeft een mooie diepe kleur 
en een fijne neus van rijp rood fruit. Hij smaakt daar-
bij naar de locale kruidenmèlange van lavendel, tijm, 
rozemarijn, jeneverbes en bonenkruid, maar ook naar 
oriëntaalse specerijen. De wijn is heel subtiel met flu-
weelzachte tannines en een ondertoon van hout.

CORBIERES 

Deze betoverende wijn heeft een mooie diepe kleur 
en een fijne neus van rijp rood fruit. Hij smaakt daar-
bij naar de locale kruidenmèlange van lavendel, tijm, 
rozemarijn, jeneverbes en bonenkruid, maar ook naar 
oriëntaalse specerijen. De wijn is heel subtiel met flu-

PPL 0148
PPL 0149
ROOD

   75 cl    12,87 €
   150 cl    25,75 €

   75 cl
   150 cl

VIGNERONS DE CAMPLONG
C de Camplong Rosé 2018
C de Camplong Rosé 2018
DRUIVEN : Grenache Noir en Grenache Gris     
Deze Rosé uit de Franse wijnstreek Corbières is 
gemaakt van een blend van Grenache Noir en 
Grenache Gris, deze geven samen een per-
fecte zomerwijn met zuiderse allure. Heer-
lijk frisse en volle rosé  wijn met een  soe-
pele smaak, een stuivend aroma van rode 
vruchten en frisse kruiden. Een mooie sap-
pige afdronk.



39

PPL 0083
ROOD

   75 cl    15,35 €La Pompadour 2016 
50% Carignan, 30% Syrah and 20% Grenache
De coöperatie van Castelmaure is één van de meest 
dynamische van de Corbières. Het dorp Castelmaure 
en de coöperatie zijn gelegen in het uiterste zuiden van 
de appellatie, aan de voet van bergketen die het gebied 
scheidt van de Roussillon. Deze heuvels beschermen het 
plateau van Castelmaure tegen de vochtige invloeden 
van de Middellandse Zee. In combinatie met de kalkrijke 
bodem en het warme klimaat resulteert dit in intense 
en mooie wijnen, zo typisch voor het zuiden. De karak-
tervolle wijnen van de coöperatie van Castelmaure zijn 
een mooi voorbeeld van wat de streek te bieden heeft. 
Het specifieke en bijzondere landschap gedomineerd 
door tijm, lavendel en rozemarijn komt terug in de neus 
van de wijn. De smaak is intens en zwoel, met toetsen 
van zwarte peper en olijven. Een lekkere en karaktervolle 
wijn!
 

Cuvée N° 3  2016
Carignan 25%, Grenache noir 35%, Syrah 40% 
Het tijdschrift Terre de Vins heeft een top 20 gepubliceerd van de 
beste Languedoc-Roussillon wijnen. De jury bestond onder andere 
uit Michel Bettane en Stéphane Derenoncourt. 50 wijnen stonden 
blind op tafel. DE CUVÉE N°3 kwam als WINNAAR te voorschijn 
en liet wijnen zoals La Petite Sibérie van Hervé Bizeul (€200) 
en Révérence van Domaine du Mas Blanc (€350) ruim-
schoots achter zich. 

PPL 0111
ROOD

   75 cl     29,51 €

COÖPERATIE CASTELMAURE
Rouge Vigneron 2017 
Wat een geweldige wijn! Intens rood neigend naar paars, barstens-
vol zongerijpt rood fruit met een verleidelijke kruidigheid en zelfs 
tonen van chocola. De smaak is gul en vriendelijk met een zwoele 
finale die zo lekker is dat de fles leeg is voordat u er erg in heeft.

PPL 0132
ROOD

   75 cl    10,17 €

   75 cl            15,35 €

De coöperatie van Castelmaure is één van de meest 
dynamische van de Corbières. Het dorp Castelmaure 
en de coöperatie zijn gelegen in het uiterste zuiden van 
de appellatie, aan de voet van bergketen die het gebied 
scheidt van de Roussillon. Deze heuvels beschermen het 
plateau van Castelmaure tegen de vochtige invloeden 
van de Middellandse Zee. In combinatie met de kalkrijke 
bodem en het warme klimaat resulteert dit in intense 
en mooie wijnen, zo typisch voor het zuiden. De karak-
tervolle wijnen van de coöperatie van Castelmaure zijn 
een mooi voorbeeld van wat de streek te bieden heeft. 
Het specifieke en bijzondere landschap gedomineerd 
door tijm, lavendel en rozemarijn komt terug in de neus 
van de wijn. De smaak is intens en zwoel, met toetsen 
van zwarte peper en olijven. Een lekkere en karaktervolle 

uit Michel Bettane en Stéphane Derenoncourt. 50 wijnen stonden 
 te voorschijn 

en liet wijnen zoals La Petite Sibérie van Hervé Bizeul (€200) 
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VINS DE PAYS D’OCCOTES DU ROUSSILLON VILLAGES 

VINS DE PAYS D’OCCOTES DU ROUSSILLON 

DOMAINE MAS AMIEL
Altaïr 2008
Voornamelijk gemaakt met Grenache Gris ge-
tuigt deze wijn van een uitzonderlijke frisheid. De 
lichte, heldere en glanzende kleur is een introduc-
tie tot de minerale accenten welke de neus bevrij-
den met de nadruk op de garrigue en geuren van 
witte bloemen. Het is een zeer originele witte wijn 
naar het evenbeeld van het domaine Mas Amiel.

PPL 0006
WIT

   75 cl     20,64 €   75 cl

PPL 0145
ROOD

Domaine Fourcade ‘Le Bout du Monde’ 2016 
Druiven : Syrah, Grenache en Carignan
Geurt naar kruidig rijp zwart fruit. De smaak is krachtig, maar met 
voldoende souplesse. Rozemarijn, tijm en bramen komen naar 
voren, samen met kruiden en specerijen. Een verrassend lange 
afdronk. 

75 cl      8,67 € 

PPL 0092
ROOD

   75 cl     8,44 €
DOMAINE GUINAND
Domaine Guinand ‘Saint Christol’ 2018
In deze biologische wijn worden op ‘groene wijze’ naast Syrah-drui-
ven, ook Carigan-druiven verwerkt. Deze combinatie maakt de wijn 
stevig van smaak met een geraffineerd bouquet van viooltjes en 
rood fruit. Het is een zachte elegante wijn. De wijn past prima bij 
gegrild vlees en witte schimmelkazen.

VINS DE PAYS D’OCCOTEAUX DU LANGUEDOC 

DOMAINE FOURCADE
In het hart van wijngebied Côtes du Roussil-
lon, vinden we op zo`n 200 meter hoogte 
de Villages-wijngaarden van Domaine Four-
cade. De droge, kalkrijke grond in combina-
tie met de invloeden van de Middellandse 
zee zorgen voor een perfect klimaat voor 
syrah, grenache en carignan. De lage rende-
menten zorgen ervoor dat de wijnen naast 
optimaal rijp fruit, ook kracht en complexiteit 
bezitten.

In het hart van wijngebied Côtes du Roussil-
lon, vinden we op zo`n 200 meter hoogte 
de Villages-wijngaarden van Domaine Four-
cade. De droge, kalkrijke grond in combina-
tie met de invloeden van de Middellandse 
zee zorgen voor een perfect klimaat voor 
syrah, grenache en carignan. De lage rende-
menten zorgen ervoor dat de wijnen naast 
optimaal rijp fruit, ook kracht en complexiteit 
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LANGUEDOC 

Intense Gris Rosé 2018 
Intense Gris Rosé 2018 
Intense Gris Rosé 2018 
Deze wijn met zijn fonkelende schoonheid en zijn bui-
tengewone glans, benadrukt door een bleekroze kleur, 
nodigt uit tot ontdekkingen. Zijn charmante, elegante 
aroma’s van vers geplukt klein fruit met impressies van 
specerijen, en zijn zijige textuur, geven gestalte aan een 
warme en bekoorlijke persoonlijkheid. Hij is afgerond 
en soepel, met een fijne en frisse afdronk die bijzonder 
op prijs wordt gesteld tijdens een zonovergoten mo-
ment van ontspanning.

PPL 0116
PPL 0117
PPL 0119
ROSE

   75 cl      9,24 €
   150 cl    20,58 €
   300 cl    69,69 €

FAUGERES 

PPL 0146
ROOD

   75 cl    10,96 €LAURENT MIQUEL
Kinsale 2016
Druiven : 80% Syrah en 20% Grenache 
De heerlijke rode wijn weerspiegelt het wijngebied van 
de Faugères. Kinsale kenmerkt zich door aroma’s van 
lavendel, ceder, gebakken fruit en cacao. Deze rode 
wijn van Laurent Miquel heeft een heerlijke zachte 
structuur en een licht minerale ondertoon.

   75 cl   

De heerlijke rode wijn weerspiegelt het wijngebied van 
de Faugères. Kinsale kenmerkt zich door aroma’s van 
lavendel, ceder, gebakken fruit en cacao. Deze rode 
wijn van Laurent Miquel heeft een heerlijke zachte 

PPL 0139
WIT

   75 cl       8,49 €LAURENT MIQUEL
Laurent Miquel Solas ‘Grenache Blanc’ 2016
De wijn is 100% gemaakt van de Grenache Blanc en heeft frisse 
aroma’s van grapefruit, limoen en meloen. De elegante en volsap-
pige smaak eindigt met een mooie, zachte afdronk. Laurent Miquel 
Solas Grenache Blanc is een heerlijke aperitiefwijn en erg lekker in 
combinatie met zomerse salades en gegrilde visgerechten.

« Solas » is the Irish for ‘light’ and in Old French means ‘joy’, 
‘pleasure’, ‘enjoyment’. Our Solas wines reflect the purity, bal-
ance and light handed approach that characterizes Laurent’s 
approach to winemaking.
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PPL 0124
WIT

   75 cl       9,84 €Laurent Miquel Solas ‘Chardonnay’ 2017
De druiven worden ‘s nachts geoogst. Ze worden gekneusd met 
een selectie van het sap. Op een lage temperatuur wordt het sap 
ontdaan van most. Fermentatie op een temperatuur van 16 - 17 
graden. Rijping in het droesem in roestvrijstalen tanks. Vervolgens 
gerijpt in Franse eiken vaten (50%) gedurende 5 maanden. De 
wijn krijgt een lichte filtratie alvorens te bottelen. Door het gebruik 
van rijke elementen van eikenhout wordt het mooie fruit karakter 
versterkt, maar nergens is het hout overheersend. De wijn wordt  
gemengd met frisse, aromatische en crispy wijnen zonder houtop-
voeding. Dit geeft een uitzonderlijke balans in de uiteindelijke wijn. 
Heerlijke geuren van wit fruit en florale aroma’s in de neus. Volle, 
romige aanzet en smaak ondersteund door vanille aroma’s. Goede 
structuur en mooie afdronk. Ideaal als aperitief of om van te genie-
ten met gerechten met vis en gevogelte.

PPL 0147
WIT

   75 cl       9,84 €Laurent Miquel Solas ‘Viognier’ 2018
Deze schitterende witte wijn is gemaakt van de wijndruif Viognier. 
Licht geel van kleur, fruitige geur met impressies van stervruchten 
en abrikozen. Sappig fruitig en vol van smaak met hinten van rijpe 
perziken en peren. Deze wijn heeft een aangename fruitige afdronk 
en is ideaal om te schenken bij asperges, voorgerechten met sala-
des, vis en gevogelte.

PPL 0155
WIT

   75 cl       9,84 €Laurent Miquel Solas ‘Sauvignon Blanc’ 2018
Mooie, lichtgele kleur. Rijke en aromatische wijn. Fris en licht min-
eraal karakter. Intense aroma’s van fruit met smaken van kruis-
bes, passievrucht, citrus, limoen en een fijn vleugje nectarine. Flo-
rale nuances (kamperfoelie) en de minerale geur van silex. Zeer 
fris. Rijk en rond in de finale met een interessant evenwicht. Een 
lekker verfrissend zuurtje kleurt de afdronk die strak maar sappig 
nazindert.

PPL 0156
ROSE

   75 cl       9,84 €Laurent Miquel Solas ‘Syrah’ 2018
Deze schitterende witte wijn is gemaakt van de wijndruif Viognier. 
Licht geel van kleur, fruitige geur met impressies van stervruchten 
en abrikozen. Sappig fruitig en vol van smaak met hinten van rijpe 
perziken en peren. Deze wijn heeft een aangename fruitige afdronk 
en is ideaal om te schenken bij asperges, voorgerechten met sala-
des, vis en gevogelte.
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PPL 0056
PPL 0059
WIT

   75 cl       21,65 €
   150 cl       47,81 €

Laurent Miquel Verité ‘Viognier’ 2016
Laurent Miquel Verité ‘Viognier’ 2015
Gespecialiseerd in de productie van de Viognier wijnen sedert 
1992, heeft de familie Miquel er voor gekozen om een speciale 
gelimiteerde cuvée “Vérité” te maken, afkomstig van een selectie 
van de beste percelen van het domein. “Vérité” is de meest pure 
expressie van deze edele zuiderse druif met een boeket van perzik, 
abrikoos en kamperfoelie. Zijn genereus en elegant palet heeft een 
verbazende nootachtige finale.
SUPER WIJN met finesse en complexiteit. 
Janice Roberson omschrijft hem als een baby-Condrieu. 
DECANTER MAGAZINE : **** The best Viogniers of the world 

PPL 0066
ROOD

   75 cl      11,43 €Laurent Miquel Nord Sud ‘Syrah’ 2016
Intense roodpaarse kleur. In de geur een typische peperige noot, 
karakteristiek voor de syrah en een weldaad van bosfruit. De 
zuren zijn zacht, net als de tannines. De wijn blijft lang hangen en 
heeft een verwarmende afdronk. Laurent Miquel Nord Sud is een 
verwijzing naar de robuuste wijnen uit de Rhône. Naar de kracht 
van de noordelijke Rhône en de fruitigheid van de zuidelijke. Een 
grootse wijn.

PPL 0127
WIT

   75 cl     13,78 €Laurent Miquel ‘Albarino’ 2017
Laurent Miquel heeft de Albariño, een druivensoort die veel in 
Spanje wordt verbouwd, teruggehaald naar de Franse wijngaarden. 
De Albariño-druif behoort al lang tot mijn persoonlijke (witte) fa-
vorieten, omdat ze the best of both worlds combineert: ze bezit 
namelijk vaak het citruszeste, frisse en minerale karakter van veel 
Sauvignon Blanc, maar ook de vetheid en ronde fruitbody van bij-
voorbeeld Chardonnay of Viognier. 

PPL 0065
WIT

   75 cl    11,42 €Laurent Miquel Nord Sud ‘Viognier’ 2017
De naam van de wijn is afkomstig van de noord-zuid 
oriëntatie van de stokken; op deze manier genieten 
de druiven van de stralen van ochtend- en avond-
zon, maar zijn ze beschut tegen de hitte van de dag. 
Frisse zuren in de wijn zijn het gevolg. Een derde 
van de wijn kreeg rijping op houten vaten. De kleur 
is goudgeel met een groene schittering. In de neus 
herkent men florale tonen en subtiel fruit. Prachtige 
structuur en rijk van smaak met fris exotisch fruit, 
perzik en een hint van noten.



IN HARMONIE MET DE NATUUR:
Laurent Miquel wordt gezien als één van de beste jonge wijnmakers uit het Zuiden 
van Frankrijk. Geïnspireerd door de passie en toewijding van zijn vader Henri als 
top wijnmaker uit Chinian in de Languedoc, treedt hij succesvol in diens voetspo-
ren. Zijn twee passies Syrah en Viognier hebben ervoor gezorgd dat hij hoge ogen 
heeft gescoord op internationale proeverijen.
Laurent Miquel is de zoon van Christiane en Henri Miquel, de eigenaars van het 
befaamde huis Château Cazal-Viel. Laurent’s belangrijkste wijn vindt zijn oorsprong 
hier.  Cazal Viel bevindt zich in een prachtig gebied aan de basis van het Caroux 
gebergte. Het mediterraanse klimaat in combinatie met uitgebreide bodemken-
nis zorgt ervoor dat Laurent Miquel de wijnstokken kan verzorgen en bescher-
men, zonder het gebruik van buitensporige chemische middelen. Op deze manier 
produceren zij hun wijnen in harmonie met de natuur.
De filosofie van Laurent is simpel: het creëren van de ultieme Saint Chinian wijnen, 
die het karakter en de complexiteit van de landstreek goed weergeven. Alleen su-
perieure druiven hebben het in zich om deze bijzondere wijnen voort te brengen.

SAINT-CHINIAN 

PPL 0055
PPL 0064
ROOD

   75 cl     12,99 €   
150 cl     28,46 €

CHÂTEAU CAZAL VIEL
Cazal Viel ‘Vieilles Vignes’ 2016
Cazal Viel ‘Vieilles Vignes’ 2016
Druiven : Syrah, Mourvèdre en Grenache   
De wijn is voornamelijk gewonnen uit Syrah, 
maar een klein deel van de wijn bestaat uit het 
sap van Grenache en Mourvèdre. Proefnotities: 
Uitgesproken frisse, zuivere fruitaroma’s in de 
neus. Rijpe pruimen, rijpe bramen en nog veel 
meer. Mooi ondersteund door de geroosterde 
tonen van het nieuwe hout waarop de wijn heeft 
gerijpt. Prachtig. In de aandronk vol, stevig, ro-
buust met veel materie. Een geconcentreerde, 
krachtige, zuidelijke wijn met stijl en lengte. 
Absolute klasse! 

PPL 0057
PPL 0058
ROOD

   75 cl       24,80 €
   150 cl       53,89 €

LAURENT MIQUEL
Bardou 2014
Bardou 2014
De druiven zijn afkomstig van één enkel uniek perceel, genaamd 
“Bardou”. Deze cuvée, die uitsluitend gemaakt wordt van Syrah 
druiven, wordt gerijpt in Franse eiken vaten, waarvan 55% nieuw 
zijn en 45 % één jaar oud zijn.  De neus is diep, zeer complex, rijk, 
met aroma’s van donker fruit, peper, gerookt en subtiel geboiseerd. 
In de smaak vindt men rijp donker fruit, kruiden, een ongelooflijke 
minerale frisheid, een mooi geheel van fruit, tannines en aciditeit. 
Een zeer grote wijn voor liefhebbers  van een gecorseerde wijn.

   75 cl    
150 cl    

De wijn is voornamelijk gewonnen uit Syrah, 
maar een klein deel van de wijn bestaat uit het 

. Proefnotities: 
Uitgesproken frisse, zuivere fruitaroma’s in de 
neus. Rijpe pruimen, rijpe bramen en nog veel 
meer. Mooi ondersteund door de geroosterde 
tonen van het nieuwe hout waarop de wijn heeft 
gerijpt. Prachtig. In de aandronk vol, stevig, ro-
buust met veel materie. Een geconcentreerde, 

PPL 0070
ROOD

   75 cl       45,17 €Larmes des Fées 2008
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   75 cl    16,34 €PPL 0098
ROOD

PPL 0029
ROOD

75 cl    35,83 € 

   75 cl    10,16 €
50 cl      7,70 €

   75 cl      9,50 €
50 cl      7,70 €

PPL 0020
PPL 0025
WIT

PPL 0008
PPL 0018
ROOD

PPL 0021
PPL 0022
ROSE

   75 cl      9,50 €
50 cl      7,70 €

DOMAINE TOUR BOISEE
Domaine Tour Boisée 2014
Domaine Tour Boisée 2015

Domaine Tour Boisée 2014
Domaine Tour Boisée 2016

Domaine Tour Boisée 2014
Domaine Tour Boisée 2016
Helder en licht van kleur. Deze rosé typeert zich door zijn fruitige 
toetsen begeleid door frisheid en kracht.

Château Tour Boisée 2013 ‘Cuvée Marie-Claude’
Donkere violine kleur en een krachtig bouquet van zoethout en 
mirte. Hij is mals, vettig en erg gerijpt. Zeer intense neus met een 
fluweelachtige afdronk. Onmiddellijk lekker te genieten doch een 
zeer goede bewaarwijn.

Château Tour Boisée 2000 ‘Le Jardin Secret’
(confidentiële oplage - tirage confidentiel)

VINS DE PAYS D’OC
MINERVOIS 

Zacht, versmolten aanzet en een 
een romige textuur. Heerlijk tactiel 
mondcontact met een krokant frisse 
materie die volop smaakrijkdom en 
verkwikking biedt. Speelser, sappiger 
en dorstlessender dan ooit. In de fina-
le komt de uitzonderlijk gevarieerde, 
aromatische rijkdom heel goed tot 
uitdrukking.

LOIRE

   75 cl    14,83 €

Deze zoete witte wijn wordt volledig met de hand geoogst, om de 
trossen en druiven die aangetast zijn door botrytis (edel rot) te 
selecteren. Op deze manier krijgt men de verrukelijkste kwaliteits-     
wijnen. Hoewel hij zoet is, heeft deze wijn geen gebrek aan vinnig-
heid. Geniet ervan bij foie gras of gewoon als een lekker snoepje.

DOMAINE CADY
Coteaux du Layon 2016

VINS DE PAYS D’OCCOTEAUX DU LAYON 

PVL 0070
ZOET

heid. Geniet ervan bij foie gras of gewoon als een lekker snoepje.



DOMAINE COULY DUTHEIL
Les Chanteaux 2018
Couly Dutheil is één van 
de beste wijnhuizen in de 
Loire streek. Les Chan-
teaux wordt geoogst op 
de zeer kalkhoudende 
hellingen Goupillères en 
Molières, gekend om 
hun uitzonderlijk zonover-
goten klimaat. Dit geeft 
een prachtige droge 
witte wijn met bloemen-
aroma’s en een nerveus en levendig karakter. Heel goede be-
waarwijn, ook al is hij op jeugdige leeftijd prima te genieten.

PVL 0052
PVL 0060
PVL 0069
ROOD

   75 cl    21,47 €
75 cl    19,74 €
75 cl    19,74 €

VINS DE PAYS D’OCCHINON AC

Clos de l’Echo 1995 
Clos de l’Echo 1996 
Clos de l’Echo 2001 

PVL 0068
WIT

   75 cl     19,51 €

46

DOMAINE VINET
Muscadet de Sèvre & Maine ‘La Quilla’ (sur lie) 2015
De Muscadet Sèvre et Maine staat bij ons vooral bekend als 
mosselwijn. Vele jaren leidden de wijnen uit Sèvre-et-Maine in de 
Loire echter een anoniem bestaan. Ze werden hoofdzakelijk in de 
regio zelf gedronken. Deze Muscadet is gevinifieerd ‘sur lie’. Dit 
houdt kortweg in dat de betreffende wijn rechtstreeks van zijn 
droesem (= lie) is gebotteld. Deze wijnen zijn niet tussentijds op 
schone vaten overgestoken en hebben ook geen andere bewerkin-
gen ondergaan om ze te klaren. Een Muscadet sur lie is dus een 
uitgesproken frisse, droge, vederlichte wijn. Serveren bij zalm, bij 
mosselen, sushi en salades met vinaigrette. Serveertemperatuur 
8°C tot 10°C.

PVL 0047
WIT

   75 cl      8,26 €

VINS DE PAYS D’OCMUSCADET 

aroma’s en een nerveus en levendig karakter. Heel goede be-

75 cl 9,51 €

   75 cl    17,78 €PVL 0011
WIT

DOMAINE HENRI BOURGEOIS
Quincy 2018    
Deze zeer typische wijn met licht gouden kleur ont-
hult delicate aroma’s van witte bloemen en citrus-
vruchten. Deze wijn is fris, levendig en rond in de 
mond, en de fruitige en aromatische smaken geven 
structuur, elegantie en evenwicht.

VINS DE PAYS D’OCQUINCY 

   75 cl

Deze zeer typische wijn met licht gouden kleur ont-
hult delicate aroma’s van witte bloemen en citrus-
vruchten. Deze wijn is fris, levendig en rond in de 
mond, en de fruitige en aromatische smaken geven 



PVL 0056
PVL 0057
WIT

   75 cl    18,61 €
   37 cl    10,58 €

DOMAINE PABIOT
Les Chantebines 2018
Les Chantebines 2017
Alain Pabiot is één van de bekendste wijnmakers in 
Pouilly Fumé. Jaar in jaar uit produceert hij een fan-
tastisch glas witte Pouilly. Het bouquet is stuivend. 
De afdronk vol en elegant. 

VINS DE PAYS D’OCPOUILLY FUME 

PVL 0009
ROOD

   75 cl   12,65 €

   75 cl    12,09 €PVL 0008
WIT

DOMAINE HENRI BOURGEOIS
Petit Bourgeois ‘Sauvignon’ 2018
Zeer aromatische witte wijn, met veel bloemige 
en fruitige aspecten. De plezante neus doet ons 
vooral denken aan de druivenbloesem en de sau-
vignondruif. Een ware sensatie in de mond, met 
de typische frisheid en levendigheid van druiven 
die op het perfecte ogenblik werden geoogst. 

Petit Bourgeois  ‘Cabernet Franc’ 2017

VINS DE PAYS D’OCVINS DE PAYS DU JARDIN DE LA FRANCE 
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   75 cl      22,10 €PVL 0071
WIT

Prestige des fines Caillottes ‘Kimeride’ 2015   
“Cette cuvée issue de terroirs Kimméridgiens dévoile d’emblée 
une remarquable complexité olfactive: les notes florales (chèvre-
feuille, acacia) sont suivies de nuances miellées sur un fond cra-
yeux et citronné. Ample et dense, la bouche se déploie en rondeur 
et en douceur. Sa longue finale confirme la finesse de la palette 
aromatique. Un Pouilly-Fumé de grande classe.”

Commentaire du guide hachette 2018 - 2 étoiles
Médaille d’or au concours mondial du Sauvignon 2017
93/100 au Wine Spectator de Février 2019

   75 cl            18,61
   37 cl            10,58

Alain Pabiot is één van de bekendste wijnmakers in 
Pouilly Fumé. Jaar in jaar uit produceert hij een fan-
tastisch glas witte Pouilly. Het bouquet is stuivend. 

75 cl 22,10

   75 cl    12,20 €PVL 0072
ROSE

Petit Bourgeois ‘Pinot Noir’ rosé 2017
Deze Pinot Noir Rosé komt uit de tuin van 
Frankrijk, de Loirestreek. Zalmroze kleur. 
Krachtige en rijke aroma’s van rood fruit. 
Zeer frisse, elegante wijn die goed in balans 
is. De druiven komen gekoeld tot rust, waarna 
ze een fermentatie ondergaan in roestvrijsta-
len vaten op een lage temperatuur.

   

Zeer aromatische witte wijn, met veel bloemige 
en fruitige aspecten. De plezante neus doet ons 
vooral denken aan de druivenbloesem en de sau-
vignondruif. Een ware sensatie in de mond, met 
de typische frisheid en levendigheid van druiven 

   



DOMAINE HENRI BOURGEOIS
Al sinds 10 generaties verbouwt de familie Bourgeois wijnen in het 
dorpje Chavignol, in het hart van de appellatie Sancerre. Chavignol 
staat bekend om zijn steile hellingen met goede expositie, maar 
ook om zijn beroemde geitenkaas “Crottin de Chavignol”. Waren er 
in 1950 nog slechts 2 hectaren beplant met wijnstokken, nu is het 
areaal uitgegroeid tot zo’n 65 hectaren, zorgvuldig uitgekozen op 
de beste plekken in Sancerre en Pouilly Fumé. Bourgeois maakt een 
groot scala aan wijnen, om zodoende de authenticiteit van de verschil-
lende terroirs zo veel mogelijk tot zijn recht te laten komen.

VINS DE PAYS D’OCSANCERRE 

   75 cl     22,82 €
   37 cl     12,85 €

   75 cl    22,37 €

   75 cl     20,46 €

PVL 0010
PVL 0014
WIT

   75 cl    44,50 €

PVL 0013
ROOD

PVL 0061
WIT

   75 cl     29,91 €

Sancerre ‘Les Baronnes’ 2018
Sancerre ‘Les Baronnes’ 2018
Wine Spectator : 92 ponits

Les Monts Damnés 2018
Sauvignon-stokken van 35-45 jaar oud, met een gemiddelde op-
brengst 38 hl/ha. 
Vino Magazine : “Een waar juweel treffen we hier in dit bouquet 
met aroma’s van vuursteen, gele citrusvruchten en een florale 
pointe van brem na het walsen. De aanhef is exemplarisch, leven-
dig en kent een verbazende precisie. Fris en levendig smaakpalet, 
dat eindigt op een fruitige afdronk met een ideale subtiliteit.”
Wine Spectator : 93 ponits

Sancerre ‘Jadis’ 2015 (houten kist 6 flessen)
Van de befaamde Côte de Chavignol, op een ondergrond van 
mergel (kimmeridgien). Sauvignon-stokken van minimaal 50 jaar 
oud, kleine opbrengst van max. 35 hl/ha. Een wijn met een groot 
charisma, aromatisch en geconcentreerd. Complex en met een 
perfect evenwicht, prachtige aroma’s van exotisch fruit en honing. 
Wordt ongefilterd gebotteld.
TOP 100 WINE ENTHUSIAST : ranking 45 : 95 points

Les Baronnes 2015

Les Baronnes 2018

PVL 0016
WIT

PVL 0065
ROSE
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PVL 0075
WIT

   75 cl     14,90 €Denis Jamain Reuilly ‘Les Coignons’ Blanc 2018
Heerlijk, biologische Reuilly van wijnmaker Dennis Jamain. Licht 
gekleurd, rijke aroma’s, rijp wit fruit, mooi zacht, fris van smaak, 
rijk en goed gestructureerd met fijne mineraliteit. Kan goed de con-
currentie aan met de iets oosterlijker gelegen Sancerre en Pouilly 
Fumé. Heerlijk als aperitief en past goed bij gerechten met schelp- 
en schaaldieren, sushi, tonijn, gerookte zalm en carpaccio.

VINS DE PAYS D’OCREUILLY

DOMAINE DENIS JAMAIN
Domaine de Reuilly heeft een lange geschie-
denis. De eerste wijnstokken werden daar 
al in de 7e eeuw geplant. Koningen en mon-
niken van de abdij van St.Denis bemoeiden 
zich er eeuwen mee. Het was in 1935 dat 
Camille Rousseau, de grootvader van mo-
ederszijde van Denis Jamain, zich in Reuilly 
vestigde en zijn eerste wijngaarden met Sau-
vignon Blanc beplantte. De Reuilly wijngaard 
werd geclassificeerd AOC voor wit in 1937 
en in 1961 voor de rode wijnen van de Pinot 
Noir en rosè van de Pinot Gris. In de jaren 
’90 neemt Denis Jamain de wijngaard over. 
In 2007 is de biologische landbouw (Veritas 
certificaat) en biodynamica in 2011 (certifi-
caat Demeter) een feit. Domaine de Reuilly 
omvat 4 akkers met de fraaie namen: Les 
Coignons, Les Pierres Plates, Les Chatillon 
en Les Conges. Deze zijn met 12 hectare 
Sauvignon Blanc, met 5 hectare Pinot Noir 
en met 4 hectare Pinot Gris beplant. Het ge-
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   75 cl     14,90 €PVL 0076
ROSE

Denis Jamain Reuilly ‘Les Chatillons’ Rosé 2018  
Achter de lichte, zalmroze kleur met licht oranje schittering schui-
len expressieve aroma’s van wit en rood fruit (aalbes, kers), aan-
gevuld met gerookte toetsen. Na zijn sappige aanzet volgt een ste-
vig en fruitig middenstuk. Ook de opmerkelijk fruitige finale doet u 
wegdromen naar zonnige oorden.

bied ligt op een mooi terroir met voornamelijk Kimmeridgien (een 
klei-kalksteen soort) dat samen met gunstige klimatologische om-
standigheden zorgt voor mooie druiven. Enne,…ook bijzonder, de 
wijnen rijpen op eiken vaten die zijn gemaakt van hout van de eiken-
bomen van het eigen domein!



PHILIPPE & GEORGES VATAN
Ces vins sont récoltés sur 21 parcelles de 
Cabernet Franc (pour 17 ha) dans quelques 
uns des meilleurs crus de Dampierre sur 
Loire, Souzay - Champigny et Saumur. Le 
tuffeau, cette craie tendre du Crétacé est la 
roche mère caractéristique de l’appellation 
Saumur - Champigny. Les différentes épais-
seurs des sols, leur texture sableuse ou ar-
gileuse, la diversité des expositions détermi-
nent une grande variété de terroirs.

VINS DE PAYS D’OCSAUMUR-CHAMPIGNY 

PVL 0063
ROOD

   75 cl    15,85 €

PVL 0058
ROOD

   75 cl      23,72 €

PVL 0015
ROOD

   75 cl    24,62 €

Château du Hureau ‘Tuffe’ 2017
Een intens purpere kleur met een ongelofelijke diepte. Rijke en com-
plexe aroma’s van zwart fruit. Prachtige wijn. Een echte verwenning 
voor het gehemelte.

Château du Hureau ‘Cuvée Lisagathe’ 2001
Bron : Le Guide Hachette des Vins 2003-2005 
Cuvée Lisagathe 2001 (Coup de Coeur)  
Cuvée Lisagathe 2003 (Coup de Coeur)  
La Cuvée Lisagathe s’adjuge le onzième coup de coeur obtenu par 
l’exploitation. Sa robe grenat soutenu révèle une belle extraction. 
Elégant, frais et complexe, le nez est dominé par les fruits rou-
ges compôtés. Des nuances que l’on retrouve dans une bouche 
ample et aromatique, soutenue par des tanins déjà arrondis. De 
l’harmonie et un grand potentiel de garde. 
Bron : La Revue du Vin de France 
Cuvée Lisagathe 2001 *****

Château du Hureau ‘Cuvée Lisagathe’ 2003
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Coteaux d’Aix en Provence
Zonovergoten wijngebied daterend uit de romeinse tijd. Meer dan 
3000 zonuren per jaar, terwijl een wijnstok maar de helft nodig 
heeft. In het noorden grenst dit gebied aan de rivier de Durance 
en de bergen van de Luberon, in het zuiden aan de Middellandse 
zee. De Provence is een uitgestrekt en zonovergoten gebied vol 
met geurige kruiden als lavendel, tijm, rozemarijn en basilicum. Een 
feest voor de zintuigen: zon, geur en smaak.

AIX  2018
AIX  2018  
AIX  2018  
AIX  2018
AIX  2018  
Druiven : Grenache, Cinsault en Syrah
“AIX rosé is het resultaat van grote passie voor wijn in het alge-
meen, gecombineerd met de ambitie om de best mogelijke rosé 
te maken.  Met dit doel voor ogen, wordt elk jaar opnieuw met 
heel veel plezier en toewijding aan het lichte, heldere, typische zuid 
franse karakter van AIX rosé gewerkt.  De grilligheid van de na-
tuur en de onvoorspelbare weersomstandigheden zijn van grote 
invloed op het uiteindelijke resultaat van de wijnproductie.  Puur 
vakmanschap, generaties lange ervaring en externe consultancy 
op het gebied van de nieuwste technologische ontwikkelingen vor-
men een prachtig tegenspel met deze onzekerheden.  Dit span-
ningsveld staat garant voor rosé met een karakter dat even on-
miskenbaar als herkenbaar is in elke fles AIX.  

“Briljant fonkelend met een roze zweem. Delicaat parfum van rijpe 
mandarijntjes, licht kruidig. Ook in de smaak een ode aan rood 
bosfruit, kersen, aardbei, en verse vijg, zij het heel verfijnd en in-
getogen en voorzien van een karakteristieke kruidigheid. Ideaal 
aperitief maar ook als lunchrosé te combineren met schelp- en 
schaaldieren, salades, eenvoudige visgerechten en niet te ver-
geten de kruidige Oosterse keuken.”

   75 cl    15,91 €
   150 cl    31,83 €
   300 cl    83,43 €
   600 cl  222,89 €

   1500 cl  662,35 €

PPL 0120

PPL 0121

PPL 0122

PPL 0123

PPL 0136
ROSE

PROVENCE
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COTEAUX D’AIX EN PROVENCE



Côtes de Provence
De wijngebieden van de Côtes de Provence liggen 
tussen Aix en Provence en Nice. De Provence is 
een streek met een grote aantrekkingskracht 
door het mediterrane klimaat, de heerlijke keu-
ken en zijn unieke rosé wijnen. 
De productie voor de Côtes de Provence bestaat 
uit 80% rosé en de rest is rood en wit. De rosé 
is direct herkenbaar aan zijn licht rose kleur, van 
zalmkleurig tot bijna wit. De betere zijn aange-
naam fruitig in de neus en de mond en bezitten 
een mooie afdronk. 
De Provence wijnen worden gemaakt vanuit de 
gedachte er plezier aan te beleven. 

Château Saint-Pierre ‘Tradition 2018  
40% Grenache en 60% Cinsault
Een lichtgekleurde rosé met een zekere ‘joie de vivre’. Sappige, 
fruitige, droge rosé met een soepele, elegante smaak en een ver-
frissende afdronk. Heerlijke terraswijn maar ook goed te schen-
ken bij salades of koude voorgerechten.
WINE ENTHUSIAST : 90 points
 

   75 cl     11,19 €PPL 0103
ROSE
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CÔTES DE PROVENCE

Le Secret de Saint-Pierre 2018  
Cinsault en Grenache
Deze rosé van Saint Pierre is een schoolvoorbeeld van hoe een 
Provence rosé moet zijn! De kleur is bleek zalm roze en heeft een 
prachtige schittering. De geur is verfijnd, licht mineraal en fruitig 
met tonen van frambozen, bes en in de afdronk een lichte kruidige 
toon. De smaak is zeer sappig en fris droog met veel fruit van ook 
hier bes en kers en iets frambozen. In de afdronk herkennen we 
ook hier weer een licht verfijnde minerale toon.

   75 cl       9,41 €PPL 0144
ROSE
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Moulin Caresse ‘Cuvée Magie d’automne’ 2016 
Druiven : Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris en Muscadelle
Een bijzondere wijn uit een bijzonder wijngebied gemaakt van 3 
druivenrassen te weten Sauvignon blanc, Sauvignon Gris en Mus-
cadelle. Het zijn met name de Sauvignon Gris en Muscadelle die 
de wijn veel aroma meegeven als grapefruit, acacia en groene 
kruiden. De Sauvignon blanc completeert met de frisse en limoe-
nachtige toets. Deze smaken smelten mooi samen in een com-
plexe, karaktervolle en getoaste wijn, dankzij 10 maanden rijping 
op Franse eiken (waarvan 1/4 nieuw). 
Wijn/spijs: een verwennerij als aperitief, sublieme combinatie 
met coquilles in romige curry saus, wit vlees, vis in saus, schapen-
kazen en geitenkazen. Serveren bij 12 graden.

   75 cl     11,64 €PBX 0384 
WIT

MONTRAVEL

PBX 0087
WIT

   75 cl      8,82 €Château Moulin Caresse ‘Sauvignon’ Sec 2018
Gelegen in het Westen van het departement Dordogne, is Mon-
travel de eerste wijngaard die je tegenkomt vanuit Bordeaux. Deze 
witte Montravel Sec is gemaakt van Sauvignon blanc. De wijn is 
op de lie gelagerd geweest waardoor er aroma’s van acacia en 
brem te bespeuren zijn met iets van geroosterd brood en peper. 
De smaak is vet en rond met veel frisheid en tonen van wit fruit zo-
als peer. Het is een zeer aangename wijn die zich goed als aperitief 
laat serveren maar die ook uitstekend gedronken kan worden bij 
fruits de mer, salades, gerechten van licht vlees of bij visgerech-
ten. 

VINS DE PAYS D’OCVINS DE PAYS D’OCBERGERAC 

PBX 0088
ROOD

Château Moulin Caresse ‘Merlot’ 2017
Bergerac heeft zijn eigen herkomstbena-
ming sinds 1936. Hier worden dezelfde 
druivensoorten verbouwd als in het Bor-
deaux-gebied, incidenteel aangevuld met 
enkele lokale druivensoorten. Mooie  ro-
bijnrode kleur, met een prachtig bouquet 
van zwarte kersen, zwarte bes en pruimen. 
Een volle mond met een mooie structuur 
en een aangename afdronk. Een bijzonder 
prettige wijn. 

   75 cl      8,82 €

ZUID-WESTEN



VINS DE PAYS D’OC

VINS DE PAYS D’OCCOTES DE MONTRAVEL 

PBX 0089
ZOET

Château Moulin Caresse ‘Sémillon’ Moelleux 2018    75 cl      8,82 €
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Geconcentreerde, lichtzoete wijn met in het bouquet iets 
van krui-den en honing. De zuren zorgen voor levendigheid 
en verfrissing. In de afdronk aroma’s die herinneren aan 
acacia. 

PBX 0047
ROOD

Clos Triguedina 2004

Prince Probus 2004

   75 cl    19,85 €

PBX 0048
ROOD

   75 cl    34,26 €

PBX 0352
ROOD

Le Petit Clos 2011
80% Malbec en 20% Merlot
Volle aanzet, evenwichtig, pittige fruitige zuren en 
heel wat tannines die nu meer verweven zijn. Deze 
mondvullende wijn is soepel en heeft wat meer zwart 
fruit en goede fraîcheur, de zuren zijn levendig, pittig 
en krachtig. Zeer krachtige, maar toch fijne wijn met 
toetsen van exotisch fruit en een erg mooi bittertje, 
alsook abrikoos, hazelnoot en pruimen, prachtig en 
complex verweven, breed, mollig.   
Wine Spectator : 89 points

   75 cl    13,44 €

Volle aanzet, evenwichtig, pittige fruitige zuren en 
heel wat tannines die nu meer verweven zijn. Deze 
mondvullende wijn is soepel en heeft wat meer zwart 
fruit en goede fraîcheur, de zuren zijn levendig, pittig 
en krachtig. Zeer krachtige, maar toch fijne wijn met 
toetsen van exotisch fruit en een erg mooi bittertje, 

k abrikoos, hazelnoot en pruimen, prachtig en 

   75 cl

VINS DE PAYS D’OC

CAHORS 

JEAN-LUC BALDES
Het landgoed van Clos Triguedina beslaat een 
terrein van 65 hectare. De eigenaar is Jean-
Luc Baldès, de 7e generatie van dit familiebe-
drijf. Hij studeerde af in Beaune en werkte als 
manager in de Bordeaux-streek op Château 
Coutet. Hij keerde terug naar Clos Triguedina 
in 1991 om zijn vader op te volgen. In 1995 
reeds werd hij uitgeroepen tot beste Franse 
Wijnmaker door het Gault Millau magazine. 
Lang was Clos Triguedina ook een rustplaats 
voor pelgrims onderweg naar Santiago de 
Compostella.

Geconcentreerde, lichtzoete wijn met in het bouquet iets 
van krui-den en honing. De zuren zorgen voor levendigheid 
en verfrissing. In de afdronk aroma’s die herinneren aan 



VINS DE PAYS D’OCMADIRAN AC

PBX 0072
ROOD

PATRICK DUCOURNAU
Domaine Mouréou 2013-17
Door de specifieke samenstelling, meerbepaald 
60% Tannat, 20% Cabernet Sauvignon en 20% 
Cabernet Franc heeft de Mouréou alle karakteris-
tieke kenmerken van de Madiran wijnen, maar hij 
is lichter en minder heftig dan de oude generatie 
Madiran wijnen. Aroma’s van zwarte bessen en 
pruimen in de neus, aroma’s die ook in de eerste 
smaakaanzet terugkomen. Deze aroma’s vloeien 
vervolgens over in aardse smaken waarin de ste-
vige tannines op de voorgrond treden, verlevendigd 
door fruit. 
Wine Spectator : 90 points

   75 cl      10,74 €
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   75 cl

PBX 0073
ROOD

   75 cl     15,91 €Chapelle Lenclos 2016
100% Tannat
Chapelle Lenclos is de topwijn van wijnbouwer Patrick Ducournau 
van Domaine Mouréou. Ducournau is één van de pioniers in het ge-
bruik van de “micro-oxidatie” voor rode wijnen in het zuidwesten van 
Frankrijk. Deze techniek bestaat erin om zeer kleine hoeveelheden 
zuurstof in het vat te brengen via een porseleinen staafje, en dit om 
de zeer sterke tannines van de Tannat druif te verzachten én om 
de structuur in de jonge wijn te ontwikkelen.
Door middel van deze procedure is de Chapelle Lenclos een fluweel-
zachte en toegankelijke wijn, echter zonder in te boeten aan de ty-
pische Madiran smaak. De wijn heeft een volle, rijke en voluptueuze 
smaak en is nu reeds perfect op dronk, maar heeft ook alle kwali-
teiten in zich om heel mooi te verouderen en zo te evolueren naar 
een wijn met een diep en complex smaakpalet. 

DOMAINE MOUREOU
Domaine Mouréou is een van de domaines van de familie La-
place uit Gascogne in de Franse Sud-Ouest. Al drie genera-
ties Laplace persen er hun druiven. Grondlegger is Frederic 
Laplace. Met liefde voor het vak en vanuit een visie vocht hij 
na de Tweede Wereldoorlog tegen het verdwijnen van wijn-
gaarden in zijn regio. Veel collega’s gaven er de brui aan, ze 
snoeiden hun druivenstokken en plantten maïs aan. Frederic 
Laplace was overtuigd van het terroir van zijn wijngaarden en 
verzette zich hevig tegen het verdwijnen van de wijncultuur.

Het leven van zijn zoon Pierre en kleinzoon Jean-Luc Laplace 
staat vooral in het teken van de inheemse druif uit Madiran: 
de Tannat. Pierre nam verschillende wijngaarden over van zijn 
collega’s uit de regio. Mooie, zonnige hellingen, aangeplant 
met Tannat. En zo verzamelde de familie enkele domaines, 
waaronder Domaine Mouréou. Pierre heeft altijd gestreden 
voor de erkenning van de Tannat als een van Frankrijk’s belan-
grijkste kwaliteitsdruiven.

Vandaag de dag, heeft de familie Laplace 70 hectare wijn-
gaarden waar ze elk jaar een tiental verschillende wijnen uit 
maken. De wijngaarden liggen verspreid over de regio, met 
een grote verscheidenheid van bodems en terroirs waarin de 
Tannat zich volledig kan uitdrukken.



ITALIE

I.G.T. = Indicazione Geografica Tipica
D.O.C. = Denominazione di Origine Controllata
D.O.C.G. = Denominazione di Origine Controllata e Garantita
V.Q.P.R.D. = Vino di Qualita Prodotto in Regioni Determinate

Frizzante: parelende wijn die in tegenstelling tot de spumante zijn gistingsproces ondergaat in 
roestvrijstalen tanks. Hierdoor bevat de wijn de helft aan koolzuurgas en is hij minder mousser-
end 
Spumante: bruisende of mousserende wijn, zowel droog als zoet, die gemaakt is op basis van 
een tweede gisting op fles. Dit zorgt voor een goede ontwikkeling van aroma’s en houdt het 
koolzuurgas vast, waardoor een langdurige mousse in het glas verkregen wordt.
Superiore: wijn met een hogere alcoholische waarde dan het voorgeschreven minimum, wat 
soms duidt op een hogere kwaliteit.
Tenuta: wijnhuis
Uva: druif
Vecchio: oud
Vendemmia: oogst of jaargang



Deze Montepulciano heeft een heldere robijnrode kleur 
met aroma’s van kleine rode vruchten en hints van 
kruiden. De zwoele smaak is zacht en rond met sappig 
kersenfruit. In de mond is hij in perfecte harmonie en 
heel verleidelijk.

   75 cl       9,50 €PIT 0133
ROOD
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ABRUZZO

Colle Moro Club ‘Montepulciano d’Abruzzo’ 2016 doc

   75 cl     13,66 €PIT 0186 
ROOD

Duca di Villamagna 2015
Druiven : Montepulciano
Een mooie klassieke rode Italiaan met een intense heldere robijn-
rode kleur. Geuren van rijp rood fruit, viooltjes, specerijen, zoethout 
en kruidnagel komen meteen vrij bij het inschenken. De smaak 
van deze heerlijke wijn is warm, zwoel, rijk en vol met aroma’s van 
rood en zwart fruit, dat prachtig is samengesmolten met tonen 
van kruiden. De lange afdronk is fruitig, vol en iets kruidig. 
TOP !!!!

Deze Montepulciano heeft een heldere robijnrode kleur 
met aroma’s van kleine rode vruchten en hints van 
kruiden. De zwoele smaak is zacht en rond met sappig 
kersenfruit. In de mond is hij in perfecte harmonie en 

VILLAMAGNA
Villamagna is een klein dorp met 
een grote wijngeschiedenis.  De 
vruchtbare bodem, bestaande uit 
hoofdzakelijk uit zand, klei en kiezel, 
werd reeds opgemerkt door de Ro-
meinen.  De uitstekende ligging tus-
sen de Adriatische Zee en de Majella 
berg, de op 1 na hoogste top van de 
Apennijnen, heeft een zeer positieve 
invloed op de rijpheid van de druiven.

van kruiden. De lange afdronk is fruitig, vol en iets kruidig. 

ITALIE



ALTO ADIGE

Fritz Kupelwieser ‘Pinot Grigio’ 2018  
Druiven : Pinot Grigio
De bodem bestaat voornamelijk uit graniet en kwarts waardoor 
de stokken extra hard moeten werken en het sap nog meer con-
centratie en aroma´skrijgt. De druiven worden zacht geperst en 
ondergaan de fermentatie op stalen tanks. Op slechts een paar 
hectaren in de valleien van de Alto Adige groeit de Pintot Grigio 
druif. De kwaliteit is hierdoor geconcentreerd en uitmuntend.
Vriendelijke geuren van peer en rijpe appel. Elegant glas wijn mooi 
in balans tussen het fruitige karakter en de frisse zuren.

   75 cl    13,06 €PIT 0168
WIT
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ALTO ADIGE
“Het kleinste wijngebied van Italië (ik mag dit eigenlijk niet zeggen) 
maar wel het beste!” Het ligt in Italië, ze spreken er voornamelijk 
Duits en ze maken er fantastische wijn; Alto Adige! Alto Adige hoort 
sinds na de eerste wereld oorlog pas bij Italië en heeft zijn naam 
te danken aan de rivier de Adige. En het is serieus waar het klein-
ste wijngebied van Italië. De wijngaarden liggen op steile hellingen 
langs de rivier.

Fritz Kupelwieser ‘Lagrain’ 2016  
Druiven : Lagrain
De Lagrein een inheemse druif zoals ze dat noemen,deze druif is 
van Alto Adige en groeit alleen in de Alto Adige. De druif geeft ste-
vige en robuuste wijnen. Als de druiven zijn geplukt worden ze me-
teen ontsteelt en geperst. De most en het sap fermenteert onder 
een constante temperatuur tussen de 26 en 28 graden. Het sap 
in de tank wordt regelmatig rond gepompt. Dit proces zorgt voor 
een optimaal fruitig karakter en body. Nadat de wijn op de fles gaat, 
rusten de flessen altijd 6 maanden voordat ze worden verkocht.
Een stevig glas wijn! Geconcentreerd en kruidig met geuren van 
viooltjes. Zijdezacht van structuur, subtiele tannine en een kruidige 
afdronk

   75 cl    14,56 €PIT 0169
ROOD



CAMPANIA

PIT 0043
WIT
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Janare ‘Rosso Riserva’ Guardiolo doc 2013
Druiven : 80% Sangiovese en 20% Aglianico
Intens robijnrode kleur met een complex boeket van kersen, zoete 
kruiden, zoethout, koffie en chocolade. De smaak is duidelijk gecon-
centreerd met een mooie lange afdronk waarbij de wilde bramen 
de boventoon voeren.  

PIT 0044
ROOD

   75 cl       9,95 €

   75 cl       9,72 €Janare ‘Falanghina’ Guardiolo dop 2018
Druiven : 100% Falanghina 
De Falanghina heeft een strogele kleur met aroma’s van tropisch 
fruit, limoen en een minerale toets. Frisse aanzet met voldoende 
vettigheid in de structuur. Aangenaam fruitig met mooie zuren. 
Exotische afdronk. 

PIT 0128
WIT

   75 cl     10,40 €Janare ‘Fiano’ Sannio dop 2018
Druiven : 100% Fiano 
Helder goudgele witte wijn, met een complexe geur van bloemen, 
wit fruit, perzik, ananas, hazelnoot en amandel. De smaak van deze 
mooie wijn is zacht, fris, zuiver met levendige zuren en een klein 
bittertje in de afdronk van de mineralen. Deze wijn is gemaakt van 
100% Fiano druiven, een oorspronkelijke Romeinse druivensoort.

PIT 0045
WIT

Janare ‘Aglianico’ Lùcchero doc 2015
Druiven : 100% Aglianico
Robijnrood met paarse schakeringen. In de mond en neus herkent 
men intense zwarte bessen en kersen, met op de achtergrond een 
harmonieuze, subtiele kruidigheid. Zachte, elegante fruittonen in de 
smaak met complexiteit op afdronk en een indrukwekkende finale. 
Aglianico, een inheemse druivensoort, genoot al in de Oudheid  een 
grote bekendheid vanwege de voortreffelijke rode wijnen die er van 
geproduceerd  werden. Aglianico was en is de druif van complexe 
en tevens elegante rode wijnen.

PIT 0046
ROOD

   75 cl     13,78 €

   75 cl     13,10 €Janare ‘Greco’ Pietralata dop 2018
Druiven : 100% Greco
Lichtgeel in het glas. Fijne en tegelijk uitgesproken aroma’s van geel 
fruit (perzik, ananas), met florale ondertonen en amandel. Tikje zil-
tig. Sappig geheel, met een typisch limoenbittertje. Leuk steekspel 
tussen de fruitige en frisse accenten, waar nu eens het fruitige, 
dan weer het frisse de overhand neemt. Blijft lang en fijn hangen. 
Schitterend voor de prijs.
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EMILIA ROMAGNA

Conte di Campiano ‘Sangiovese’ Rubicone 2018    75 cl       9,40 €PIT0117 
ROOD Druiven : Sangiovese

Sangiovese is het nationaal Italiaanse druivenras dat van noord 
tot zuid staat aangeplant. Hier in Emilia Romagna, in het noorden, 
geeft het hele frisse, sappige drinkwijnen waar het fruit het glas 
uit swingt. Paarsrood, glanzend. Rode kersen en pruimen, rijp en 
sappig, domineren niet alleen de geur maar ook de smaak. Fruit-
gedreven maar ook uitgerust met frisse zuurtjes die voor een 
spannende balans zorgen. Fluwelen tannine.

EMILIA ROMAGNA
Emilia Romagna bestaat uit 
twee delen, met Bologna als 
hoofdstad. Het westelijke en 
welstellende deel langs de 
historische Via Emilia profi-
teert vooral van de Po-vallei, 
terwijl het oostelijke Romagna 
meer onder invloed van de 
Apennijnen en de Adriatische 
Zee ligt. Het is qua volume niet één een van de belangrijkste 
wijn-regio’s van Italië, het is ongetwijfeld wel de vruchtbaarste 
regio.

LAZIO

Cincinnato ‘Pollùce’ Nero Buono 2015  
Druiven : Nero Buono
is Deze Pollùce gemaakt van een zeer typische druif uit deze streek, 
de nero buono (letterlijk ‘goede zwarte’). Een druif die al eeuwen 
geleden in dit gebied voor kwam en wordt verbouwd op de heuvels 
met vulkanische bodem rondom het stadje Cori. Intense robijnrode 
kleur, harmonische en aanhoudende geur van bosvruchten en 
cacao tonen. Vol en elegant van smaak. Rijping in roestvrijsta-
len tanks gedurende 12 maanden, daarna nog 6 maanden 
op fles.

   75 cl     10,51 €PIT 0159
ROOD
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PIT 0173
ROOD

   75 cl    10,24 €
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PIT 0172
WIT

   75 cl    10,24 €Destriero Falerio ‘Pecorino’  2018     
Druiven : Pecorino
Deze witte wijn heeft een zeer mooie, expressieve neus. In de aro-
ma’s herkennen we vooral rijp fruit als perzik en meloen, bijgestaan 
door een lichte honingtoets en een boeket frisse lentebloemen. De 
smaak is perfect in balans, met een mooie combinatie tussen rond-
heid en zuren. De afdronk is smaakvol en lang. Pittige witte wijn met 
een uitgesproken en uniek karakter.

MARCHE
Een beetje weggestopt achter Umbrië, aan de Adriatische kust 
ter hoogte van Ancona, vinden we de provincie Marken (Marche 
op zijn Italiaans). Het is een prachtige streek, ingeklemd tussen de 
Apennijnen en de Adriatische zee. Vanaf de bekende Autostrada 
del Sole zien we een indrukwekkend landschap, met heuvels die 
steil oprijzen vanuit de kust: de uitlopers van de majestueuze top-
pen van de Apennijnen. Maar deze streek is niet alleen mooi, er 
komen ook goede wijnen vandaan. De Marken is een wijnprovincie 
in opkomst. Het klimaat voor de wijnbouw is hier uitgesproken 
gunstig. Een dertiental langgerekte valleien verloopt vanuit de 
hoge Apennijnen in dwarse richting af naar zeeniveau. Dat bete-
kent dat relatief koele zeewind gemakkelijk tot in de wijngaarden 
kan doordringen.

een uitgesproken en uniek karakter.

   75 cl            10,24Destriero Rosso ‘Piceno’ Superiore 2017     
Druiven : 50% Montepulciano en  50% Sangiovese
Deze robuuste en mooi in balans zijnde Superiore wordt ge-
produceerd uit geselecteerde druiven. Dit levert een wijn op 
met een robijnrode kleur en een mooi bouquet van pruimen, 
bramen en kersen. De smaak is vol fruit, harmonieus en aan-
houdend. Heerlijk bij gegrild vlees en (oude) kazen. Geplukt in 
oktober en vervolgens   1 jaar op eiken vaten gelagerd.

CANTINE DI CASTIGNANO
De Cantine di Castignano, is een van de drie grootste wijn-
coöperaties in de regio de Marche, met ongeveer 500 hect-
are wijngaarden en een gemiddelde jaarlijkse productie van 
ongeveer 450.000 flessen. Al meer dan 50 jaar is de cantina 
het referentiepunt van de wijnbouw van het Piceno gebied. 
Het bedrijf werd opgericht in 1960 met als doel het maken 
van wijn uit de druiven van de omwonende boeren van wie het 
bedrijf op het grondgebied van de gemeente Castignano en 
buurgemeenten lagen.  

MARCHE
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PIERSANTI
Verdicchio Dei Castelli Di Jesi “Bachero” 
Classico Superiore 2018
Druiven : Verdicchio
De Azienda Agricola Piersanti is gevestigd in Cupramontana, 
het kloppend hart van de Verdicchio di Jesi-streek. Ze maken 
een aantal Verdicchio’s, van verschillende niveau’s. Deze 
“Bachero” is een zogenaamde Cru; een wijngaard op een 
van de beste heuvels, die apart geclassificeerd zijn. Hij ligt 
wat hoger, op meer dan 350m boven zeeniveau. Dit is van 
belang; op deze hoogte is het behoorlijk koeler dan aan de 
kust, waardoor de druiven later geoogst kunnen worden en 
aromatisch meer te bieden hebben. Deze wijnboer heeft zijn 
beste druiven van de beste hellingen voor deze wijn gebruikt. 
De kalkrijke bodem geeft de wijn een knisperende, licht-min-
eralige smaak. De kleur is lichtgeel  met groene reflecties. 
Schitterende droge witte wijn met veel elegantie en frisheid. 
Heerlijk bij visschotels, schaaldieren zoals mosselen. Maar 
kan ook bij paddenstoelen pasta’s of antipasti. 

PIT 0184
WIT

   75 cl     10,06 €

   75 cl     10,74 €PIT 0185 
ROOD

LUCIANO LANDI
Luciano Landi Marche Rosso ‘Ragosto’ 2015
Druiven : 80% Montepulciano en 20% Syrah
Een volle, krachtige rode wijn. In de neus aroma’s van vers berei-
de jam van bosbes, druiven, kweepeer en vijgen. In de mond vol, 
warm met een hoge complexiteit. Een perfect gebalanceerde wijn 
met een lange droge afdronk. Rijping  in  Franse eiken vaten ge-
durende 8 à 12 maanden., daarna nog minstens 12 maanden  
op fles.





   75 cl    14,70 €PIT 0062
WIT

PIT 0012
ROOD

   75 cl    12,60 €

PIT 0063
PIT 0006
PIT 0076
PIT 0130
ROOD

   75 cl    16,04 €
   37 cl      9,72 €

   150 cl    41,26 €
   300 cl    90,56 €

   75 cl    24,67 €

Gavi di Gavi ‘Cà da Bosio’ docg 2018 
Mooie licht strogele kleur met een fruitige en zeer karakteristieke 
neus voor deze appellatie, met een subtiele vanille toets. Een wijn 
met veel klasse en elegantie. 

Barbera d’Alba doc ‘Ansisa’ doc 2017
In het lokale dialect betekent “ansisa” een nauwe vallei uitgeëtst 
door een smalle seizoenstroom. De kalk-kiezelachtige en zuidelijk 
gerichte grond produceert mooi gestructureerde wijnen met een 
uitzonderlijk evenwicht welke jong gedronken mogen worden. Diep 
robijnrode kleur. Een opulente intense neus met levendige fruitige 
aroma’s. Een typische klassieke Barbera afdronk; zacht, soepel en 
gekruid.

Barbera d’Asti doc ‘La Luna e i Faló’ docg 2016 
Barbera d’Asti doc ‘La Luna e i Faló’ docg 2016 
Barbera d’Asti doc ‘La Luna e i Faló’ 2015 (in houten kist) 
Barbera d’Asti doc ‘La Luna e i Faló’ 2016 (in houten kist) 
Donker robijnrode kleur met paarse tinten. Een intense en ge-
kruide neus met toetsen van vanille en zoethout. Een rijke volle 
structuur in de mond met levendige en verfrissende zuren. Een 
duurzame finale op fijne vruchtensmaken eindigend.

PIT 0100
ROOD

PIT 0010
WIT

   75 cl   13,27 €

PIEMONTE

Roero Arneis ‘Villata’ docg 2018 
La Villa vertoont een groengetinte strogele kleur. Een intense 
frisse, complexe neus met aantrekkelijke florale toetsen van          
limoen en abrikoos komen u tegemoet. Hij wordt soepel, zacht, 
goed gebalanceerd ervaren in de mond met een heerlijke krui-
digheid.

Barbaresco ‘La Casa in Collina’ docg 2015 
Deze heerlijke rode wijn heeft een robijnrode kleur met paarse re-
flexen. Een bijzonder bloemenparfum met noten van wilde rozen, 
frambozen en kaneel. De smaak van deze rode wijn is droog met 
evenwichtige geuren van vanille, leer en tabak.
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   75 cl    39,09 €PIT 0099
ROOD

Barolo ‘Essenze’ docg 2013 
Deze heerlijke Barolo wordt gemaakt van uitsluitend Nebbiolo druiv-
en, de kwaliteitsdruif voor Barolo wijnen. De Nebbiolo druif geeft 
wijnen met veel diepgang, kracht en karakter. Alleen de allerbeste, 
rijpe druiven worden gebruikt voor de Barolo’s. De wijn wordt 24 
maanden in gedeeltelijk nieuwe vaten gerijpt om de wijn nog com-
pleter te maken. De wijn kenmerkt zich door een uitgesproken 
geur van zondoorstoofd rood fruit zoals bramen, kersen en cassis 
met een hint van tabak, vanille en leer. De verfijnde volle smaak en 
een elegante perfecte afdronk maken deze wijn tot een waar genot 
om te drinken bij bijzondere gelegenheden.  

   75 cl    31,94 €PIT 0060
ROOD

Barolo docg ‘Paesi Tuoi’ docg 2013 

PIT 0167
WIT

   75 cl   12,50 €Fosche ‘Chardonnay’ docg 2018 
In de mond een fluwelen smaak met een lange afdronk en een 
spannende finale. Goudgeel gekleurde wijn met initieel kruidige 
geuren die na enige ogenblikken ook veel floraliteit en fruitigheid 
verraden. 

Vite Colte
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CASATO DI MELZI
Salice Salentino Riserva 2012 doc 
De zomers zijn er zeer warm, maar krijgen ‘s nachts 
enige afkoeling door de nabijheid van de zee. Het kan 
er erg droog zijn maar in een normaal jaar valt er net 
genoeg regen in net de juiste periode. Op de heuvelketen 
van Gargano na is het terrein vrij vlak. De Salice wordt 
gemaakt van Negroamaro druiven. 

PIT 0126
ROOD

   75 cl      9,77 €

Casato di Melzi Salice Salentino Riserva Mabis 
heeft een intense robijnrode kleur en een warme 
en zuidese geur met een vleugje leer en kruidigheid, 
maar ook kersen en vanille. Licht gerijpt met aman-
delen, een warme en redelijk zwoele smaak, kruidig, 
niet te zwaar, goed sap, met veel levendigheid en 
een gulle afdronk. Goed bij pasta gerechten met 
een vleessaus, gegrild rood vlees, wildgerechten, 
zachte kazen.

PIT 0125
ROOD

   75 cl       8,79 €
CASATO DI MELZI
Casato di Melzi ‘Primitivo’ Salento 2017 igt
Primitivo di Salento van Casato di Melzi is gemaakt van 100%  
Primitivo druif . Het bouquet is uitgesproken en roept associaties 
op van pruimen en gerijpt rood fruit, De wijn heeft een intense ro-
bijnrode kleur en een warme en zuidelijke geur met een vleugje leer 
en kruidigheid, maar ook kersen en vanille.

PUGLIA

PUGLIA
Puglia ligt in het uiterste 
zuiden van het schiereiland. 
Door het zeer warme medi-
terrane klimaat kwam er 
voornamelijk veel krachtige 
basiswijn vandaan, geschikt 
om de koudere wijnen uit het 
noorden wat ‘op te warmen’. 
Met de dalende binnenlandse 
consumptie zie je gelukkig 
steeds vaker eigen kwaliteits-
wijnen.  Uit de zogenaamde 
“hiel” van Italië komen daarom 
zeer stijlvolle wijnen. In Puglia 
ligt het wijngebied Salento 
dat bekend staat om zijn wij-
nen met geheel eigen karak-
ter. In dit wijngebied groeien 
namelijk geen druivensoorten zoals Cabernet, Merlot of Chardon-
nay maar juist autochtone soorten zoals Negroamaro en Malvasia. 
Ook de Uva di Troia uit Melograno is er zo een.
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De zomers zijn er zeer warm, maar krijgen ‘s nachts 
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Casato di Melzi Salice Salentino Riserva Mabis 
heeft een intense robijnrode kleur en een warme 
en zuidese geur met een vleugje leer en kruidigheid, 
maar ook kersen en vanille. Licht gerijpt met aman-
delen, een warme en redelijk zwoele smaak, kruidig, 
niet te zwaar, goed sap, met veel levendigheid en 
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een vleessaus, gegrild rood vlees, wildgerechten, 



PIT 0115
ROOD

   75 cl    11,40 €Conte di Campiano ‘Squinzano’ Riserva doc 2013
Druiven : Negroamaro
Vlezige en volle wijn met een zeer diepe rode kleur en aroma’s van 
heerlijk rijp fruit als kersen en (gedroogde) zwarte pruimen, ro-
zijnen, zoete specerijen, koffie en chocolade! De smaak is vol, warm 
en fluweelachtig met zwoel, rijp fruit. De afdronk is lang en zacht.
Negroamaro is een inheemse druif uit Puglia. Negro betekent 
zwart en verwijst naar de bijna inktzwarte kleur van de druif. Amaro 
betekent bitter en verwijst naar het typische bittertje in de afdronk 
waardoor de Negroamaro zich kenmerkt. 
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Conte di Campiano ‘Primitivo di Manduria’ 2017
Druiven : Primitivo 
Primitivo di Manduria is een rode doc wijn, afkomstig van 
de westkust in de “hak van de laars” in de zuidoostelijke 
hoek van Italië. De wijngaarden bevinden zich in de regio 
Apulië rondom de plaats Manduria. Lange tijd werd de 
Primitivo enkel gebruikt als smaak en kleurversterker 
voor minder rijke wijnen uit heel Italië en ver daarbuiten.  
Maar de Primitivo staat nu echt op eigen benen. Het is 
zeker geen primitieve druif. Hij rijpt snel door de warme 
Zuid-Italiaanse zon en krijgt daardoor veel natuurlijke sui-
kers waardoor het alcoholgehalte relatief gezien hoog is. 
Inmiddels zijn de wijnproducenten er in geslaagd om de 
alcohol te temperen om zo de wijn wat fruitiger en ele-
gant te houden. Dat primo staat voor dat hij vroeg rijp 
is. Heerlijk om zo te drinken maar ook bij rijpe oude ka-
zen, geroosterd varkensvlees, biefstuk en wildgerechten. 
Prachte wijn in een mooie zwarefles.

PIT 0116
ROOD

   75 cl     13,19 € 0116
ROOD

PIT 0137
ROOD

   75 cl    11,97 €Conte di Campiano ‘Appassimento’ 2015
Druiven : Negroamaro
Deze Appassimento heeft een donkere, robijnrode kleur. De 
geur is intens fruitig met hints van pruimen, frambozen en 
kersen. De smaak is zeer vol met donker overrijp zoetig fruit, 
zacht en warm in de mond met een lange, delicate fluwelige 
afdronk. 

Deze Appassimento heeft een donkere, robijnrode kleur. De 
geur is intens fruitig met hints van pruimen, frambozen en 
kersen. De smaak is zeer vol met donker overrijp zoetig fruit, 
zacht en warm in de mond met een lange, delicate fluwelige 

PIT 0148
ROOD

   75 cl      14,45 €Conte di Campiano ‘Primitivo’ Riserva 66 doc 2015
Druiven : Primitivo
Wanneer de druiven rijp zijn worden ze handmatig geplukt, waarna 
ze 12 maanden in houten vaten rijpen. De wijn heeft een diepe ro-
bijnrode kleur. In de neus vinden we een hoeveelheid aan complexe 
aroma’s met tinten van cacao, koffie en vanille. In de mond is het 
een volle wijn met body die goed in balans is. De fijne tannines com-
bineren goed met de zachte en rijke wijn. Ook op het palet tinten van 
cacao, koffie en vanille. Deze wijn smaakt heerlijk bij rood vlees, wild 
en hartige gerechten. en hartige gerechten. 



PIT 0166
ROOD

   75 cl    12,20 €Conte di Campiano ‘Susumaniello’ Salento 2015
Druiven : Susmaniello
Er zullen niet veel mensen zijn die ooit van deze druif gehoord heb-
ben. Op het etiket zien we een ezeltje. Somarello betekent ezel. En 
Susumaniello zou vrij vertaald moeten zijn ‘beladen als een ezel’. 
Volgens studies laat hij een verwantschap zien met de Toscaanse 
Sangiovese. De Susumaniello is diep en donker robijnrood van 
kleur, met blauwe reflecties. In de geur barstensvol rood fruit, no-
ten en een beetje vuursteen. De wijn heeft een geweldige struc-
tuur, met een goede balans tussen rijp fruit en minerale tonen. 
Wijnen uit Puglia kunnen nog wel eens heel erg zwoel zijn, de Su-
sumaniello heeft daarnaast ook nog een verfijnde zuurgraad. De 
ideale partner bij bijvoorbeeld aubergine parmigiana (vegetarisch), 
rood vlees, wild en gerijpte kazen.
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PIT 0151
ROOD

   75 cl    11,28 €Conte di Campiano ‘Malvasia Nera’ 2014
Druiven : Malvasia Nera
Deze wijn heeft een prachtige robijnrode kleur met oranje schit-
teringen. In de neus toont hij de heerlijke aroma’s van rood fruit en 
rijpe zwarte kersen. In de mond een elegante wijn met een warme 
en rijke smaak die vergezeld wordt door aangenaam zachte tan-
nines. Deze wijn gaat heerlijk samen met hartige voorgerechten, 
gevogelte en rood vlees.

PIT 0152
ROOD

   75 cl      9,70 €Carlo Sani ‘Cannonau di Sardegna’ Riserva 2013
Druiven : Cannonau
Cannonau di Sardegna is een karakteristieke, 
warme, complexe op houtgerijpte wijn met een diep 
granaatrode kleur. Hij heeft een complex en stevig 
aroma van rijp fruit, vanille en fijne specerijen. De 
smaak is warm, soepel en geconcentreerd met 
zachte tannines en mooie afdronk. Cannonau druif 
is de Sardijnse versie van de Garnacha uit Spanje of 
de Grenache uit Frankrijk. Het is dus dezelfde druif. 
Hij heeft op het eiland Sardinië een zeer eigen kara-
kter. De Cannonau wijnen van dit mooie eiland zijn 
veel geconcentreerder en intenser dan de Spaanse 
en Franse uitvoeringen.

gevogelte en rood vlees.

SARDINIE



PIT 0171
ROOD

   75 cl    12,67 €Pala ‘I Fiori’ Cannonau di Sardegna 2018     
Cannonau is niet enkel de belangrijkste rode druif van Sardinië, 
maar ook één van de meest bekende en succesvolle van het eiland. 
Cannonau is de lokale naam voor Grenache. Mooi is hij zeker! Deze 
heerlijke mediterrane rosso is gezegend met een krachtige, robijn-
rode kleur met violette reflecties. Het betoverende bouquet onthult 
het ene aroma na het andere: kersen, rijpe pruimen, wilde kruiden 
en specerijen. In de mond de kenmerkende zuidelijke kracht en 
pittige tannines, maar ook mediterrane zachtheid, evenwichtige 
structuur en waanzinnig veel body. In de finale worden de smaak-
papillen nogmaals verwend met fruit en kruidigheid. Gewoonweg 
genieten.
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PIT 0170
WIT

   75 cl    12,67 €Pala ‘I Fiori’ Vermentino di Sardegna 2018   
Een topproduct van de Vermentinodruif.  Mooie lichtgele kleur met 
groene reflecties. Fruitige en bloemige aroma’s, intens verleidelijke 
geur van tropische vruchten en groene kruiden. In de mond een 
vleugje citrus en noties van jasmijn en wilde bloemen. De afdronk is 
lekker zacht en droog. Hij past perfect bij de mediterrane keuken, 
vooral bij zeevruchten op de plancha en gegrilde vis met Proven-
çaalse kruiden. Maar ik vind hem ook een topper als aperitief.

AZIENDA AGRICOLA PALA
Het wijnhuis is al gedurende vier generaties in het bezit van 
de familie en daarmee nauw verbonden met de Sardijnse 
wijnwereld. Vooral de huidige wijnen van Mario Pala worden 
geprezen en dat legt de reputatie van de regio geen wind-
eieren. Mario Pala kent het klappen van de zweep: van de 
traditionele Sardijnse druivensoorten maakt hij op moderne 
wijze aansprekende wijnen. Op die manier blijft hij trouw aan 
de Sardijnse tradities, terwijl hij wijnen maakt die zelfs de er-
varen wijndrinkers omver weten te blazen!
Het wijnhuis Pala ligt in de gemeente Serdiana, op ongeveer 
20 kilometer afstand van de hoofdstad Cagliari. Hier in het 
achterland van Sardinië maakt Mario Pala uitsluitend ge-
bruik van druiven van wijngaarden die in familiebezit zijn. Zijn 
eersteklas wijnproductie heeft hij zelfs volgens de ISO kwali-
teitsnorm laten certificeren.



PIT 0180
ROOD

   75 cl    21,22 €Pala ‘Essentija’ Bovale 2014     
Deze Essentija van Cantina Pala is gemaakt 100% Bovale druiven, 
geoogst van 40 -60 jaar oude wijnstokken. Deze wijn een schit-
terende robijnrode kleur met tonen van pruimen, chocolade en 
zwarte thee in de neus. In de smaak vind je zachte tannines en 
veel donker fruit, met een beetje laurier en een lange afdronk. De 
Essentija heeft het nodig om even gekaraffeerd te worden.
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PIT 0182
ROOD

   75 cl    19,24 €Pala ‘Cannonau di Sardegna’ Riserva 2015   
De Cannonau Riserva van Pala is één van die rode wij-
nen die blijft verbazen over de structuur en elegantie 
welke het kan geven. We zijn in Is Crabilis, een heuvel 
vol kalksteen en zand en volledig bedekt met wijnstok-
ken, dankzij de rijke textuur van de gronden en de lig-
ging van de vallei (220 m boven zeeniveau). De Can-
nonau Riserva van Pala werd geboren uit wijnstokken 
ouder dan 35 jaar. Dankzij de ideale ligging, en één 
van de meest belangrijkste wijngaarden van Sar-
dinië te zijn, is dit wijnbedrijf in staat geweest om 
de geschiedenis van de wijnbouw in deze regio te 
maken. Ze leveren ons wijnen van buitengewone 
kwaliteit. De Cannonau Riserva heeft een typische 
donkerrode kleur, aroma’s met diepgaande en 
intense tonen van braambessen en rode bessen, 
gemengd met hints van leder en specerijen. De 
tannines zijn er, maar de elegantie en zijdeachtige 
structuur blijven aanwezig. Indrukwekkend!

PIT 0181
ROOD

   75 cl    12,67 €Pala ‘I Fiori’ Monica di Sardegna 2017     
De Monica is het bewijs dat een rode wijn ook heel zomers kan zijn. 
De delicate smaken van de Monica zorgen ervoor dat deze lieflijke 
wijn meteen heel verfrissend aanvoelt. Het intense aroma bevat 
veel kersen en rood fruit met interessante tonen van kruiden. De 
smaak is droog en warm. In de mond voelt deze wijn aangenaam 
zacht en delicaat met weinig tannines. Toch heeft deze Monica een 
heel mooie body. 

De Cannonau Riserva van Pala is één van die rode wij-
nen die blijft verbazen over de structuur en elegantie 
welke het kan geven. We zijn in Is Crabilis, een heuvel 
vol kalksteen en zand en volledig bedekt met wijnstok-
ken, dankzij de rijke textuur van de gronden en de lig-
ging van de vallei (220 m boven zeeniveau). De Can-
nonau Riserva van Pala werd geboren uit wijnstokken 
ouder dan 35 jaar. Dankzij de ideale ligging, en één 
van de meest belangrijkste wijngaarden van Sar-
dinië te zijn, is dit wijnbedrijf in staat geweest om 

donkerrode kleur, aroma’s met diepgaande en 
intense tonen van braambessen en rode bessen, 



SICILIE
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PIT 0155
ROOD

   75 cl      7,07 €

Portantica Bianco 2018  
Druiven : Catarratto en Inzolia
Mooie lichtgele kleur met een groene schittering. Een verrassende 
frisse en levendige wijn met een fraaie fruitbalans en een kruidige 
noot in de afdronk. Perfecte “everyday drinking wine”. Heerlijk als 
aperitief,  bij zeevruchten, salades en lichte maaltijden. Deze wijn is 
afkomstig van diverse wijngaarden in de provincie van Trapani, in 
het westen van Sicilië.

   75 cl      7,07 €PIT 0154
WIT

Portantica Rosso 2017  
Druiven : Nero d’Avola en Nerello Mascalese
De wijn heeft een intense robijnrode kleur. In de neus vinden we 
aroma’s van donker fruit zoals gekonfijte braambessen en blauwe 
bessen. In de mond is de wijn fris en soepel met een mooie acidi-
teit en aangename fruitigheid. De afdronk is aangenaam. Deze wijn 
past bij allerlei rood vlees, bbq, kruidige pasta’s en pizza’s en een 
kaasschotel.

Portantica Rosado 2018  
Druiven : Nero d’Avola en Frappato
De Partantico Rosato heeft een licht zalmroze kleur en geurt naar 
kersen en rijpe aardbei. De smaak is licht mineraal, harmonisch en 
levendig. Een zeer mooie rosé, met het lichaam van een witte en 
het karakter van een rode wijn.

   75 cl      7,07 €PIT 0156
ROSE



PIT 0175
ROOD

   75 cl      8,04 €Feudo Dei Sani ‘Nero d’Avola’ Premium 2016     
Robijnrode wijn met donkerpaarse glinsteringen. In de neus een 
rijk boeket van rood fruit, bessen, kersen en pruimen. In de mond 
is de wijn vol, strelend zacht, vol rood fruit, mooi van structuur en 
een heerlijke licht pittige afdronk.
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PIT 0174
WIT

   75 cl      8,04 €Feudo Dei Sani ‘Grillo’ Premium 2017     
Bleek strogele wijn met lichte groene glinsteringen. In de neus geeft 
de wijn een mooi en intens boeket met een delicate complexiteit, 
frisse citrus en meloen. De smaak is zacht, elegant, fris, levendig 
fruit en een knapperige mineraliteit.

GRILLO
Grillo is een witte druif uit Sicilië waarvan DNA-onderzoek in 
2008 heeft uitgewezen dat ze afkomstig is uit een kruising 
van Catarratto en Moscato d’Alessandria (ook wel Zibibbo 
genoemd). Grillo was lange tijd de sterkhouder achter de po-
pulaire versterkte wijn Marsala, maar haar succes op dit vlak 
nam af ten voordele van de productievere rassen Catarratto 
en Inzolia.

PIT 0176
ROOD

   75 cl      9,65 €Feudo Dei Sani ‘Syravola’ Premium 2015     
Robijnrode kleur met purperen toetsen. Vol en rond met 
een pittige bessensmaak en zwoele kersen. De structuur 
is buitengewoon soepel. Kortom, een intens sappige, le-
vendige blend met stijl en lengte!

Robijnrode kleur met purperen toetsen. Vol en rond met 
een pittige bessensmaak en zwoele kersen. De structuur 
is buitengewoon soepel. Kortom, een intens sappige, le-
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CONTE DI CAMPIANO
Conte di Campiano ‘Laguna del Conte’ 2018
Druiven : Grillo, Grecanico en Chardonnay
De Laguna is een blend van Grillo, Grecanico en Chardonnay drui-
ven. Deze wijn heeft een mooie goudgele kleur. In de neus komen 
intense aroma’s naar voren van citrus, groene appels en salie. Op 
het palet is deze wijn fruitig en goed in balans met een licht bittertje 
op het einde. Deze lekkere witte wijn gaat goed samen met vis en 
zeevruchten, witvlees en kazen. 

PIT 0143
WIT

   75 cl      9,00 €

PIT 0074
ROOD

   75 cl      7,59 €

La Mura ‘Grillo’ 2018 igt  
Deze mooie, nerveuze droge witte wijn heeft een  zeer  fijne  doch   
karaktervolle   neus,  bestaand uit aroma’s van citrus en tropisch 
fruit.

   75 cl      7,59 €PIT 0073
WIT

La Mura ‘Nero d’Avola’ 2018
Druivensoort: 100% Nero d’Avola, één van de inheemse druiven-
soorten van Sicilë.  Vinificatie: De druiven worden volgens de “spal-
liera a gabbia” methode verbouwd, wat wil zeggen, dat ze verticaal 
tot een hoogte van 160 cm boven de grond groeien.  Karakter: De 
Nero d’Avola is een super fruitige wijn, zeer soepel zacht en toegan-
kelijk met een duidelijk herkenbaar aroma van rode besjes.

La Mura ‘Rosé’ 2017 igt  
Rijk maar zacht met een geconcentreerd boeket van rijp bessen-
fruit. De druiven worden vroeg geplukt om de frisheid die typisch is 
voor de wijnen uit het zuiden van Italië te bewaren.

   75 cl      7,59 €PIT 0033
ROSE

La Mura wines represent the best 
winemaking traditions of Sicily.  
These wines come from grapes se-
lected from the best vineyards.  The 
wines created reflect the diverse el-
ements of the Sicilian territory.  La 
Mura is a young and modern pro-
duct, intended for daily consumption 
by consumers who desire the char-
acteristics of Sicilian wine : richness, 
freshness, softness, and structure.

op het einde. Deze lekkere witte wijn gaat goed samen met vis en 



BAGLIO GIBELLINA
BAGLIO
The ancient and unchanged splendour of 
Sicily is also reflected in the historic buil-
dings which have an elegant and sought 
after architectural style. Baglio Gibellina 
dominates the new town and the vine-
yards of the hills nearby. The main ele-
ment of the exterior is the “baglio” which 
is none other than the inner courtyard of 
the farmhouse surrounded by a series of 
rural stores that were once used to the 
collection and processing of grapes.
From this courtyard an immediate sense 
of tranquillity and delicacy emanates, it 
is characterised by each change of sea-
son bringing different colours, scents 
and sounds depending on the lukewarm 
springtime sun or the melancholy mists 
of autumn, all immersed in the beauty of 
intense sunsets or starry skies.

GIBELLINA IS ART
Gibellina could be considered today as a 
museum “en plein air”, a place where art 
merges with everyday life as day to day li-
ving is mixed with deep culture in various 
forms. There are several sights worth 
a visit; the contemporary art museum 
which houses works from, among others, 
Mario Schifano, Renato Guttuso and oth-
er famous Italian and international artists. 
A sculptor who has left a clear mark in the 
new Gibellina is Pietro Consagra with his 
piece “Stella del Belice”, a 24 meter high 
sculpture at the entrance to the town.



   75 cl    13,10 €PIT 0123
ROOD

BAGLIO GIBELLINA
Orgoglio ‘Zibibbo’ 2016 igt  
Druiven : Zibibbo
Deze rijke wijn uit Sicilië heeft een frisse fruitige neus met een toets 
van rijpe mandarijnen. In de mond heeft hij een rijke aanzet met een 
erg lange en complexe afdronk.
De Zibibbo druif komt van oorsprong uit Egypte en dankt zijn naam 
aan het Arabische woord zabib dat zoveel wil zeggen als “krent” of 
“rozijn”. 

   75 cl    10,62 €PIT 0122
WIT

75

Assurdo ‘Pinot Nero - Nero d’Avola’ 2012 igt  
Druiven : Pinot Nero en Nero d’Avola
De Assurdo is robijnrood van kleur met enkele paarse tonen. In de 
neus een expressie van zwart fruit, kersen, bosbessen en een ze-
kere kruidigheid. Een mondvullende, soepele, zachte wijn vol zwart 
fruit. Zachte, aangename tannines houden deze wijn goed in ba-
lans. De afdronk is aangenaam lang en sappig. Goede begeleider 
van een lekkere maaltijd of met vrienden onder elkaar.

   75 cl    10,51 €
   150 cl    27,11 €

PIT 0127
PIT 0129
ROOD

‘U...Passimiento’ 2018 igt 
‘U...Passimiento’ 2017 (in houten kist) 
Druiven : Nero d’Avola en Frappato

Deze wijn is een combinatie 
van de Nero d’Avola en de 
Frappato druif, beiden typisch 
Siciliaanse druivensoorten. 
De Nero d’Avola is de belang-       
rijkste rode druif van Sicilië en 
één van de belangrijkste in-
heemse rassen van Italië. Ver-
noemd naar het plaatsje Avola 
in het diepe zuiden van Sicilië. 
Een deel van de druiven wordt 
gedroogd. In de mond warme 
smaken, met een volle body en 
goed in balans, met zachte en 
elegante tannines.



VILLA CAFAGGIO
Het landgoed strekt zich uit over een gebied van ongeveer 70 
hectare waarvan 30 hectare werd voorbehouden voor het kwe-
ken van bijzondere druiven. De wijngaard ligt in het hart van de 
Chianti Classico regio, in een gebied dat historisch gekend is voor 
zijn viticultuur. Deze zone is ter plaatse gekend als het gouden 
bekken van Panzano. 

   75 cl    45,06 €PIT 0054
ROOD

PIT 0055
ROOD

   75 cl    45,06 €

Chianti Fontella 2017 docg  
Mooi robijnrood van kleur met een typische Chianti neus. Zacht 
en vol van smaak met tonen van kersen en bramen. Een aan-
genaam fruitige rode wijn met een sappige finale met heerlijke 
zwoele nuances van de sangiovesedruif. Een echte aanrader met 
een fantastische prijs / kwaliteitverhouding.

   75 cl     10,24 €PIT 0013
ROOD

TOSCANE

Chianti Classico docg 2014 docg  
Chianti Classico docg 2013 docg
Zeer intens robijnrode kleur met paarse fon-
kelingen. Deze Chianti  heeft aroma’s van rood 
fruit zoals kersen, frambozen en rode bessen. 
Het rode fruit wordt verder aangevuld door 
hints van vanille en zoethout. Deze laatste ko-
men van de houtrijping van 12 maanden in ei-
ken vaten die de wijn kreeg. De smaak is vol en 
rond, het fruit komt op de voorgrond en wordt 
gevolgd door de volwassen tannines met een 
typisch Italiaans zuurtje. De afdronk is vol en   
blijft lang hangen, hier komt het zoethout en de 
vanille-toets ook opzetten. Een wijn die heel lang 
blijft hangen en een perfect evenwicht heeft.
Ontdek met deze wijn de absolute top van de 
Chianti-regio. Weinig wijnmakers die de laat-
ste jaren zoveel prijzen en erkenningen hebben 
gekregen.   Decanter award *****

   75 cl    19,24 €
   37 cl    11,69 €

PIT 0051
PIT 0027
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San Martino igt 2000-04 igt  
Its magnificently full-flavoured sweet and savoury fruitness com-
bines in an immensely seductive, generously proportioned Tuscan 
red, whose richness is striking for the fact that its tannins are in 
such silkily textured proportion. 
Source : The Independant - The 50 Best Wines 

Cortaccio igt 2000-04 igt  

   75 cl    26,67 €PIT 0150
ROOD

Chianti Classico ‘Riserva’ docg 2012   

een fantastische prijs / kwaliteitverhouding.



TOSCANE
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PIT 0187
WIT

   75 cl    11,86 €Vivi ‘Vermentino’ 2018
Druiven : Vermentino
Mooie strogele kleur met nog groene schitte-
ring en een licht tranengordijn.. Intense neus 
met veel exotisch fruit, pompelmoes en een 
vleugje limoen. Evenwichtige, mooi uitgeba-
lanceerde stijl met een frisse minerale onder-
toon. Droge maar sappige afdronk die lekker 
lang aanhoudt. 
James Suckling : 91 points

   75 cl

TENUTE DEL BUONAMICO
Land, men, passion: three words that summarize fifty years of Buonamico Estate.
New ideas, born from the love for our land, combine tradition 
and innovation in the constant research of a product of excel-
lence. That’s how we want to work to guarantee quality and 
uniqueness everyday and to produce a wine which satisfies 
the desire of Tuscany.

FATTORIA DI S. QUINTINO
Nicchiaia Bianci igt 2017  
Druiven : Chardonnay en Trebbiano
We proeven een heel plezierige Italiaans witte wijn, vol met geel 
en wit fruit aangevuld met de geliefde Italiaanse frisheid van citrus 
en roze pompelmoes.Een gebalanceerde dronk met een mineraal 
karakter. 

   75 cl       8,82 €PIT 0153
WIT
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IL LEBBIO
Il Lebbio ‘Vernaccia di San Gimignano’ 2018
Druiven : Vernaccia
Il Lebbio maakt prachtige wijnen door traditie en innovatie even-
wichtig te combineren. De Vernaccia wordt gemaakt van 100% 
Vernaccia di San Gimignano, een druivenras die voor frisse toegan-
kelijke wijnen zorgt voor alledag. De druiven worden met de hand 
geplukt en men laat de de wijn na de vergisting ( die gedeeltelijk op 
de schilletjes geschiedt) nog 3 maanden in roestvrij stalen vaten 
rijpen.

Hij heeft een strogele kleur met een heldere groene schijn. Zijn 
geur is fijn en fruitig, heel harmonieus met tonen van abrikozen, cit-
rusvruchten en appel, verlengd met lichte florale tonen. Zijn smaak 
is aangenaam droog, sappig met een mooi zuurtje, hij heeft een 
medium body met een aangenaam en licht bittertje in de afdronk. 
Deze wijn is mooi als aperitiefwijn, als begeider van antipasti en 
gefrituurde groentens of vis en met gerechten op basis van wit 
vlees.

PIT 0183
WIT

   75 cl     11,16 €

AZIENDA AGRICOLA IL LEBBIO
Het wijndomein Il Lebbio bevindt zich op korte afstand van San 
Gimignano, de “Stad met de 100 Torens” . Het bedrijf heeft 
zijn naam ontleend aan een klein plantje dat spontaan groeit 
op veel plaatsen op hun terreinen. De ligging van de wijn-
gaarden is bijna geheel op het zuiden, waardoor de druiven 
een optimale rijping kunnen ondergaan. Het beheer van het 
bedrijf is helemaal in handen van de familie Niccolini, en door 
de generaties heen hebben ze een enorme ervaring opge-
bouwd en met een adequate technologie weten ze nu wijnen 
van een optimale kwaliteit te maken, die ook op Internationaal 
niveau zeer geprezen worden.



DONATELLA CINELLI COLOMBINI 
Donatella Cinelli Colombini is eigenaar van twee wijngaarden 
in Toscane, Casato Prime Donne in Montalcino en Fattoria del 
Colle in Trequanda. Het totale gebied beslaat 336 hectare dat 
vanaf de heuvels uitkijkt op de Montalcino en de Chianti Clas-
sico gebieden en het gebied van de Nobile di Montepulciano. Dit 
is een kruispunt tussen grote rode wijnen. In deze streek is de 
witte truffel geboren, evenals een buitengewone extra vergine 
olijfolie.
Op Casato Prime Donne beslaat de wijngaard 16 hectare San-
giovese wijnstokken en staat de wijnmakerij voor de productie en 
veroudering van de Rosso en Brunello di Montalcino wijnen. De 
wijnmakers zijn allen vrouwen: een revolutionaire werksituatie 
voor Italië en de eerste wijnmakerij waar alleen vrouwen werken. 
Het omliggende landschap van de Val d’Orcia is door Unesco tot 
een belangrijk onderdeel van het werelderfgoed verklaard.
Fattoria del Colle is gelegen tussen Chianti en Doc Orcia wijn-
streken in Toscane. Het heeft 23 hectare wijngaarden en 6 hec-
tare olijfgaard. In twee wijngaarden wordt de Foglia Tonda gecul-
tiveerd, een oude Toscaanse druif die is herontdekt. De hoogte 
van Fattoria del Colle - 404 meter boven de zeespiegel - en het 
grote verschil in temperatuur tussen dag en nacht bepalen de 
bijzondere rijkdom van aromatische nuances van de wijnen die 
in dit gebied groeien. Ze zijn intens, complex en in het bijzonder 
goed.

   75 cl    14,34 €PIT 0144
ROOD

PIT 0147
PIT 0142
ROOD

   75 cl    28,74 €
   150 cl    61,99 €

Chianti Superiore docg 2015-16  
De robijnrode tint neigt granaat te kleuren met het ouder worden. 
Intens en karakteristiek boeket, fruitig met paarse nuances. Ronde 
en fruitige smaak in evenwicht gehouden door veroudering in tra-
ditionele vaten. Super rijpe fruitigheid en een zachte makkelijke af-
dronk zijn de kenmerken van onze Chianti Superiore.

Leone Orcia Rosso doc 2016  
Druiven : 60% Sangiovese en 40% Merlot.
De DOC Orcia-wijnstreek bevindt zich in het heuvelachtige gebied 
tussen de Brunello en Vino Nobile van Montepulciano-wijngaarden. 
Het aroma is intens, rijk aan rode bessen en stoffige, aardse tonen. 
Dit is een medium-body wijn met een goede zuurgraad van de San-
giovese en een ronde zachte textuur van de Merlot: goed uitgeba-
lanceerd van fruit en structuur, met zachte tannines, waardoor dit 
een heerlijk complexe en elegante wijn is met een lange afdronk.
Wine Spectator : 91 points.
 
Cenerentola Orcia Rosso doc 2015  
Cenerentola Orcia Rosso doc 2015  
Druiven : 65% Sangiovese, 35% Folgio Tonda
Kleur : Schitterend, intens donkerrood met paarse rand, mooie 
viscositeit.
Aroma’s : Chocolade, vegetaal, ceder, veel gebrand.
Smaak : Evenwichtig, rijpe tannine.

   75 cl    13,44 €PIT 0134
ROOD
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   75 cl    19,96 €PIT 0135
ROOD

PIT 0140
PIT 0141
ROOD

   75 cl    44,05 €
  150 cl    94,62 €

Rosso di Montalcino doc 2016  
Deze prachtige wijn uit de Toscaanse heuvels heeft minstens een 
jaar in eiken vaten gerijpt. De geur van rode bessen en de intense, 
harmonieuze en warme smaak kenmerkt de passie van de wijn-
makers Donatella Cinelli Colombini, zijn dochter Violante en haar 
man Charles. De wijn is gemaakt van 100% Sangiovese.
Een rijping op eikenhouten vaten voor minimaal 12 maanden.
Wine Spectator : 90 points.
 
Brunello di Montalcino docg 2013  
Brunello di Montalcino docg 2014  
Deze wijn behoort tot de top-Brunellos. Een harmonieuze en volle 
robijnrode wijn met granaat kleurige reflecties die intenser worden 
naarmate de wijn langer ligt. Intens en van hoge kwaliteit met een 
rijk en breed aroma van kruiden, rode bessen en hinten van salie 
en zoethout. Deze weelderige Brunello onthult een lange, ronde en 
romige afdronk. Perfect in balans met mooie tannines! Een rijping 
op eikenhouten vaten voor minimaal 24 maanden.
Robert Parker 92 points

Brunello di Montalcino ‘Prime Donne’ docg 2013  
Brunello di Montalcino ‘Prime Donne’ docg 2012  
Druiven : 100% Sangiovese
Mooi helder granaatrood van kleur met een rijpe en ronde geur 
van kersen, frambozen en vanille. Harmonieuze en volle smaak met 
zachte tannines en een mooie balans. De houtrijping geeft deze 
wijn zijn unieke en verfijnde smaak. Een lange en volle afdronk met 
veel fruitige en kruidige indrukken.
Beperkte oplage : 5000 flessen

   75 cl     21,31 €PIT 0145
ROOD
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Il Drago E Le 8 Colombe igt 2015  
Uw glas kleurt prachtige robijn rood als u deze wijn in het glas  
schenkt. De geur onthult intense, aangename en verfijnde aroma`s 
met een zweem van zwarte kersen, pruimen, bosbessen gevolgd 
door gedroogde viooltjes, vanille, cacao en zwarte bessen. De 
smaak is intens met een aangename rondheid, tannines en body. 
De Il Drago E Le 7 Colombini is gemaakt van drie druiven: Sangio-
vese (60%), Merlot (20%) en Sagrantino (20%), die 18 maanden 
gerijpt hebben. 
Lekker bij: geroosterde vlees en barbecue, gestoofd en gesmoord 
vlees met paddestoelen.

PIT 0146
PIT 0161
ROOD

   75 cl    61,38 €
  150 cl  136,25 €

   75 cl     94,01 €
   150 cl   188,02 €

PIT 0162
PIT 0163
ROOD

Brunello di Montalcino ‘Riserva’ docg 2012  
Brunello di Montalcino ‘Riserva’ docg 2012  
Wine Spectator 97 points
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AMBROGIO E GIOVANNI FOLONARI
De familie Folonari is al sinds 1825 werkzaam in de productie 
en distributie over heel de wereld van hoogwaardige Italiaanse 
wijnen. In 1912 kocht de grootvader van Ambrogio Folonari de 
bekende Toscaanse wijnhandel Ruffino. De Folonaris gaven van 
vader op zoon aan het bedrijf Ruffino leiding. Gedurende de jaren 
60 en 70 van de afgelopen eeuw, gingen ze zich steeds meer 
richten op kwaliteitswijnen.
Daarom kochten ze o.a. in 1971 het wijngoed Nozzole in het 
plaatsje Greve in Chianti. Dat is middenin het Chianti Classico-
gebied. In 2000 verkochten ze het huis Ruffino, met uitzondering 
van hun eigen domeinen, die ze nu zelf exploiteren.
Zo waren zij een van de eersten van de groep, die later bekend 
werden om hun topwijnen onder de naam “Super Toscanen”. 
Ambrogio startte met de productie van deze wijnen op zijn do-
mein Cabreo in de jaren 80. De Folonaris geloven absoluut in het 
Franse begrip terroir. Zij willen daarom op de eerste plaats de 
naam van de wijngaard uitdragen en niet zozeer hun eigen naam. 
Elke wijngaard heeft zijn eigenheid. Met moderne wijnmakers 
willen zij steeds weer betere wijnen van hun eigen wijngaarden 
maken. Wijnen waarin men het karakter van die wijngaard blijft 
herkennen.

PIT 0177
WIT

   75 cl    13,89 €B.S.T. ‘Sauvignon’ 2017   
Heldere strogele wijn, met een intens complex aroma, met mooie          
hints van citrus en passievrucht. In de mond heeft de wijn een uit-
stekende balans, heerlijk fris wit fruit, mooie lang aanhoudende af-
dronk. Een hoogwaardige witte wijn, in de stijl van de 
“Super-Toscanen”.
dronk. Een hoogwaardige witte wijn, in de stijl van de 
“Super-Toscanen”.

B.S.T.
Op het etiket staan de letters B.S.T. De B staat voor het karak-
ter van deze heerlijke wijnen. Dat wordt beschreven, met de 
hier onder staande Engelse typeringen.  De S en de T staan 
voor Super Toscan.
Balanced Evenwichtig, Banquet Voor bij een feestmaal, 
Baby De jongste, Beautiful Prachtig, Beefy Vlezig, Best De 
beste, Black Donker van kleur, Bland Zacht van smaak, Blear 
Tranend in het glas, Briljant Schitterend .
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Cabreo ‘La Pietra’ igt 2017    
Cabreo ‘La Pietra’ igt 2012 (in houten kist)  
De druiven waarvan de La Pietra gemaakt wordt, zijn afkomstig 
van  Panzano, in het hart van de Chianti streek. De wijngaarden 
zijn gelegen op een hoogte van 450m. De La Pietra wordt ge-
maakt van 100% Chardonnay die in september handmatig 
geoogst wordt. Na een zachte persing van de druiven rijpt de 
wijn gedurende 12 maanden verder op Franse eiken vaten (50% 
nieuwe vaten en 50% één jarige vaten), waarna de wijn  minstens 
6 maanden verder rijpt op fles. Door het specifieke productiepro-
ces is deze wijn zeer geraffineerd en delicaat, maar toch ook 
krachtig. De helder gouden kleur verraadt een rijk, intens en com-
plex boeket. In de mond is deze wijn fluweelzacht met een harmo-
nieus maar complex samengaan van specerijen, 
vanille, boter en perzik. De La Pietra is de ideale 
begeleider bij wit vlees, vis en zeevruchten. 

PIT 0090
PIT 0095
WIT

   75 cl       37,74 €
   150 cl       70,43 €

PIT 0179
WIT

   75 cl      14,00 €Le Bruniche ‘Chardonnay’ 2017   
De wijngaard Bruniche van ongeveer 90 hectare, werd als bij-
zonder geschikt bevonden voor Chardonnay. De mooiste Char-
donnaydruiven worden geselecteerd uit de Nozzole-wijngaarden 
op 300 meter hoogte. Om concentratie en complexiteit te ver-
krijgen, worden de opbrengsten laag gehouden. De wijnstokken 
groeien op Bruniche op één van de hoogste heuvels van het ge-
bied, waar de uitstekende belichting door de zon alsook de kalk-
steen- en mergelbodem helpen bij het behoud van een optimale 
bodemtemperatuur. De druiven worden voorzichtig geperst en 
het sap wordt koud opgeslagen. De most wordt gefermenteerd 
in roestvrijstalen tanks met gecontroleerde temperatuur en blijft 
op de wijnmoer (lies) voor ongeveer drie maanden. De malolac-
tische gisting wordt gedaan in roestvrijstalen vaten en de wijn 
rijpt minstens twee maanden op fles voor de commercialisering 
en dit zonder houtlagering. De wijn heeft een heldergele kleur 
met groene reflecties. In de neus vinden we aroma’s van exotisch 
fruit en citrusvruchten. In de mond vinden we toetsen van groene 
appel en banaan. Het rijpe fruit wordt immers goed onderlijnd 
door een mooie aciditeit. De afdronk is fris en aangenaam.

nieus maar complex samengaan van specerijen, 
vanille, boter en perzik. De La Pietra is de ideale 
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Campo al Mare Bolgheri doc 2016  
De Campo al Mare is een blend van Merlot, Caber-
net Sauvignon, Cabernet Franc en Petit Verdot. 
De wijn rijpt gedurende 12 maanden in één jaar 
oude Franse eiken vaten. In de fles rust de wijn 
verder voor minstens 3 maanden. Dieprood van 
kleur en een kenmerkend aroma van rijp fruit, 
ietwat florale tonen, mint en een tikje vanille en 
toast. Vol en zacht van smaak. Een elegante, fijne 
structuur en een aantrekkelijke complexiteit. Gulle 
afdronk die bijdraagt aan het drinkplezier. Een wijn 
die geroemd wordt in  de  diverse  internationale  
wijnbladen   en  klaar is om ontdekt  te worden door 
de wijnliefhebbers.
WINE & SPIRITS : 93 points
WINE SPECTATOR : 91 points

PIT 0091
ROOD

   75 cl       26,49 €

TorCalvano ‘Nobile di Montepulciano’ 2015 
Gemaakt van 100% Sangiovesedruiven afkomstig 
uit de eigen wijngaarden van de Tenute TorCal-
vano Gracciano. De oogst vindt plaats zodra de 
druiven volledig rijp zijn, rond half oktober. De most 
blijft ongeveer 15 dagen op de schillen liggen en 
ondergaat daarna  de  malolactische  gisting  in   
roestvrij stalen tanks. De wijn rijpt 18 tot 24 maan-
den in traditionele Sloveens eikenhouten vaten. 
Daarna rijpt hij nog zes maanden op fles voordat 
hij op de markt komt. De wijn heeft een prachtige, 
intens rode kleur en een schitterend bouquet van 
viooltjes en kersen. De smaak is uitgebalanceerd 
en krachtig, de afdronk lang en doordringend.
ROBERT PARKER : 91 points

PIT 0092
ROOD

   75 cl       22,44 €

Cabreo ‘Il Borgo’ igt 2015   
Cabreo ‘Il Borgo’ igt 2016 (in houten kist)  
Topwijn van de familie Folonari, eigenaar van deze 
50 ha grote wijngaard in Chianti. Een dieprode wijn 
die is gebaseerd op het verrassende samenspel 
van de Italiaanse Sangiovese- en de Franse Cab-
ernet Sauvignondruif, en die opgevoed is in Franse 
eikenhouten vaten.  Kruidige aroma’s van rijp rood 
fruit en een bijzonder krachtige, genereuze smaak 
die lang nablijft.  Doordat deze rode wijn naast 70% 
Sangiovese- ook 30% Cabernet Sauvignon druiven 
bevat, mag hij niet de herkomstbenaming Chianti 
dragen. Vandaar dat deze wijn tot de ‘Super Tus-
cans’ gerekend wordt. 
ROBERT PARKER : 95 points
WINE SPECTATOR : 94 points

   75 cl       43,15 €
   150 cl     101,94 €

PIT 0089
PIT 0094
ROOD

PIT 0178
ROOD

   75 cl      13,89 €B.S.T. Sangiovese - Cabernet Sangiovese 2017     
Door de korte maceratie is dit een zeer frisse en fruitige rode wijn 
uit hartje Toscane. Robijnrode kleur met mooie aroma’s van rode 
vruchten en enkele kruidige accenten. Geen storende tannines 
maar wel een zachte ‘easy-to-drink’ wijn.

   75 cl       



Le Cimate ‘Montefalco Sagrantino’ 2012 docg
Druiven : Sagrantino
De Sagrantino di Montefalco heeft een ondoordringbare kleur. 
Fantastische aroma’s van wilde bessen, chocolade, leder en krui-
den. Krachtige en complexe smaak met massa’s nobele tannines 
en een ultralange afdronk. Deze wijn heeft een mooie toekomst 
voor de boeg.

   75 cl    32,01 €PIT0103 
ROOD
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Le Cimate ‘Montefalco’ Rosso 2013 doc 
Druiven : 60% Sangiovese, 15% Merlot, 15% Sagrantino en 10%                      
Cabernet
De Montefalco Rosso heeft een briljante robijnrode kleur met in-
tense aroma’s van rijp rood fruit, vanille en gedroogde kruiden. 
Volle smaak met soepele tannines. Nobele afdronk.

  75 cl     21,20 €PIT0102 
ROOD

Le Cimate Bianco ‘Aragon’ 2014 igt 
Druiven : Vermentino en Grechetto
Deze wijn bestaat uit een vinaggio van Vermentino en Grechetto 
druiven. Strogeel van kleur met zachte gouden reflecties. Intense 
aroma’s van exotisch fruit, grapefruit en aangename minerale 
tonen maken van deze wijn een oprechte tolk van de atmosfeer 
en het karakter van Umbrië. Mooi gebalanceerde wijn met een 
lang aanhoudende frisse smaak. Mooi te combineren met onder 
andere zeebaars, zwaardvis en gegrilde garnalen.

   75 cl     15,58 €PIT0101 
WIT

Orvieto Classico 2017 doc  
Licht strogele kleur. Frisse en fruitige neus. De mond geeft deli-
caat fruit met een hint van noten, typisch voor de Orvieto. Deze 
wijn is soepel en mooi afgerond met een lange zachte afdronk.  

   75 cl       8,85 €PIT 0014
WIT

UMBRIE

UMBRIE
Umbria biedt al duizenden jaren een goede thuis aan de wijnbouw 
en dat is vooral toe te schrijven aan volgende factoren: de zacht 
glooiende heuvels met een goede blootstelling aan de zon, de rijk-
dom van de rivieren en wateren, het continentale maar zachte kli-
maat, de bodemstructuur die meestal bestaat uit goede kleiachtige 
kalksteen. Al deze gunstige voorwaarden hebben de inwoners van 
het gebied reeds vroeg er toe aangezet met de productie van wijn 
te beginnen, zodat vandaag de Umbrische wijnboeren kunnen bo-
gen op een oude traditie van wijn maken.

LE CIMATE
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VENETO

VENETO
Geen enkele regio binnen Italië biedt een zo divers wijnaan-
bod als Veneto. Zowel naar wijnkleur als –stijl is deze regio de 
onbetwiste nummer één wanneer het aankomt op diversiteit. 
Wit, rosé, rood en stille wijn, schuimwijn, droge of zoete wijn, 
Veneto heeft het allemaal.

   75 cl      8,68 €PIT 0120
WIT

Uvam ‘Pinot Grigio’ 2018 igt  
Uit het kloppend hart van het wijngebied van Venetië komt deze 
modern gemaakte, smaakvolle witte droge wijn. Vanwege zijn 
brede inzetbaarheid heeft Pinot Grigio de afgelopen jaren enorm 
aan populariteit gewonnen, en als je deze charmeur proeft, weet je 
waarom. De kleur is lichtgeel met brede tranenregen. Rijp parfum 
van geel fruit, meloen en appel maar het is vooral in de mond waar 
het swingt. Impressies van perzik en pruim, mollig en toch fris en 
sappig tot laat in de finale. Lekker fris.

75 cl      8,85 €PIT 0110
WIT

Mavum ‘Pinot Bianco - Pinot Nero’ 2018 igt
Midden in het bekende Soave gebied van het Noord-Italiaanse 
Veneto heeft Mabis naam gemaakt met een biologisch en 
ecologisch verantwoorde wijnmakerij. 
Mavum van Mabis is het resultaat van de vermenging van 
twee druivensoorten uit de zona classica in het Valpolicella 
gebied: Pinot Grigio en Pinot Nero. Door professionele en tra-
ditionele vinificatie wordt gegarandeerd dat de witte Mavum 
een elegante wijn met een fijne structuur wordt : Rijk aan fijne 
geurtonen in de neus en zacht en fris van smaak. 
Aantrekkelijk bouquet met tonen van appel, citrus-
vruchten, abrikozen en peren. De rijke smaak is fris en 
de afdronk lang, smakelijk en mineralig . Een bijzonder 
aangenaam glas wijn.

MABIS

Midden in het bekende Soave gebied van het Noord-Italiaanse 
Veneto heeft Mabis naam gemaakt met een biologisch en 

Mavum van Mabis is het resultaat van de vermenging van 
twee druivensoorten uit de zona classica in het Valpolicella 
gebied: Pinot Grigio en Pinot Nero. Door professionele en tra-
ditionele vinificatie wordt gegarandeerd dat de witte Mavum 
een elegante wijn met een fijne structuur wordt : Rijk aan fijne 



RIPASSO VALPOLICELLA CLASSICO MABIS 

Deze speciale Ripasso Valpolicella Classico 
Mabis van de broers Martino en Maurizio Bis-
cardo is intens en diep robijnrood. De wijn is 
samengesteld uit Corvina, Rondella en Molinara 
druiven. Na de persing wordt voor deze wijn het 
fermentatieproces opnieuw op gang gebracht, 
door de warme uitgeperste druivenschillen van 
de Amarone toe te voegen. Hierdoor krijgt de 
wijn alle kenmerken van een ‘kleine’ Amarone 
die een stuk sneller op dronk is en wat minder 
zwaar van smaak. 
De rijping van deze volle wijn vindt, gedurende 1 
jaar, plaats in 30 hl grote Sloveense eiken vaten. 
Het rijpingsproces wordt vervolgd gedurende 
een periode van 6 maanden op de fles in de 
kelders van het domein. 
Het bouquet is rijk en complex, met duidelijke 
tonen van kersen en op de achtergrond choco-
lade. Ripasso Valpolicella Classico Mabis heeft 
een droge smaak, zacht met een volle harmo-
nieuze balans. De afdronk is lang en aange-
naam.



FORNARO
Soave Classico 2017 doc
Druiven : Garganega
De bleekgele Soave Classico imponeert meteen door 
zijn strakke neus vol citrusfruit, groene kruiden, iets 
mineraal en wat amandelen. De zinderende smaak 
vol krokant wit fruit, tintelende zuren en strakke mi-
neraliteit steekt ver boven menig instapwijn uit. Dit 
is enorm veel waar (complexiteit) voor weinig geld. 
Jonge enthousiaste wijnmaker, wijngaarden liggen 
direct aan het Castello di Soave, dit is eigenlijk 
een ‘Grand Cru’!
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   75 cl     14,00 €PIT 0121
WIT

Mabis Lugana ‘Morena’ 2017 doc
Druiven : Trebbiano 
De kleur van deze lugana is stro-achtig geel met groene tinten en 
kleurt langzaam naar goud naarmate de wijn rijpt. Deze wijn heeft 
een intens bouquet met hints van verse kruiden, bloemen en fruit. 
Deze lugana heeft een volle body, met een uitgebalanceerde, frisse 
afdronk. Een voltreffer! 

   75 cl    10,06 €PIT 0108
WIT

afdronk. Een voltreffer! 

Uvam ‘Blush’  2018 igt  
Deze “blozende wijn” is heel licht van kleur, 
een heldere rosé met een heldere smaak. 
Van de Pinot Grigio druif wordt normaliter 
alleen witte wijn gemaakt Rijpe pinot gris 
druiven hebben een lichtroze schil. Deze 
rosé blush wordt gemaakt via schil contact 
met de druiven. De blozende kleur vraagt om 
je aandacht en is lekker droog en mystiek 
van smaak. Hint van frambozen en aard-
beien, maar heel licht in aanzet. Sappig, 
milddroog, verkwikkende vriendelijke zuren. 
Zonnige wijn!

   75 cl      8,85 €PIT 0138
ROSE

De bleekgele Soave Classico imponeert meteen door 
zijn strakke neus vol citrusfruit, groene kruiden, iets 
mineraal en wat amandelen. De zinderende smaak 
vol krokant wit fruit, tintelende zuren en strakke mi-
neraliteit steekt ver boven menig instapwijn uit. Dit 
is enorm veel waar (complexiteit) voor weinig geld. 
Jonge enthousiaste wijnmaker, wijngaarden liggen 
direct aan het Castello di Soave, dit is eigenlijk 

   75 cl            10,0
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Mavum ‘Corvina - Cabernet Sauvignon’ 2015 igt
Door professionele en traditionele vinificatie wordt gegarandeerd 
dat Mavum een wijn met grootse structuur wordt: warm en zacht 
in de mond, rijk aan fijne geurtonen in de neus. De wijn combineert 
goed met hoofdgerechten, speciaal met wild, rood vlees en ook ge-
rijpte kazen. Dankzij de bijzondere balans en structuur van de wijn 
is deze ook uitstekend geschikt om zomaar te drinken ter ontspan-
ning.

75 cl      8,85 €PIT 0111 
ROOD

75 cl    13,78 €PIT 0109
ROOD

Mabis Ripasso Valpolicella Classico Superiore 2015 doc
Het bouquet is rijk en complex, met duidelijke tonen van kersen en 
chocolade op de achtergrond. De smaak is droog en zacht met een 
volle harmonieuze balans. De afdronk is lang en aangenaam.  Ripas-
so is een traditionele methode waarbij gedurende de 2e fermenta-
tie de most in kontakt wordt gebracht met de warme gedroogde 
druivenschillen van waaruit de Amarone wijnen zijn geperst.

VILLALTA
Villalta Amarone Classico 2015 docg 
De koning van de Italiaanse wijn, zoals hij vaak wordt genoemd. 
Amarone is een intens geurige wijn, droog en aangenaam 
bitter (“amarone” is Italiaans voor bitter). Amarone neemt 
dankzij zijn ongewone vinificatie een   unieke plaats in tussen 
de rode wijnen. Alleen de kleinste, gezondste en meest aan 
de zon blootgestelde druiventrossen worden voor deze wijn 
geplukt. Na de oogst laat men ze maandenlang op roost-
ers op verluchte zolders drogen, zodat ze minstens 30 % 
van hun oorspronkelijke gewicht verliezen.  Amarone rijpt 
minstens 2 jaar, maar pas na 5 jaar komt zijn harmo-
nieuze structuur het mooist tot zijn recht.

   75 cl    46,07 €PIT 0048
ROOD

Amarone is een intens geurige wijn, droog en aangenaam 
bitter (“amarone” is Italiaans voor bitter). Amarone neemt 
dankzij zijn ongewone vinificatie een   unieke plaats in tussen 
de rode wijnen. Alleen de kleinste, gezondste en meest aan 
de zon blootgestelde druiventrossen worden voor deze wijn 
geplukt. Na de oogst laat men ze maandenlang op roost-

op verluchte zolders drogen, zodat ze minstens 30 % 
oorspronkelijke gewicht verliezen.  Amarone rijpt 

minstens 2 jaar, maar pas na 5 jaar komt zijn harmo-

Decanal ‘Merlot’ 2013 igt  
In het glas een medium robijnrode kleur met intense aroma’s van 
zwarte bosbessen, viooltjes en chocolade met een vleugje vanille. 
Een lichte body, zachte tannines en milde zuren maken van deze 
Veneto IGP een ongecompliceerde wijn voor dagelijks gebruik. 

   75 cl      7,96 €PIT 0008
ROOD

Corallo Bianco   

Corallo Rosso

   200 cl      11,12 €PIT 0019
WIT

VINO DA TAVOLA

PIT 0020
ROOD

  200 cl      11,12 €
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OOSTENRIJK
KAMPTAL

Rabl ‘Grûner Veltliner’ Langenlois 2018  
Deze Rabl wordt modern gevinifieerd en heeft een helder 
bleekgele kleur. De wijn geurt zeer zuiver en heeft een 
aantrekkelijk boeket van witte bloemen, acacia en witte 
peper. Grüner Veltliner heeft een mondvullende, com-
plexe smaak met zeer zuivere zuren in de lange, aange-
name afdronk. De wijn smaakt voortreffelijk bij asperges, 
gevogelte, visgerechten en bij Oosterse gerechten.

   75 cl     14,23 €PVA 0013
WIT

PVA 0014   
ROOD

   75 cl     16,25 €

RABL
Rudolf Rabl heeft een 47 hectare 
groot domein in het wijnbouw-ge-
bied Kamptal in Oostenrijk. Het      
wijngoed bestaat al sinds 1750 en 
is in 1975 aan hem overgedragen 
door zijn vader.  Oostenrijk bezit mis-
schien wel de strengste wijnwetge-
ving ter wereld en is de laatste jaren 
aan een spectaculaire comeback 
bezig. De witte wijnen van onder 
andere Grüner Veltliner, Riesling en 
Chardonnay bereiken een zeer hoog 
niveau en bezitten een bijzonder in-
teressant culinair potentieel.

Rabl ‘St. Laurent’ 2013
Boeiende wijn boordevol zwoele aroma’s van gedroogde zwarte 
pruim en karamel en de pittige toon van een vleugje verse tabak. In 
de mond komt hij romig en rond over, maar heeft hij tegelijkertijd 
ook beet. 

PVA 0015   
ROSE

   75 cl     12,88 €

Rabl ‘Grûner Veltliner’ Löss 2018     75 cl     11,97 €PVA 0016
WIT

Rabl ‘Zweigelt’ Rosé 2018
De Zweigelt druif zorgt voor een opvallende Rosé. De kleur is medi-
um zalmroze en in de geur vindt u bloemen, theerozen, frambozen 
en wat zoet fruit zoals aardbeien. Heerlijk breed en verleidelijk. 
Ronde en zachte smaak, droog, met goede zuren, smaakvol, zeker 
niet streng, mooi rond, fris en levendig. Heerlijk bij een zomerse 
salade’s of natuurlijk als aperitief. 

Deze Rabl wordt modern gevinifieerd en heeft een helder 
bleekgele kleur. De wijn geurt zeer zuiver en heeft een 
aantrekkelijk boeket van witte bloemen, acacia en witte 
peper. Grüner Veltliner heeft een mondvullende, com-
plexe smaak met zeer zuivere zuren in de lange, aange-
name afdronk. De wijn smaakt voortreffelijk bij asperges, 
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KREMSTAL

Josef Dockner ‘Riesling’ Antonius 2016  
De best verkopende en daarmee de belangrijkste Riesling van het 
huis.  De druiven komen uit een selectie van verschillende wijn-
gaarden van Großlage Göttweiger Berg.  In de neus bloemen en 
steenfruit.  Zeer uitnodigend boeket.  Smaak: veel rijp fruit, sappige 
perziken met licht exotische noten. Frisse, levendige zuren en dus 
mooi in balans.  Een echte Riesling Classic.

   75 cl     13,21 €PVA 0018
WIT

PVA 0019   
ROOD

   75 cl    11,64 €

JOSEF DOCKNER
Josef Dockner is een typisch Oostenrijks familie-
domein, dat van generatie op generatie de liefde 
voor wijn overdraagt. Kremstal is gelegen aan 
de linker- en rechteroevers van de Donau nabij 
de stad Krems. Een van de oudste wijnbouw-
steden die Oostenrijk kent.

Josef Dockner ‘Zweigelt’ 2017
Een typische Zweigelt van het grootste wijnbouwgebied van Neder-
Oostenrijk .  In de neus, geurig, met prachtig fruit, zure kersen en 
pruimen.  Elegant in de mond, fruitig en kruidig.  

PVA 0020   
ROOD

   75 cl     14,34 €

Josef Dockner ‘Grûner Veltliner’ Frauengrund 2018 
Zeer elegante wijn van het lichtere karakter, afkomstig van de Cru 
Frauengrund. Lichte, gele kleur. In de neus erg fris, aroma van per-
zik, peer en passievrucht. In de mond een zeer frisse wijn met cit-
rusachtige zuren en mineraliteit, impressies van limoen, wit fruit en 
witte peper. Een knapperige wijn die verfijnd is en toch krachtig.
Te serveren bij : Aperitief, vis in papillotte , asperges, salades, koude 
schotels

   75 cl    12,76 €PVA 0017
WIT

Josef Dockner ‘St.Laurent’ Lusthausberg Reserve 2013
Elegante en delicate cuveé van de rassen Pinot Noir (Pinot Noir) 
en St. Laurent (de typische Oostenrijkse Bourgogne).  Zeer toegan-
kelijke wijn met fijne aardbeien en kersen in de neus   De smaak 
is elegant en fluweelzacht met een zoete textuur.  Fijne, delicate 
tannines in de finish.  Perfect te combineren met allerhande ge-
rechten.

PVA 0021   
ROOD

   75 cl     19,96 €Josef Dockner ‘Pinot Noir’ Wachau Reserve 2016
 In  de neus subtiele nuances van wilde frambozen gevolgd door 
een delicaat aroma van mokka en caramel.  In de mond rode bes-
sen met een complexe structuur.  Goed geïntegreerde tannines.  
De afdronk een delicate hint van donkere chocolade en vanille. 
Zeer elegante Pinot Noir met fijne kersen in de afdronk. Zeer veel 
bewaarpotentiël.

mooi in balans.  Een echte Riesling Classic.

bewaarpotentiël.
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PTA 0009 
ROOD

Amantis Tinto 2012
Een zeer specifieke rode wijn van 30% Syrah, 30% Petit Verdot, 
30% Cabernet Sauvignon en 10% Touriga Nacional. De wijn ver-
blijft gedurende 12 maanden in eiken vaten, hetgeen resulteert 
in een wijn met een diepe robijnrode kleur en een zeer complexe 
neus van rijpe frambozen en braambessen. Deze rode vruchten 
komen ook terug in het rijke, elegante en kruidige smaakpallet met 
zijdezachte tannines en een mooie lange afdronk. 

   75 cl     17,26 €

DONA MARIA

PTA 0010 
WIT

Amantis Branco 2010 ‘Viognier’    75 cl     17,65 €

ALENTEJO
PORTUGAL

CASAL DE VENTOZELA
De Sociedade Agrícola Casal de Ventozela werd in 
1983 opgericht. De geschiedenis van het wijngoed 
gaat echter veel verder terug. In het jaar 1874 was 
het de zomerresidentie van een rijke familie. José 
Ferreira Cortinhas kocht het landgoed in 1978. Vijf 
jaar later begon hij hier wijn te produceren, sinds-
dien klom hij langzaam op naar de top van de Vinho 
Verde-producenten. De voorwaarden hiervoor 
waren evenwel ideaal. Alle wijngaarden liggen in 
het hart van het Vinho Verde-gebied, in de subregio 
Ave, die dicht bij de Atlantische Oceaan ligt en waar 
zich veel granietbodems bevinden. Bij Vinho Verde 
zijn alleen autochtone druivenrassen als loureiro, 
trajadura, fernão pires, arinto (pedernã), padeiro 
de basto, espadeiro e vinhão toegestaan. Inmiddels 
heeft Casal de Ventozela 25 ha met druivenstok-
ken. De keldertechniek werd doorlopend gemod-
erniseerd. In 2015 kreeg het wijngoed een geheel 
nieuwe wijnkelder. De wijnen blinken uit met een 
spectaculaire prijs-plezier-verhouding en zijn echte, 
ambachtelijk gemaakte wijngoed-Vinho Verde!

   75 cl      8,82 €PTA 0023
ROSE

Casal de Ventozela Branco 2018  
Druiven : Loureiro, Trajadura en Pedernã
Prachtige citroengeel van kleur, met tonen van intense bloemen, 
exotische vruchten en frisse geuren. Het resultaat is een com-
plexe, elegante en knapperige wijn met een lange, aanhoudende 
nasmaak in de mond. Fijn en elegant. 

   75 cl      8,82 €PTA 0022
WIT

Casal de Ventozela ‘Espadeiro’ Rosé 2018  
Druiven : Espadeiro 
Een aantrekkelijke helderroze kleur. Op de neus is intens, jong 
en fruitig, met aantrekkelijke aroma’s van pruimen, frambozen 
en aardbeien. Doordat de wijn sprankelend en jong is ervaar je 
zelfs een heel licht bubbeltje in de mond, een ‘speldenprikje’… in de 
mond evenwichtig en fruitig, een heerlijke wijn!

VIHNO VERDE



PTA 0027
WIT

   75 cl    16,48 €Mariposa ‘Encruzado’ 2017 
Druiven : Encruzado
Deze beeldschone wijn wordt gemaakt van 100% Encruzado. De 
druiven worden geoogst in kleine kistjes van 15 kg om de drui-
ven niet te beschadigen. Bij binnenkomst in de cuverie worden de  
druiven direct ontsteeld en pneumatisch geperst. De gisting vindt 
plaats in eikenhouten barriques en de lie wordt regelmatig door de 
wijn geroerd (batonnage). Vervolgens rijpt de wijn 9 maanden!
Het resultaat is een prachtige en complexe witte wijn. Het hout 
geeft structuur, maar domineert niet. De volle smaak wordt geflan-
keerd door fijne zuren en veel lengte.
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PTA 0026
WIT

   75 cl      8,60 €Florbela Branco 2018 
Druiven : Encruzado, Bical en Malvasia
Een heldere wijn met een licht geel-groene tint. Frisse, 
rijke neus met wat citrus, ananas en heel licht per-
zik. Goed gestructureerd, delicaat met een fruitige 
afdronk die lang aanhoudt….. Lekker om zo te drin-
ken en te combineren met veel gerechten.  

DÃO

DÃO
De DOC Dão is gelegen in het zuidelijke deel van Beira Alta en 
ten zuiden van de rivier de Douro. In het gebied stromen twee 
be-langrijke rivieren: de Dão en de Mondego. Het gebied ligt rond 
de steden Viseu, Guarda en Coimbra. Wijnbouw wordt vooral be-
dreven op terrassen tegen de hellingen. Wijnstokken vindt men 
van 200-600 meter boven zeeniveau.
De wijnbouwautoriteiten hebben het Dão gebied opgesplitst in 
zeven subregio’s: Alva, Besteiros, Castendo, Serra da Estrela, Ter-
ras de Azurara en Terras de Senhorim.
De Dão kent zeer vele kleine bedrijven met een gemiddeld areaal 
van 1,2 hectare. Vroeger produceerde de streek veel bulkwijn die 
werd afgevuld in karton of in flessen met kroonkurk. Na de toetre-
ding tot de Europese Unie is er veel ten goede veranderd. De ou-
derwetse wijnen hebben plaatsgemaakt voor moderne, die eerder 
gemakkelijk drinkbaar en minder hard zijn. Het gebied produceert 
voornamelijk rode wijnen, veel minder witte en amper rosé of 
mousserend.

   75 cl

Een heldere wijn met een licht geel-groene tint. Frisse, 
rijke neus met wat citrus, ananas en heel licht per-
zik. Goed gestructureerd, delicaat met een fruitige 
afdronk die lang aanhoudt….. Lekker om zo te drin-
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PTA 0028
ROOD

   75 cl      8,60 €Florbela Tinto 2017 
Druiven : Tinta Roriz, Jaen en Touriga Nacional
Een mooie heldere robijn-rode wijn met wat aange-
naam rijp rood fruit.  De smaak is zacht, warm en rond, 
goed gestruktureerd, mondvullend en een aangename 
afdronk, die naar meer smaakt.

PTA 0029
ROOD

   75 cl     16,48 €Mariposa Reserva Red 2015  
Druiven : Touriga Nacional, Tinta Roriz en Alfrcheiro
De kleur van de wijn is diep robijnrood met donkerrode tinten. Het 
is een hele rijke en elegante wijn met een boeket van rijp rood fruit 
in combinatie met sporen van kaneel en andere kruiden. Fluwelig 
met een goede en aangename tanninestruktuur. In de mond een 
aangename smaakexplosie die eindigt in een rijke, brede en lang 
aanhoudende afdronk. Bij uitstek een wijn om aan tafel te drinken 
met rijke vleesgerechten en kaas. Een werkelijk groot genot!

QUINTA DA MARIPOSA 
Quinta da Mariposa is het nieuw-
ste wijnhuis uit de Dão regio. 
Een project van Lucia Freitas en 
haar echtgenoot Philipe Cruz. Lucia Freitas heeft haar spo-
ren als oenoloog verdiend bij Quinta de Cabriz, Casa de San-
tar en later bij Magnum Wines.  Vorig jaar is ze haar eigen 
wijnproject begonnen met de wijngaarden van haar groot-
vader. Als een van de meest belovende vrouwelijke oenolo-
gen in Portugal gaat ze met haar eigen project terug naar 
de roots van de Dão wijnen. Authenticiteit en kwaliteit zijn 
haar steekwoorden.

   75 cl

Een mooie heldere robijn-rode wijn met wat aange-
naam rijp rood fruit.  De smaak is zacht, warm en rond, 
goed gestruktureerd, mondvullend en een aangename 



Cottas Tinto 2016    75 cl     10,77 €PTA0017 
ROOD

DOURO
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Cottas Branco Reserva 2016 
Viosinho, Arinto, Côdega de Larinho en Rabigato
De gisting en rijping geschiedt in Franse eikenhouten vaatjes. De 
geur is behoorlijk intens, met grapefruit en toast. Het smaakpallet 
is vet, intens, limoenachtig en fris met hinten van meloen. Mooi 
evenwicht tussen het vette en aromatische van deze wijn.

  75 cl      17,61 €PTA0016 
WIT

Touriga Franca en Touriga Nacional 
Modern gevinifieerd maar gemaakt van eigen druivensoorten. 
Iedereen die deze wijn proeft is verrast door het donkere, rijpe, 
zeer sappige, volle en zwoele karakter van de wijn. Je proeft de 
portdruiven, maar dan zonder de zoetheid. Zeer diep van kleur. 
Geurend naar kersen, kruiden en vuursteen. Stoer karakter, zeer 
vlezig en dik. Lange, volle afdronk met veel rijp fruit nuances. Een 
zeer verleidelijke wijn met een warm en rondborstig karakter.

Cottas Tinto Reserva 2014    75 cl      19,75 €PTA0018 
ROOD Touriga Nacional, Touriga Franca en Tinta Roriz

Met een robijnrode kleur heeft de wijn geuren van rijp rood fruit 
en vanille. De smaak van deze wijn is indrukwekkend intens en 
rond. In de smaak vind je eveneens zeer zwoel rijp fruit terug met 
een prachtige rijpe tanninestructuur. Het is opmerkelijk, dat het 
hout nauwelijks meer waarneembaar is in de wijn. Deze Reserva 
rijpt een jaar langer op eikenhout dan de gewone tinto. Nu al heer-
lijk op dronk. Genieten maar !

Cottas Branco 2018 
Viosinho, Arinto, Rabigato, Côdega de Larinho en Gouveio
Deze witte wijn heeft een plezierige lichte strokleur. Het bouquet 
bestaat uit complexe citrus tonen in combinatie met tonen van 
honing. De smaak is fris en helder. De wijn is goed in balans en 
kenmerkt zich door fijne nuances. De afdronk is levendig en aro-
matisch.

   75 cl        9,95 €PTA0015 
WIT



PTA 0030
WIT

   75 cl    10,74 €Quinta da Alorna ‘Alvarinho - Viognier’ Reserva 2017 
Druiven : Alvarinho en Viognier
Dit is misschien wel de mooiste wite wijn van Quinta da Alorna. De 
wijn presenteert een goede structuur en balans tussen de zuur-
graad en de frisheid van Alvarinho, de rijping van de Viognier en de 
elegantie van het hout. Heerlijk bij vis, asperges,zachte kazen en hij 
doet het ook prima bij de Thaise keuken.
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PTA 0031
WIT

   75 cl      8,04 €Quinta da Alorna Branco 2018 
Druiven : Arinto, Fernão Pires, Sauvignon Blanc en Marsanne
Een mooie blend tussen authentieke Portugese druifrassen en de 
klassieke druifsoorten. Deze wijn heeft een kristalheldere, citroe-
nachtige kleur. Levendig parfum van witte vruchten (appelen, per-
zik). Lekker sappig en pittig fris in de mond, maar ook fluwelig rijp 
qua textuur. Een wijn voor ieder moment van de dag. 

TEJO

TEJO
Tejo, tot 2009 Ribatejo genoemd, is 
bekend als de regio van de wijngaarden, 
olijfbomen, kurkbossen en de beroemde 
Lusitano paarden. Tejo is een Portugese 
wijnregio die hetzelfde gebied omvat als 
de Ribatejo.
Het ontleent zijn naam aan de rivier de 
Tejo (Taag). De hele regio heeft het recht 
om de Vinho Regional aanwijzing Tejo te 
gebruiken, terwijl sommige gebieden zijn 
ingedeeld in de hogere Denominação 
de Origem Controlada (DOC). Dit grote 
vruchtbare wijngebied ligt ten noorden 
van Lissabon aan de rivier en in het hart 
van het land. 

Het ontleent zijn naam aan de rivier de 
Tejo (Taag). De hele regio heeft het recht 
om de Vinho Regional aanwijzing Tejo te 
gebruiken, terwijl sommige gebieden zijn 
ingedeeld in de hogere Denominação 
de Origem Controlada (DOC). Dit grote 
vruchtbare wijngebied ligt ten noorden 
van Lissabon aan de rivier en in het hart 



PTA 0025
ROOD

   75 cl    14,11 €Quinta da Alorna Tinto Reserva 2016 
Druiven : 70% Touriga National en 30% Cabernet Sauvignon
Deze prachtige wijn is het resultaat van 12 maanden rijping op 
Franse eikenhouten vaten, zwarte bessenaroma’s van de Touriga 
Nacional-druif en de kruidigheid van de Cabernet Sauvignon. Heer-
lijk bij wild, lam en andere vleesgerechten.
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PTA 0024
WIT

   75 cl    10,74 €Quinta da Alorna Branco Reserva 2018 
Druiven : 60% Arinto en 40% Chardonnay
Een heel mooi huwelijk deze Arinto met Chardonnay.  Alle druiven 
zijn handmatig geoogst. De Arinto gefermenteerd in inox cuves en 
de Chardonnay in nieuwe Franse eiken vaten gedurende 3 maan-
den.  Resultaat een complexe neus van citrus, rijp fruit en noten. 
Goede structuur en het evenwicht tussen de zuurtegraad en de 
frisheid van de Arinto, de rijping van Chardonnay en de elegantie 
van het hout. Wine Enthusiast : 90 points

PTA 0032
ROOD

   75 cl      8,04 €Quinta da Alorna Tinto 2016 
Druiven : Tinta Roriz, Castelão, Syrah en Alicante Bouschet
De Alorna is een schitterende rode wijn, die is bekroond met een 
mooie gouden medaille tijdens de Concours de Bruxelles. Mooie 
robijnrode kleur en een krachtige warme geur met veel rood fruit 
zoals kersen, bessen en frambozen. Volle ronde smaak met indruk-
ken van gerijpt donker fruit en wat houttonen. In combinatie met 
de zachte tannines en de milde zuurgraad is de wijn perfect in 
balans. Lange en goed gestructureerde afdronk. Een deel van de 
wijn rijpt 4 maanden in Amerikaanse eiken vaten.
Concours Mondial Bruxelles : Medaille d’Or

balans. Lange en goed gestructureerde afdronk. Een deel van de 
wijn rijpt 4 maanden in Amerikaanse eiken vaten.
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Horst Sauer ‘Müller-Thurgau’ 2018 Ortswein 
Druiven : Müller-Thurgau
Lichtvoetige en aromatische stijl. Frisse peer, appel en 
noties van vlierbessen stuiven eerst uit het glas gevolgd 
door een fijne citrustoets en een vleugje kweepeer. De 
aromatische maar droge afdronk laat je nog wel even 
nagenieten. Een moderne, eigentijdse Müller-Thurgau.  

PVA 0036
WIT

   75 cl     12,50 €

   75 cl     16,21 €PVA 0037
WIT

Horst Sauer ‘Riesling’ 2018 Ortswein 
Druiven : Riesling
Een wijn met een uitzonderlijke mineraliteit en zuiverheid.  
Prachtige Riesling, levendig, mineraal, met een mooie 
fruitigheid. De wijn wordt gepresenteerd in zijn befaamde 
ovale fles (bocksbeutel), die vandaag met een draaidop 
resoluut voor een moderne stijl gaat, wat helemaal niets 
afdoet aan zijn bewaarpotentieel.

FRANKEN

“ AMBASSADORS OF HAPPINESS “
They stand side by side, members of one family. The wines 
from the wine estate Horst Sauer have more in common 
than the owner’s name - they share a clear, distinct profile 
that identifies them like a characteristic signature. We pro-
mote the best features in all our wines, from the basic “Qua-
litätswein” to the noble sweet wines, from the start of their 
development in the vineyard to the point of bottling. We just 
can’t help giving our best for them, because we love all our 
children.

Een wijn met een uitzonderlijke mineraliteit en zuiverheid.  
Prachtige Riesling, levendig, mineraal, met een mooie 
fruitigheid. De wijn wordt gepresenteerd in zijn befaamde 
ovale fles (bocksbeutel), die vandaag met een draaidop 
resoluut voor een moderne stijl gaat, wat helemaal niets 

Lichtvoetige en aromatische stijl. Frisse peer, appel en 
noties van vlierbessen stuiven eerst uit het glas gevolgd 
door een fijne citrustoets en een vleugje kweepeer. De 
aromatische maar droge afdronk laat je nog wel even 

Een moderne, eigentijdse Müller-Thurgau. 

DUITSLAND



PVA 0032
WIT

   75 cl    12,56 €Münzberg ‘Grauer Burgunder’ 2018 
De Grauer Burgunder -oftewel Pinot Gris- van Münzberg is een 
geweldige wijn! De wijn laat op fenomenale wijze zien dat de Grauer 
Burgunder en leisteen voor elkaar geboren zijn! De wijn toont ‘best 
of both worlds’. Zo heeft hij mooi wit en geel rijp fruit, denk bij-
voorbeeld aan perzik, meloen en abrikoos, maar ook veel minerale 
tonen die op een fijne manier door het fruit verweven zijn. Ondanks 
dat de druiven eerder worden geplukt dan de Riesling, heeft de wijn 
zachtere en fijnere zuren, die weer een mooi spel vertonen met de 
kruidige tonen van de Grauer Burgunder. Een aanrader!
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PVA 0033
WIT

   75 cl    12,56 €Münzberg ‘Weisser Burgunder’ 2018 
Blinkend fris witgeel met groenreflex. Mooi zuiver 
en fris van geur met witte bloemen, Reine Claude, 
groene kruiden en een klein walnootje. Lekker leven-
dig en strakdroog van smaak met citrus, witte per-
zik, bloesem en een licht ziltige mineraliteit. Strakke, 
verfijnde 100% Weissburgunder (=Pinot Blanc).

PFALZ

PFALZ
Waar Frankrijk aan het noorden grenst met Duitsland ligt het op 
een-na-grootste wijngebied van dit immense land: de Pfalz. Het is er 
opvallend warm, bijna mediterraan, en dat komt door de beschut-
tende werking van het Haardtgebergte. De zon schijnt er vaak. Het 
maakt dat er meer blauwe druiven groeien dan elders in Duitsland 
en de Pfalz is dan                                              ook het Duitse An-
baugebiet waar                                                      de meeste rode 
wijnen vandaan                                                          komen.wijnen vandaan                                                          komen.

WEINGUT MÜNZBERG
Het wijngoed Münzberg dankt zijn naam aan de vondst van 
een Romeinse munt in zijn topwijngaard. De bodem van de 
Münzberg bestaat uit zand, leem en mergel. Een ondergrond 
waarop wijnmaker Lothar Kessler als kleinzoon van grondleg-
ger Jacob Kessler tot prachtige resultaten komt.

 

baugebiet waar                                                      de meeste rode 
wijnen vandaan                                                          komen.wijnen vandaan                                                          komen.

   75 cl    
Blinkend fris witgeel met groenreflex. Mooi zuiver 
en fris van geur met witte bloemen, Reine Claude, 
groene kruiden en een klein walnootje. Lekker leven-
dig en strakdroog van smaak met citrus, witte per-
zik, bloesem en een licht ziltige mineraliteit. Strakke, 
verfijnde 100% Weissburgunder (=Pinot Blanc).

kruidige tonen van de Grauer Burgunder. Een aanrader!
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PVA 0034
ROOD

   75 cl    12,56 €Münzberg ‘Dornfelder’ 2015 
Paarsrood, intens van kleur, hevig tranend. Uitnodigende geur 
van framboos en bosaardbeien met een kruidige toets, en een 
zacht vlezig mondgevoel. Ook in de smaak veel rood fruit, een 
toets kruidnagel, en veel frisheid. Dit is een wijn waar je bij elke 
slok naar de volgende verlangt. Combineer bij gebakken vis, 
gevogelte en lichte vleesgerechten.

Paarsrood, intens van kleur, hevig tranend. Uitnodigende geur 
van framboos en bosaardbeien met een kruidige toets, en een 
zacht vlezig mondgevoel. Ook in de smaak veel rood fruit, een 
toets kruidnagel, en veel frisheid. Dit is een wijn waar je bij elke 
slok naar de volgende verlangt. Combineer bij gebakken vis, 

VDP of “Verband Deutscher Prädikats-und Qualitäts-
weinguter” is een Duitse organisatie die werdt opgericht 
in 1910. Alle wijngebieden zijn hierbij aangesloten maar 
alleen de wijnhuizen die konstant aan alle strenge voorwaarden 
voldoen worden tot deze vereniging toegelaten. Zij moeten hun 
wijnen dan ook altijd eerst laten testen en kontroleren door de 
VDP. Dit onderzoek is onafhankelijk en bijkomend aan dat van 
de proeven van de wettelijke “Amtliche prufung”. 
De leden mogen dan op hun etiketten het kwaliteitslabel van 
de VDP aanbrengen. De aanduiding bestaat uit een Pruisische 
arend omgeven door een tros druiven.

PVA 0038
WIT

   75 cl     18,34 €Godramstein ‘Chardonnay’ Kalkgestein Ortswein 2018 
Heerlijke frisse, rijpe, Chardonnay met associaties van appel, ba-
naan, meloen en gesmolten boter. Een diepe zuivere smaak met 
veel elegantie en lang doorgaand in de finale. Kan nog mooi rijpen, 
te drinken tot meer dan 10 jaar na de oogst.

PVA 0035
ROSE

   75 cl     12,56 €Münzberg Spätburgunder Rosé Gutswein 2018
De blauwe Spätburgunder (= Pinot Noir) is een zeer 
oud druivenras én de belangrijkste blauwe druif van 
Duitsland die elk jaar steeds populairder wordt. De 
Spätburgunderdruif is veeleisend en maakt deze rosé 
elegant en knisperend. De kleur is delicaat en het aro-
ma doet denken aan aardbei. Deze wijn past uitstekend 
bij salades met geitenkaas en het is een geschikte wijn 
voor lome zwoele zomeravonden. Een nieuwe topper in 
ons assortiment!

De blauwe Spätburgunder (= Pinot Noir) is een zeer 
oud druivenras én de belangrijkste blauwe druif van 
Duitsland die elk jaar steeds populairder wordt. De 
Spätburgunderdruif is veeleisend en maakt deze rosé 
elegant en knisperend. De kleur is delicaat en het aro-
ma doet denken aan aardbei. Deze wijn past uitstekend 
bij salades met geitenkaas en het is een geschikte wijn 
voor lome zwoele zomeravonden. Een nieuwe topper in 



RHEINGAU
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PVA 0002
WIT

   75 cl    15,80 €Von Unserm ‘Riesling Trocken’ 2014 
Deze Riesling heeft een frisse neus met toetsen van groene appel. 
Deze vegetale accenten komen terug in de eerste smaakaanzet, 
die gedomineerd wordt door frisse zuren.

BALTHASAR RESS

Robert Parker : 90 /100
Wine Spectator : Top Values 90/100

PVA 0003
WIT

   75 cl      9,89 €JUST B ‘Riesling’ 2018 
De nobele Riesling variëteit is één van de meest 
verfijnde witte druiven variëteiten ter wereld, en 
alle specifieke eigenschappen van deze edele 
druif maken van de Just B een uitzonderlijke wijn 
met levendige aroma’s, zuiverheid en frisheid. Het 
evenwicht tussen het fruitige en het zoete in com-
binatie met de verfrissende zuren typeren het 
beste wat de Rheingau-streek te bieden heeft.

   



SPANJE

Joven
Heel jonge fruitige wijnen die direct op fles mogen en dus geen of toch zo goed als geen houtlagering hebben gehad.

Crianza
Een kwaliteitswijn die gedurende tenminste 24 maanden op hout en fles geouderd is, waarvan minstens 6 maanden op 
eikenhouten vaten.  
Witte – en rosé wijnen hebben tenminste 18 maanden gerijpt. Ze mogen pas verkocht worden in hun tweede jaar.

Reserva
Dit zijn rode wijnen die tenminste 36 maanden gerijpt hebben, waarvan tenminste 12 maanden op eikenhout en de rest 
op fles.
De witte en roséreserva’s mogen pas vanaf het derde jaar op de markt komen, verplicht 6 maand hout en anderhalf jaar 
op fles dus. Deze wijnen worden pas verkocht in hun derde jaar.

Gran Reserva
De absolute topwijnen en wordt dus meestal enkel in topjaren gemaakt.
Deze onderscheiding wordt gegeven aan rode wijnen die tenminste 60 maanden hebben gerijpt, waarvan tenminste 18 
maanden op eiken en aan witte – en rosé wijnen die tenminste 48 maanden hebben gerijpt, waarvan 6 maanden op 
hout. De wijnen worden in hun zesde jaar verkocht.



SPANJE
ALICANTE
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BIERZO

Finca la Cuesta 2014  
100% Mencía
De wijngaard, zuidelijk georiënteerd in Villafranco de Bierzo, 
is gelegen op een hoogte van 700 tot 800 m, en is beplant 
met 60 jaar oude wijnstokken van de lokale Mencía druif. 
Na fermentatie in roestvrijstalen tanks verblijft de wijn nog 
10 maanden op eiken vaten (75% Franse en 25% Ameri-
kaanse eik), waarna de wijn ongefilterd gebotteld wordt. 
Dit resulteert in een wijn met een bijna ondoorzichtige 
paarse kleur die een complexe neus verraadt waarin 
specerijen, granaatappel en zwarte bessen de hoofdrol 
spelen. Ook het minerale van de bodem komt tot uiting in 
het bouquet van deze wijn. In de mond is deze wijn zacht, 
zowel van textuur als smaak. De explosie van fruit geeft 
deze wijn een compactheid en genoeg structuur om de 
komende 2 à 3 jaar mooi verder te evolueren. 
Robert Parker : 91 points

   75 cl    15,24 €PRI 0100
ROOD

BULLAS

Tesoro de Bullas Seleccion 2014    75 cl     10,85 €PRI0132 
ROOD Druiven : Monastrell en Syrah

Robijnrood van kleur. Uitbundige fruitige geur aroma’s van rijpe 
bessen en iets van hout. Volle maar tevens uitzonderlijk zachte 
smaak met veel donkere vruchten en indrukken van specerijen. 
Lange aromatische afdronk die goed in balans is. 
Robert Parker : 91 points

BULLAS
Hoewel het een zeer oud wijnbouwgebied is, is Bullas de jongste 
van de D.O.’s uit Murcia (1994). De wijngaarden liggen verspreid 
over een zeer groot gebied dat uitloopt vanaf de siërra’s in de 
regio, grenzend aan Andalusië in het westen, richting de Mid-
dellandse-Zeevlakte. De rode - en rosé wijnen die hier worden 
gemaakt, ontlenen hun uitgesproken karakter aan de Monas-
trelldruif die in het meest zuidelijke deel van de streek verbouwd 
wordt, maar waar desondanks een koel, door de siërra’s beïn-
vloed klimaat heerst.

Robert Parker : 91 points

Pasión de Monastrell 2017  
100% Mencía
Monastrell is dezelfde druif als de Mourvedre. Geen gemakkelijke 
jongen maar deze tanninerijke druif gedraagd zich verrassend goed 
in de zuidelijke Mediteranee van Spanje. Deze Monastrell is rijk en 
heeft krachtige maar goed versmolten tannines van de 6 maanden 
houtlagering. Zeer licht gestoofde pruimen maar ook animaal en 
lichte hint van tabak. Populair gezegd. Grootse wijn!

   75 cl    11,10 €PRI 0266
ROOD



PRI 0225
ROOD

   75 cl    12,49 €
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PRI 0244
WIT

   75 cl    12,49 €Barbazul ‘Chardonnay’  2018     
Druiven : Chardonnay
Fijne Chardonnay, gemaakt onder Atlantische invloed, om 
hem mooi fris te houden. Fijne geur, bloemen en citrus, 
peer en perzik, verleidelijk, fris en smaakvol, puur op het 
fruit, mooi krachtig en rond. Krachtige, droge witte wijn.

CADIZ

Barbazul Tinto 2017     
Druiven : Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah en Tintilla de Rota
De belangrijkste druif in deze blend uit de DO Cádiz is de Tintilla de 
Rota. Een druif die is vernoemd naar het plaatsje Rota in het zuiden 
van Spanje. Daarnaast bevat de blend Syrah, Merlot en Cabernet 
Sauvignon. Barbazul is een warme zwoele verleidelijke wijn met een 
neus van rode bessen, vijgen en kruiden. De wijn is aangename 
stevig met een rokerig en kruidig aroma. Heerlijke dinerwijn en of 
om lekkere de hele avond door te drinken met een lekkere kaas of 
rauwe ham. De wijn rijpt 5 maanden op eikenhouten vaten.

12,49

Fijne Chardonnay, gemaakt onder Atlantische invloed, om 
hem mooi fris te houden. Fijne geur, bloemen en citrus, 
peer en perzik, verleidelijk, fris en smaakvol, puur op het 
fruit, mooi krachtig en rond. Krachtige, droge witte wijn.

HUERTA DE ALBALÁ
Our philosophy is to deliver wines that 
express terroir, with intense colour 
and purity of varietal flavour, that re-
flect the zone from which they are 
from and that display an elegant struc-
ture with smooth tannins whilst being 
rich, powerful and complex.
From careful vineyard management 
to high quality winemaking techniques, 
the wines are handcrafted to ensure 
that individual nuances of the vineyard 
and variety are maintained.
Only the best quality fruit is selected, 
carefully fermented and aged in fine 
grained Allier oak, culminating in el-
egant wines of intense richness and 
complexity.
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BODEGA MONTE LA REINA
Vizorro blanco 2018  
Lichtgekleurde witte wijn met in de neus aroma’s van groene 
appel, ananas en banaan, met een fijne achtergrond van citrus-
vruchten en pompelmoes. Gemakkelijke, vlotte wijn met een 
soepele afdronk.

Vizorro rosado 2018
Mooi blinkend kersenroze met in de neus zeer veel rood fruit 
(kersen, rode besjes). In de mond vinden we dezelfde impressies 
terug met een mooie frisheid. Om daarna te eindigen met een lek-
kere volle doch elegante en fijne afdronk.   

PRI 0043
WIT

   75 cl      6,67 €

PRI 0044
ROSE

   75 cl      6,67 €

PRI 0042
ROOD

   75 cl      6,67 €Vizorro tinto 2017
Deze wijn heeft een mooie donkere kleur. In de neus vertoont hij 
aroma’s van warm rood fruit en peper, wat resulteert in een zeer 
uitgebalanceerde wijn die een rondborstige en volle, fruitige af-
dronk heeft.

CASTILLA Y LEON 

   75 cl      6,35 €PRI 0165
ROOD

La Fea Blanco 2018  
Druiven : Macabeo en Chardonnay
Helder bleek, strokleurig met een groene zweem. In de neus dui-
delijk herkenbaar de geur van limoen, ananas en perzik, wat ook 
in de krachtige, frisse smaak terugkomt. Zeer zuiver en zacht met 
een lange afdronk.

   75 cl      6,35 €PRI 0164
WIT

La Fea Tinto 2017  
Druiven : Tempranillo, Garnacha en Syrah 
Donkere kersachtige kleuren met verschillende karakters. Intense 
aroma van rijpe vruchten: zwarte bessen en donkere kersen.        
Soepel, gebalanceerd, fruitig, vol in de mond en een lange nasmaak 
van verse druiven. Ideaal te combineren met rood vlees, pasta en 
kaas.

een lange afdronk.

CARIÑENA
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DOMINIO DE EGUREN
Protocolo Blanco 2018
Druiven : Macabeo en Airèn
Dominio de Eguren Protocolo Blanco is een heldergele wijn met in 
de geur en smaak tonen van rijpe appel, perzik en bloemen. Een 
frisse, droge witte wijn met een aangename afdronk.  Goed te com-
bineren met gegrilde vis, schaaldieren, paella, kip, salades, tapas of 
zomaar om te drinken.  Wine Spectator : Best Value !!!

PRI 0257
WIT

   75 cl      6,99 €

Protocolo Tinto 2017
Druiven : Tempranillo
Dominio de Eguren Protocolo Tinto is een helderrode wijn met in 
de geur en smaak tonen van zwart fruit en kruiden. De wijn is sap-
pig en heeft een aangename afdronk.  Een echte “Value for Money” 
wijn. James Suckling : 90 points

PRI 0258
ROOD

   75 cl       6,99 €

DOMINIO DE EGUREN
Dominio de Eguren is één van de wijngaarden van de 
Eguren-familie, maar, samen met Teso la Monja, de 
enige twee welke niet gesitueerd zijn in de Rioja.
De Dominio de Eguren-wijnen zijn gemaakt met 
dezelfde vaardigheid en zorg voor de hoogste kwaliteit 
als hun indrukwekkende Sierra Cantabria, Señorío De 
San Vicente, Viñedos De Páganos en Teso La Monja-
wijnen met het voordeel dat ze een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding bieden. De meeste druiven voor 
deze Dominio de Eguren-wijnen komen uit de eigen 
wijngaarden van de familie, maar sommige druiven 
worden op contractbasis geteeld om de benodigde 
hoeveelheid wijn te kunnen leveren. Hoewel deze        
wijnen onder de lokale benaming zijn gelabeld in plaats 
van iets groters, zijn ze allemaal een bewijs dat goede 
wijn geen zwaar prijskaartje hoeft te hebben.
Het vakmanschap van de familie drukt een onmisken-
baar en zeer persoonlijk stempel op de wijnen. De    
wijnmakerijen hebben zowel in Spanje als internatio-
naal prestige verworven, wat onder meer blijkt uit de 
vele onderscheidingen die de wijnen jaar in jaar uit 
hebben gekregen.
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Gotim Blanc 2017  
Druiven : Sauvignon en Macabeo
Blend van Sauvignon Blanc en Macabeo. Frisse droge wijn. In 
smaak en geur citrus, groene kruidigheid en minerale tonen van 
kalkgrond. De wijn is fluweelzacht in de mond, heeft een goede 
balans, voldoende structuur en een mooie aanhoudende afdronk.
Lekker om zo te drinken maar ook bij kaas, vis- en schaaldieren. 

   75 cl     11,41 €PRI 0211
WIT

Gotim Blanc 2017    75 cl 11,41RI 0211

COSTERS DEL SEGRE

CATALUÑA

Udina de Fermi Bohigas 2013 
Druiven : Garnacha blanca en Xarel-lo
Briljant, licht goudgele aanblik. Vers fruit en kruidigheid van de 
Xarel-Lo, floraal en verse hazelnoten van de Garnacha Blanca, 
lichte minerale ondertoon. Potente en rijpe aanzet in de mond, 
goede structuur en mooie zuren. Persistent en mooie evolutie in 
het glas. Ideaal bij zuiderse salades, pastas, rijstgerechten en vis-
bereidingen.

  75 cl    10,91 €PRI 0151 
WIT

bereidingen.

Gotim Bru 2015  
Druiven : Tempranillo, Garnacha, Cabernet Sauvignon en Syrah
Mooi volle rode kleur met een hint van paars. In de mond levendig, 
delicaat en evenwichtig. Aroma’s die herinneren aan chocolade 
en kersen. Ingepakt met zachte en afgeronde tannines, afsluitend 
met een spoortje van specerijen. 
Assemblage die 10 maanden op Amerikaanse eik rustte.
GUIA PENIN : 90 points

   75 cl    14,90 €PRI 0213
ROOD

ODA Tinto 2015  
Druiven : Merlot en Cabernet Sauvignon 
Een twaalf maanden durend verblijf in het fijnste eikenhout draagt 
ertoe bij dat de kersen,donker rode Negre geurt en smaakt naar 
zoethout, aardbeien en pruimen met tonen van karamel en choco-
lade. De wijn is rijp, talmt lang na in de mond en bezit die verleide-
lijkheid die telkens doet verlangen naar een volgende slok.
GUIA PENIN : 90 points

   75 cl     20,41 €PRI 0214
ROOD



EMPORDA
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PRI 0097
ROOD

   75 cl    10,11 €

Vailet 2014  
Deze witte wijn, gemaakt van Garnacha blanca en 
Macabeo is bleek goudgeel, met in de neus een 
veelheid van rijpe, tropische vruchten zoals ana-
nas en appel. In de mond is deze wijn krachtig en 
fruitig tegelijk, met de smaken mooi in balans. De 
subtiele en plezierige afdronk nodigt uit tot meer. 
Deze wijn is ideaal als aperitief, en eveneens een 
perfecte begeleider van vis en pasta gerechten.

   75 cl      9,86 €PRI 0096
WIT

Sauló 2015
Deze rode wijn van 60% Garnacha en 40% Cari-
ñena heeft een mooie kersenrode kleur, met 
violette toetsen; verkregen door de druiven ge-
durende 12 dagen apart te laten rijpen op een 
constante temperatuur van 24°C, waarna de wijn 
gedurende 5 maanden op eiken vat rijpt, en dan 
licht gefilterd wordt. In de neus domineren klei-
ne rode vruchten die mooi ondersteund worden 
door een vleugje specerijen en toast. In de mond 

ViDivi 2010  
Deze wijn van Garnacha en Merlot rijpt gedurende 
12 maanden op nieuwe Franse vaten, waarna hij 
licht gefilterd wordt. Deze vatrijping geeft aan 
deze dieprode wijn een duidelijke houttoets in de 
neus, gecombineerd met rijpe rode vruchten en 
kruiden. Het volumineuze mondgevoel is mooi 
gestructureerd met fijne tannines, die nog zullen 
verfijnen tijdens het verouderen van deze wijn.

   75 cl    12,36 €PRI 0098
ROOD

toont deze wijn zich mooi gestructureerd en vol, en komen de aro-
ma’s volledig tot uiting. Deze wijn komt volledig tot zijn recht bij 
pasta’s, rood vlees en pittige kazen. Robert Parker : 89 points

Het wijngebied waaiert uit naar het noor-
den vanuit het kuststadje Figueras in de 
noordoostelijke hoek van het district Girona 
en ligt in het noorden direct tegen twee 
Franse AOC’s aan: Banyuls en Côtes de 
Roussillon. Aan de oostzijde grenst het ge-
bied aan de zee. De familie Espelt is jaren 
actief in de wijnbouw, en in 2000 werd de 
eigen bodega opgericht. Vandaag zijn het 
vooral de dochters die de touwtjes stevig 
in handen hebben. Er werd zwaar geïn-
vesteerd in moderne technologieën, zonder 
hierbij echter de traditionele gebruiken en 
vakmanschap uit het oog te verliezen. 

PRI 0119
ROOD

   75 cl    25,25 €

Moscatell 15/5 2016  
Puur zijde in een fles… Eerst komt de geur van citrus, ge-
volgd door tonen van tropisch fruit, acaciahoning en 
kamperfoelie. Het zoet is in een perfecte balans met 
de zuren die de wijn spannend maken. De afdronk is 
lang en bedwelmend. Een bijzondere aperitief- of 
dessertwijn. Oplage van slechts 6000 flessen.

   50 cl                          9,99 €PRI 0109
ZOET

                                                                              

ComaBruna 2007
Deze blend van Syrah, Carignan en Marselan, heeft een donkere 
kersenrode kleur met violette toetsen. De krachtige en complexe 
neus bezit sporen van toast, rijpe vruchten en minerale toetsen. 
In de mond is de Comabruna vlezig, maar tegelijk zeer zacht, en 
dit dankzij de zachte taninnes. De afdronk is zeer lang en aan-
houdend. Beperkte oplage van slechts 6000 flessen.



HABLA
Dit is een van de meest prestigieuze wijnprojecten van de laatste 
jaren in Spanje, en dan nog in Extremadura, een regio die niet 
bepaald bekend staat voor topwijnen. Eigenaars José Civantos en 
Juan Tirado zijn van deze regio afkomstig en waren eerst van plan 
een wijndomein op te starten in Rioja of zelfs in Napa Valley. Uit-
eindelijk keerden ze terug naar hun roots en besloten ze in het nog 
‘wijn-maagdelijke’ Trujillo te investeren. Een gok, maar een zeer 
berekende: niets werd immers aan het toeval overgelaten. Uit-
voerige bodem- studies door 
specialisten van over de hele 
wereld overtuig- den hen van de 
juiste ligging en aanplant per 
bodemsoort. De ambities van de 
eigenaars is om een van Spanjes beste wijnen op de markt te 
brengen die zonder probleem tussen de grote wijnen hun man-
netje kunnen staan. Er zijn dan ook diverse studies opgezet met 
universiteiten van over de hele wereld. Na diverse jaren van proef-
vinificaties (het project startte reeds in 2001), werd besloten om 
in de herfst van 2008 op de markt te komen met de wijnen van de 
eerste millésime 2005, en dit onder de naam Habla, of ‘spreek’, 
m.a.w. een wijn die voor zich spreekt. Elk jaar worden verschillende 
wijnen met een verschillende assemblage op de markt gebracht 
die nooit eender zullen zijn. Vandaar de originele benaming. Ze 
gingen van start met Habla Nr. 1, Habla Nr. 2 en Habla Nr. 3; elke 
wijn is dus absoluut uniek.
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Habla de ti... 2018  
Druiven : 100 % Sauvignon Blanc
Habla de ti... 2016 is de derde jaargang van deze bij-
zondere witte wijn van het prestigieuze huis Bodegas 
Habla. Vernieuwend, modern en elegant; dit is de fi-
losofie van de bodega voor deze wijn.
De wijngaarden waar de druivenstokken van deze 
wijn staan, liggen rondom de bodega in Trujillo, gele-
gen in het warme Extremadura, en zijn biologisch ge-
certificeerd. De wijnstokken zijn ca. 15 jaar geleden 
aangeplant, en staan op leistenen bodems met een 
zanderig-lemen bovenlaag. De wijn is goudgeel van
 kleur met lichtgroene tinten. In de neus kom je 
naast de karakteristieke aroma’s van de Sauvig-
non Blanc zoals asperge en buxus, ook mooie 
geuren van mango en tomatenblad tegen. De 
smaak is aromatisch, fris, aangenaam makkelijk 
om te drinken en heeft een lange afdronk. 
Vooral heerlijk tijdens warme zomeravonden, 
maar ook een prima begeleider bij mediter-
raanse gerechten en tapas. De afsluiting is een 
glazen stop, die op iedere fles past. 
Bewaren dus! 

   75 cl     15,24 €PRI 0207
WIT

EXTREMADURA
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certificeerd. De wijnstokken zijn ca. 15 jaar geleden 
aangeplant, en staan op leistenen bodems met een 
zanderig-lemen bovenlaag. De wijn is goudgeel van
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naast de karakteristieke aroma’s van de Sauvig-
non Blanc zoals asperge en buxus, ook mooie 
geuren van mango en tomatenblad tegen. De 
smaak is aromatisch, fris, aangenaam makkelijk 
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   75 cl               15,24 €€



Habla N°19 2015  
Druiven : Tempranillo
Het is een donker kersen kleurige wijn. Zeer krachtige neus met 
tonen van rijp fruit, bessen, kruiden en geroosterde tonen die een 
teken geven van goede rijping op de vaten. In de mond is het een 
volle wijn waar de tonen van kruiden mooi vermengd zijn met de 
fluweel zachte tannines. Een mooie ronde wijn met een lange en 
aangename afdronk.  Robert Parker : 93 points

   75 cl     31,56 €PRI 0247
ROOD
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Habla La Tierra 2017  
Druiven : Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah en Malbec
De kleur is intens granaat/kersenrood met een paarse rand. In 
de neus heeft deze wijn een totaal eigen karakter, met tonen van 
tomatenblad, anijs, vijgen en kamillebloesem. De geur van vijgen 
brengt zoete en bittere aroma’s met zich mee, die doen denken 
aan het warme land waar al deze mooie vruchten vandaan komen, 
en waar de druiven rijpen. Fris en sprankelend in de mond, alsof 
je in een granaatappel bijt, met veel vers fruit in de mooie afdronk. 
Het fermentatieproces vindt plaats in RVS-tanks van 5000 liter. 
De wijn heeft daarna 4 maanden  gerijpt op Frans eiken vaten. 
Drink deze wijn op een temperatuur tussen 14-16° C.
De wijn is in Amerika door het blad ‘Wine & Spirits’  gekozen als 
beste koop van Spaanse wijnen.

   75 cl     11,01 €PRI 0208
ROOD

Expressieve diep kersenrode wijn, zacht van 
structuur. In de neus minerale tonen, rijp 
zwart fruit, balsamico en bloemen. In de mond 
fluwelig, met tonen van peper, mocca, kokos, 
vanille en donkere chocolade. Heeft 6 maan-
den gerijpt op Frans eiken vaten. 

   75 cl    15,80 €

   2 x 75 cl    39,50 €
PRI 0209

PRI 0246
ROOD

Habla Del Silencio... 2017  
Habla Del Silencio... doos 2 flessen + 2 Riedel glazen
Druiven : Cabernet Sauvignon, Syrah en Tempranillo
Expressieve diep kersenrode wijn, zacht van 
structuur. In de neus minerale tonen, rijp 
zwart fruit, balsamico en bloemen. In de mond 
fluwelig, met tonen van peper, mocca, kokos, 
vanille en donkere chocolade. Heeft 6 maan-

Druiven : Cabernet Sauvignon, Syrah en Tempranillo



JUMILLA

PRI 0178
ROOD

D.O. JUMILLA
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   75 cl       9,16 €
BODEGAS SIERRA NORTE
Equilibrio 4 ‘Monastrell’ 2017
Druiven : Monastrell
Dieppaarse kleur met een intense geur van 
rijp fruit en specerijen. De smaak is vol met 
bessenfruit en een licht kruidige toon. Een 
fijne afdronk van opnieuw rijp fruit. Door de 
subtiele houtrijping van 4 maanden op nieu-
we Frans en Amerikaans eikenhouten vaten, 
is op de achtergrond vanille te herkennen. Dit 
is een grote wijn die niet snel verveeld.

De D.O. Jumilla werd 
in 1996 opgericht. De 
toenmalige regelge-
ving werd in november 
1995 goedgekeurd 
ter vervanging van 
die uit mei 1975 en 
deze werd in april 
2001 weer gewijzigd. 
De wijnen van Jumilla 
laten sinds het begin 
van de jaren ’90 van 
de 20e eeuw nieuwe 
mogelijkheden zien. Een late aanval van phylloxera in 1989 bood nieuwe 
kansen: de wijngaarden werden herplant om lichtere, maar nog altijd 
fruitige rode, rosé en witte wijnen te kunnen produceren van inheemse 
druivensoorten zoals Monastrell, naast geïmporteerde drui-vensoorten 
zoals Syrah en Merlot. Tegelijkertijd hebben zorgvuldig oogsten en in-
vesteringen in nieuw materiaal de kwaliteit van de wijn verbeterd. 
Het resultaat is een nieuwe generatie van elegante wijnen, sommige bio-
logisch en de meerderheid jong, waarbij de Monastrelldruif in handen van 
bekwame wijnmakers opmerkelijke resultaten laat zien.

   75 cl      

De D.O. Jumilla werd 
in 1996 opgericht. De 
toenmalige regelge-
ving werd in november 
1995 goedgekeurd 
ter vervanging van 
die uit mei 1975 en 
deze werd in april 
2001 weer gewijzigd. 
De wijnen van Jumilla 
laten sinds het begin 
van de jaren ’90 van 
de 20e eeuw nieuwe 

Guia Peñin : 89 Points

Taus Rosado 2014
Druiven : 80% Monastrell en 20% Syrah
In het glas heeft deze rosado een schitterende frambooskleur. At-
tractieve en intense aroma’s van aardbeien, rode bessen en fram-
boos. In de mond zeer smaakvol met een mooi balans tussen de   
frisheid  en de  zachte, zalvende  afdronk..  De wijn  heeft  een 
plezierige en lange afdronk met fijne zuren.

PRI 0154
ROSE

   75 cl       8,19 €

BODEGAS HACIENDA DEL CARCHE
Tavs Tinto Joven 2013
Druiven : 80% Monastrell en 20% Syrah

PRI 0092
ROOD

   75 cl      8,19 €
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PRI 0265
WIT

   75 cl       8,15 €Ally Bay ‘Sauvignon Blanc’ 2018
Druiven : Sauvignon Blanc
Zeer goed gebalanceerde, doch atypische Sauvignon Blanc. Door 
het warmere klimaat in Jumilla ontwikkelt de druif zich anders dan 
in meer noordelijk gelegen gebieden. De smaak zit in het wat rij-
pere fruit zoals perzik en abrikoos, afgewisseld met de zuren van 
ananas en passievrucht.

BODEGAS ALCEÑO
Alceño is een familiaal wijndomein in het centrum van Jumilla, 
Murcia, Zuid-Spanje sinds 1870. Ze waren de eerste wijnpro-
ducent/handelaar in deze regio. Momenteel is de Basti-
da familie eigenaar en er is de laatste jaren geïnvesteerd 
in de meest geavanceerde technieken en processen met 
het oog op de productie van kwaliteit. De wijnen van Al-
ceño staan vermeld in de beste wijn- en gastronomische 
gidsen en worden vaak onderscheiden door de bekende 
wijnrecensenten. Het gaat hier om zuivere, pure wijnen 
die de natuurlijke evolutie hebben ondergaan.

MONTSANT

   75 cl     16,99 €PRI 0101
ROOD

Englora 2008  
Cabernet Sauvignon, Garnacha, Cariñena en Syrah
De Englora, genoemd naar de top van de Montsant 
Bergketen is een blend van bovenvermelde druiven die 
in de loop van oktober manueel geplukt en geselect-
eerd worden. De wijn rijpt  9 maanden op eiken vaten.  
Alle druiven zijn afkomstig van oudere wijnstokken. De 
violette kleur verraadt een zeer aromatische neus, 
met voornamelijk rode bessen en framboos, ceder en 
een vleugje vanille. Dit resulteert in een rijke, gelaagde 
wijn met overvloedig fruit en zachte tannines, die met 
de loop der jaren steeds zachter zullen worden.De 
lange afdronk draagt in grote mate bij tot het plezier 
dat deze wijn verschaft.  
ROBERT PARKER : 91 points 

ducent/handelaar in deze regio. Momenteel is de Basti-
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PRI 0037
ROOD

   75 cl    23,00 €
AGRICOLA FALSET-MARÇA
Etim ‘Syrah’  2002

De kleur is donker kersenrood met paarse toetsen. Aroma’s van 
vers donker fruit, balsamico, eucalyptus, vanille en geroosterde 
toetsen van de vatrijping. Het is een erg complexe wijn.  De wijn 
heeft gedurende 14 maanden op eikenvaten gerijpt.  Wine Spec-
tator : 89 points



Monterrei
De D.O. Monterrei ontleent zijn naam aan 
Monterrey, wat in het Castilliaans ‘ko-
ningsberg’ betekent. Monterrei is de Gali-
cische spelling. De vesting bovenop een 
heuvel kijkt nog altijd over de wijngaarden 
uit, die ten zuiden en ten noorden van 
de weg tussen Madrid en Galicië liggen, 
dicht bij de Portugese grens. Het gebied 
kreeg pas in 1996 de D.O.-status, hoewel 
het al sinds de jaren ’70 de voorlopige 
D.O.-status bezat. Er vindt een langzame 
terugkeer plaats van inheemse druiven-
soorten en vinificatiemethodes, die lijken 
op die in de rest van Galicië – ze zorgen 
voor frisse, fruitige witte wijnen en jonge 
rode Mencíawijnen. Voorts worden er 
nieuwe investeringen gedaan in de kleine 
familie- en coöperatieve wijnmakerijen in 
de regio. 

MONTERREI
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Lagar da Xestosa ‘Godello’ 2018 
Wat een vondst is deze witte wijn! Monterrei is de Galicische spel-
ling van Monterrey, wat in het Castilliaans ‘koningsberg’ betekent. 
Het gebied, dat pas in 1996 de D.O.-status verwierf, ligt tegen 
de Portugese grens aan. Albariño’s uit Galicië zijn ondertussen 
wel bekend. De godello heeft dezelfde hoogwaardige kwaliteiten 
en belooft één van Spanje’s belangrijkste witte rassen te worden. 
Deze wijn is loepzuiver, heel aromatisch in de geur en voorzien van 
vol zoet perzikachtig fruit. De smaak is echter volkomen droog, rijk 
en vol. De afdronk is intens. Een wijn met grote gastronomische 
mogelijkheden.

   75 cl     10,51 €PRI 0123 
WIT

NAVARRA

Angel de Larrainzar 2017 
60% Tempranillo, 25% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon
Donkere robijnrode kleur met paarse toetsen. Complexe 
neus met aroma van rijp rood en zwart fruit, zwarte kers, 
cassis en blauwe bosbessen, aanvullende impressies van 
tijm en munt, heel elegant en vlot in de mond, soepele maar 
evenwichtige wijn, goed fris, zachte tannines en knappe ex-
pressie van het terroir.

   75 cl     10,17 €PRI 0158
ROOD

Pago de Larrainzar 2006  
Pago de Larrainzar ‘Reserva Especial’ 2008  
45% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon en 15% Tempranillo
De Pago De Larrainzar heeft een aantrekkelijke en diepe kersen-
rode kleur. In de neus wordt deze wijn getypeerd door intens aro-
ma van rijp fruit en compôte die zich vermengen met een delicate 
houttoets die het gevolg is van een verblijf op kwalitatief hoogstaan-
de eiken vaten. Hierdoor krijgt de wijn in de neus ook iets mine-
raligs met hinten van peper en koffie. De volle volwassen smaak is 
aantrekkelijk en fruitig en zeer gestructureerd, hetgeen nazindert 
in een lange afdronk.
 

   75 cl     30,09 €
   75 cl     35,72 €

PRI 0088
PRI 0160
ROOD



BODEGAS OTAZU
Wijngoed De Bodega Otazu ligt in het 
centrum van het Baskenland, in Etxauri, 
slechts 15 kilometer ten zuidwesten van 
Pamplona. Het gebied kijkt terug op een 
rijke geschiedenis, omdat het al ten tijde 
van het Koninkrijk Pamplona werd gebruikt 
voor het verbouwen van wijn. De geschie-
denis van de Bodega Otazu begint in het 
jaar 1840, toen er geheel in de stijl van 
de Franse kastelen een wijngoed met 40 
hec-tare aan wijngaarden werd gebouwd, 
wat in die tijd een ware revolutie was. Het 
succes duurde maar tot 1895, toen werd 
het wijngoed namelijk getroffen door drui-
venluis die de gehele collectie aan druiven-
stokken vernietigde. Daarna gebeurde er 
eigenlijk niks op het wijngoed. Tot 1992, 
toen begon namelijk de moderne geschiedenis van de bodega. Er werd 110 hectare aan 
nieuwe druivenstokken aangeplant, waarna de moderne wijnpers tussen 1994 en 1998 
gebouwd werd. De druivensoorten zijn typisch voor de Navarra, een mix uit Spaanse (Tem-
pranillo) en Franse (Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay), waarbij de Franse soorten 
absoluut met hun neus vooraan staan. Sinds 2009 is een deel van de wijngaarden als Vino 
de Pago de Otazu gekwaliffceerd, het hoogste kwaliteitsniveau dat een wijngaard in Spanje 
kan krijgen. Alle andere wijnen worden bij de D.O. Navarra ondergebracht, die natuurlijk op 
hetzelfde wijngoed gevinifficeerd worden. Met de opening van een wijnmuseum in 2013, het 
eigen restaurant en de interessante rondleidingen hebben ze op het wijngoed ingezet op 
wijntoerisme. Wie dus in de Pamplona of omgeving is, kan een excursie naar het wijngoed 
plannen, het is de moeite waard!
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BODEGAS OTAZU
Otazu ‘Chardonnay’ 2018
Druiven : Chardonnay
Heldere, bleekgele kleur. Intense geur van citrusvruchten,      
rijpe appel, peer en banaan. Volle, frisse smaak van kweepeer, 
abrikoos, groene appel en brioche. Mooi verweven zuren, vol 
middenpalet en een heerlijk lange afdronk. 
Guia Peñin : 90 points.

PRI 0260
WIT

   75 cl    13,08 €

Otazu ‘Premium Cuvée’ 2015
Druiven : Tempranillo, Cabernet Sauvignon en Merlot
Diep kersenrode kleur. Intense, maar tegelijkertijd ook elegant 
bouquet van zwarte bessen, bramen, kersenjam, kruidnagel, 
kaneel en balsamico. Volle, zeer complexe smaak met onder 
andere tonen van rijpe kersen, bosbessen, bramenjam, tabak, 
toast en koffie. De eeuwigdurende afdronk laat een heerlijk 
mondgevoel achter.  Vatrijping van 12 maanden in franse 
eiken vaten.

PRI 0261
ROOD

   75 cl    15,28 €

Otazu ‘Pago de Otazu’ 2015
Druiven : Merlot, Cabernet Sauvignon en Tempranillo
Mooie donkere granaatrode kleur. Expressief en elegant   
karakter met veel bosvruchten en hints van drop en choco-
lade. Mooi geïntegreerde houtrijping. Rijpe elegante stijl met 
een lange, smakelijke finale. Vatrijping van 15 maanden in 
franse eiken vaten.  Oplage van slechts 5670 flessen.

PRI 0262
ROOD

   75 cl     22,98 €

Heldere, bleekgele kleur. Intense geur van citrusvruchten,      
rijpe appel, peer en banaan. Volle, frisse smaak van kweepeer, 
abrikoos, groene appel en brioche. Mooi verweven zuren, vol 

Mooie donkere granaatrode kleur. Expressief en elegant   
karakter met veel bosvruchten en hints van drop en choco-
lade. Mooi geïntegreerde houtrijping. Rijpe elegante stijl met 

rijping van 15 maanden in 

Diep kersenrode kleur. Intense, maar tegelijkertijd ook elegant 
bouquet van zwarte bessen, bramen, kersenjam, kruidnagel, 
kaneel en balsamico. Volle, zeer complexe smaak met onder 
andere tonen van rijpe kersen, bosbessen, bramenjam, tabak, 
toast en koffie. De eeuwigdurende afdronk laat een heerlijk 

rijping van 12 maanden in franse 



BODEGAS DE MULLER
Legitim 2016
Een rijkelijke, volle Priorat wijn gemaakt van 60% Garnacha Tin-
ta, 20% Merlot, 10% Syrah en 10% Cariñena. Deze wijn rijpt in 
Amerikaanse eik tot hij zijn traditionele en unieke Priorat karakter 
heeft.
Decanter magazine : Unmissable buys represent the very best of 
Spain ****

PRI 0002
ROOD

   75 cl    20,17 €

PRI 0033

PRI 0001
ROOD

   75 cl    30,29 €
   150 cl    79,85 €

PRI 0026
ROOD

   75 cl    13,69 €

PRIORAT

116

Les Pusses 2009 

Lo Cabaló reserva 2001
Lo Cabaló reserva 2002
Deze assemblage van Garnacha tinta, Cariñena, Merlot en Syrah 
is een perfect in balans zijnde wijn. Kreeg 15 maanden vatrijping 
in Franse eik en heeft een complex aroma van fijne kruiden, rijpe 
bosvruchten en zwarte chocolade. Lange afdronk. Zeer uitzonder-
lijke, kwaliteitsvolle wijn voor bijzondere gelegenheden. 

PRI 0146
WIT

   75 cl     29,21 €
LA CONRERIA D’SCALA DEI
Les Brugueres blanco 2017
Druiven : Grenache Blanc
Les Brugueres is een ware topper uit de Priorat streek! Gemaakt 
van 100% Garnacha Blanca is de wijn gedurende 4 maanden sur 
lie gehouden. Hierdoor heeft hij zijn goudgele kleur met een hint 
van abrikoos verkregen. Les Brugueres is een mondvullende wijn 
met intense aroma’s van tropisch fruit zoals banaan en abrikoos 
met wat subtiele tonen van mint. Een wijn die prachtig in balans is 
en in de komende 3 jaar gedronken kan worden.
Guia Peñin : 90 points
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PRI 0116
WIT

   75 cl    12,61 €
BODEGAS LA VAL
La Val ‘Albariño’ 2017
Zeer heldere, zuivere wijn met een strogele weerschijn en 
intense aroma’s. De doordringende sierlijkheid van de Al-
bariño en de bloemrijke geuren vormen hier een perfecte 
harmonie. Uitstekende afdronk. Prachtige wijn uit een streek 
waar men de beste Spaanse witte wijnen maakt.
Guia Peñin : 91 points

RIAS BAIXAS

CAL GRAU
La Petite Agnès 2014
Druiven: 50% Grenacha en 50% Samso
Vier maanden heeft deze wijn op hout gelegen. Het heeft een 
attractieve kersenrode kleur met granaatrode rand. Een intens 
aroma van rijp fruit gecombineerd met delicate aroma´s van 
gerookt hout, kruiden, balsamico en expressief fruit.  In de mond 
een warme en vettige wijn. Een uitgeba-lanceerde wijn, licht min-
eraal en met een lange, zachte afdronk waarin u het fruit en de 
kruiden blijft proeven.

PRI 0190
ROOD

   75 cl     23,12 €

PRI 0144
ROOD

   75 cl     15,24 €

Badaceli 2014
Druiven: 60% Grenacha en 40% Samso
Deze kersenrode wijn met violet tinten is een juweeltje uit de Prio-
rat.  Aroma’s van rijpe zwarte vruchten met minerale tonen. Vlezig, 
vol en krachtig in de mond met aangename zachte taninnes. U 
zult een geweldige afdronk ervaren; lang aanhoudend, elegant en 
zeer goed uitgebalanceerd. Een wijn om voor te gaan zitten, met 
een kaasplankje, of mooi gebraden vlees. 
14 maanden heeft deze wijn op hout gelegen. 
Guia Peñin : 92 points

Zeer heldere, zuivere wijn met een strogele weerschijn en 
intense aroma’s. De doordringende sierlijkheid van de Al-
bariño en de bloemrijke geuren vormen hier een perfecte 
harmonie. Uitstekende afdronk. Prachtige wijn uit een streek 



Terras Gauda ‘O Rosal’ 2018  
Druiven : Albariño, Loureiro en Caiño blanco
Het paradepaardje van Terras Gauda en wat een pareltje van een 
wijn! De trossen worden met de hand geoogst en in kleine kratten 
(maximaal 18 kilo inhoud) naar de wijnkelders gebracht. De drui-
venrassen worden apart verwerkt tot de uiteindelijke samenvoe-
ging ná de alcoholische gisting. En al die aandacht en liefde voor de 
wijn maken het drinken ervan tot een waar feest. Zoveel aroma’s! 
Deze blend van Albariño, Loureiro en Caino Blanco 
werd terecht als “Probably the best white 
wine of Spain” omschreven. De geur is iets 
mineraler dan de pure Albariño, met impres-
sies van groen en geel fruit (kruisbes, appel). 
Sappig en rijp in de mond, met een lange 
limoenfrisse afdronk. Heerlijk bij gebakken 
of gestoomde vis, schaal – en schelpdieren, 
wit vlees en kazen. 
GUIA PEÑIN : 91 POINTS.

   75 cl      20,71 €PRI 0204
WIT
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TERRAS GAUDA
In de meest zuidelijke wijnzone van Rias Baixas, O Rosal – grenzend 
aan de rivier de Miñho, die de grens met Portugal vormt – ligt de 
toonaangevende bodega van Terras Gauda.
Terras Gauda is in 1990 opgericht, na een fusie tussen twee wijn-
bedrijven. In het eerste jaar maakt het bedrijf 37.000 flessen wijn. 
Inmiddels is de productie meer dan een miljoen flessen.
De wijngaarden beslaan een oppervlakte van 90 ha. Het is een 
schaalgrootte die in dit gebied ongekend is. De wijngaarden huurt 
men van de staat. Voorheen was het een groot bos met honderden 
grondbezitters. De staat keert de huurpenningen aan de grondei-
genaren uit.
De percelen liggen hier op een hoogte die varieert tussen 50 en 
150 meter boven zeeniveau. Het klimaat – dicht bij de monding 
van de rivier – is mild. Gemiddeld is het hier 15 graden Celsius. De 
kans op vorst is gering.



   75 cl    14,23 €PRI 0163
ROOD

RIBEIRO

Paco Garcia ‘Seis’ 2017  
Druiven : Tempranillo
Lekkere kersenrode swingende cuvée, met zijn overvloedige en 
briljante tranen. Heerlijk gerookt boeket, met erachter manden 
zwarte bosbessen en wilde aardbeien, zoethout en vanille. Ook krui-
dige cedertoets en fumé in de smaakstart, die al snel overloopt 
naar jammy woudvruchten, rijk en romig maar gedragen door een 
elegante en levendige fraîcheur. Dit is op en top Spanje. 

Paco Garcia Crianza 2015  
Druiven : 90% Tempranillo en 10% Garnacha
Het is een donker kersen kleurige wijn. Zeer krachtige neus met 
tonen van rijp fruit, bessen, kruiden en geroosterde tonen die een 
teken geven van goede rijping op de vaten. In de mond is het een 
volle wijn waar de tonen van kruiden mooi vermengd zijn met de 
fluweel zachte tannines. Een mooie ronde wijn met een lange en 
aangename afdronk. 

   75 cl    10,85 €PRI 0162
ROOD
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aangename afdronk.

PACO GARCIA ‘SEIS’
Peñin Guide : 92 points

Peñin Guide, score at or above 
90 qualifies a wine as “EXCELLENT”

   75 cl    13,10 €PRI 0223
WIT

RIOJA

In 2002 Winery Pazo do Mar was born as the result 
of a family calling spanning more than 30 years, re-
specting and adoring secular Ribeiro traditions but 
with an innovative and modern view of the future. 
Always in search of the perfect balance between 
traditional and modern production processes that 
gives our wines the freshness and personality that 
the contemporary customer demands; we wanted 
to use the best winemaking technology to ensure 
the perfect final quality.

Pazo do Mar ‘Expresión’ 2018  
Druiven : Treixadura
Licht strogeel, blinkend, helder. Zacht-tropisch: ananas, peer, per-
zik, ook mineralig. Zeer zuivere, open en aromatische neus. In de 
mond komen vooral de peertjes en het mineralige terug. De wijn 
legt een aangename licht romige film in de mond maar beschikt 
tegelijk over een zeer goede fraîcheur.

 



BODEGAS PACO GARCIA
Bodegas Paco Garcia bevindt zich in Rioja Alta, gelegen op 420 meter hoogte. Mo-
menteel staat de zoon, Juan Bautista Garcia aan het roer van de Bodega. Zijn doel was 
om nieuwe, moderne wijnen te maken, die fruitgedreven zijn. Boordevol smaak met 
een ‘catchy’ imago. Hij wilt bovenal de jeugd aanspreken en overtuigen door hen goede 
wijn aan te bieden. De hand op het label is de hand van zijn vader die hij dankt om zijn 
beslissing om jaren geleden te starten met wijnmaken.



VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA
Sierra Cantabria bevindt zich in de 
plaats San Vicente de la Son-   sierra 
in het hart van het Rioja (Alavesa) ge-
bied. De bodega is eigendom van de 
familie Eguren die hier sinds 1870 

   75 cl     40,22 €PRI 0183
ROOD

Sierra Cantabria Organza Blanco 2017  
Druiven: Viura, Malvasia en Garnacha Blanca
Deze wijn is krachtig vol en rond van smaak. Frisse en volle, ronde 
aroma’s: rijpe gele appel, vijg, camille en hooi. Ondersteund door 
subtiele hints vanille als gevolg van de vergisting en rijping op eiken-
houten vaten. Een van de top witte wijnen uit Rioja! Om te schenken 
bij vis- & witvlees gerechten met romige sauzen, niet pittig Aziatisch 
eten en zachte (witte) kazen. Dit is op en top Spanje.  Oplage van 
slecht 7140 flessen. Robert Parker : 92 points 
Guia Peñín 92 points.

   75 cl    22,89 €PRI 0182
WIT

121

Guia Peñín 92 points.

Sierra Cantabria Coleccion Privada 2016 
Druiven : Tempranillo 
Whaauw - Top Rioja. Slechts beperkt verkrijgbaar. Volgens 
Parker hebben we hier een sexy, kinky, exceptionaly per-
fumed. Wat moeten we hier nog aan toevoegen. De Rioja 
Coleccion Privada heeft een zeer rijpe neus met tonen 
van rotte viooltjes, aardbeien, pruimen en donkere kersen 
aangevuld met een romige laag van de eik met kruiden en 
nootmuskaat. De smaak is weelderig, rond en sappig met 
veel tannines en gematigde zuurgraad en een prachtige af-
dronk Alle vaten zijn nieuw, en de wijn rijpt in hen voor 16-18 
maanden. Slechts.11.000 flessen geproduceerd. 
Guia Peñín : 95 points.

wijngaarden bezitten, op enkele van de beste locaties (terroirs) van 
de hele Rioja streek. Sierra de Cantabria werd in 1957 opgericht 
door Guillermo Eguren. Jaar in jaar uit ontvangen de wijnen van Sier-
ra Cantabria lovende kritieken en worden geroemd vanwege de zeer 
goede prijs - kwaliteit verhouding. Duurzaamheid staat centraal voor 
de Eguren familie. De wijngaarden worden al meer dan dertig jaar 
volgens biologische wijnbouwprincipes bewerkt. Chemische bestrij-
dingsmiddelen worden dan ook sinds lange tijd niet meer gebruikt. 

PRI 0251
PRI 0259
ROSE

     75 cl     11,19 €
   150 cl     22,37 €

Sierra Cantabria Rosado 2018     
Sierra Cantabria Rosado 2018     
Druiven : Garnacha, Tempranillo en Viura
Is dit een van Spanje’s lekkerste rosé’s ? Mooi licht zalm 
roos van kleur. Droog, vol, fruitig, fris en tegelijkertijd super 
elegant en verfijnd van smaak. Boordevol tonen van fram-
boos, aardbei en rozenbottel met een subtiele kruidigheid. 
Tegelijkertijd fris en zacht van smaak met een lange, vol 
frisse afdronk. Ja, dit is een van Spanje’s lekkerste rosé’s !!! 
Guia Peñín : 91 points
Robert Parker : 90 points

Is dit een van Spanje’s lekkerste rosé’s ? Mooi licht zalm 
roos van kleur. Droog, vol, fruitig, fris en tegelijkertijd super 
elegant en verfijnd van smaak. Boordevol tonen van fram-
boos, aardbei en rozenbottel met een subtiele kruidigheid. 
Tegelijkertijd fris en zacht van smaak met een lange, vol 
frisse afdronk. Ja, dit is een van Spanje’s lekkerste rosé’s !!! 



VIÑEDOS DE PAGANOS
Bodega Viñedos de Páganos bevindt zich in de 
plaats Laguardia in het hart van het Rioja (Alave-
sa) gebied. De bodega is eigendom van de familie 
Eguren die sinds 1870 wijngaarden in Rioja bezit. 
De familie Eguren is een van meest vooraanstaan-
de wijnmaak families in de Rioja, vanwege hun inno-
vatieve karakter en hoge kwaliteit van de wijnen. 

   75 cl     49,00 €
   150 cl   116,51 €
   300 cl   273,31 €

PRI 0180

PRI 0219

PRI 0220

ROOD
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El Puntido 2014  
El Puntido 2015  
El Puntido 2015  
Druiven : Tempranillo 
De Puntido wijngaard zijn in het bezit van de familie Eguren en de 
puntido komt van slechts 1 wijngaard waar alleen de Tempranillo 
druif wordt verbouwd. De wijngaard is al bijna 40 jaar oud en be-
vind zich vrij hoog  Een stevige wel gebalanceerde rode wijn. Kan nu 
worden gedronken maar zal naarmate de jaren verstrijken beter 
en beter worden. De wijn wordt 18 maanden opgevoed op Frans 
Eiken en krijgt dan nog een aantal jaren fles-opvoeding voordat de 
wijn op de markt komt. Deze Rioja heeft een expressieve neus van 
gegrild brood, zwarte kersen en bessen. 
Guia Peñín : 96 points Robert Parker 93 points.

   75 cl   119,89 €PRI 0181
ROOD

La Nieta 2016  
Druiven : Tempranillo 
Van de La Nieta zijn slechts 4000 flessen geproduceerd en deze 
wijn behoort tot de top van Spanje. De druiven vergisten in vier 
1000-liter eiken vaten en de wijn rijpt in nieuwe Franse barriques 
gedurende 16 maanden. De neus is subtiel, rijp zonder overdrij-
ving. De La Nieta is tegelijkertijd een zeer krachtig en een zeer ele-
gante wijn, een combinatie die niet zo gemakkelijk te vinden is. De 
smaak is medium tot full-bodied met een zeer mineraal gevoel. De 
wijn kan nu gedronken worden maar dan wel met een stevige steak 
maar je zult zeker beloont worden als je dit nog een paar jaartjes 
laat liggen. Robert Parker : 99 points.

Bodega Viñedos de Páganos bevindt zich in de 
plaats Laguardia in het hart van het Rioja (Alave-
sa) gebied. De bodega is eigendom van de familie 
Eguren die sinds 1870 wijngaarden in Rioja bezit. 
De familie Eguren is een van meest vooraanstaan-
de wijnmaak families in de Rioja, vanwege hun inno-

   75 cl   119,89 €PRI 0184
ROOD

Sierra Cantabria ‘Finca El Bosque’ 2012-15  
Druiven : Tempranillo 
De El Bosque van het fraaie huis Sierra Cantabria is het vlaggen-
schip en is een perfect technische wijn, prachtige van structuur 
en heeft een perfecte balans van kracht en elegantie. Het heeft 
een frisse fruitige aanzet met halfvol tot vol zwart fruit zoals bra-
men met een mooie maar niet overheersende eik ondersteuning 
met schitterende fluwelen spaanse tannines en een superlange 
afdronk van vanille en zwart fruit. Oplage van slechts 4300 flessen. 
Guia Peñín : 96 points.
Robert Parker 94 points





Familia Valdelana Tinto  2017
De kleur is intens rood met een amberkleurige toon.  Het aroma 
is kenmerkend voor de Tempranillo-druif en geurt naar zwarte 
pruimen en vanille, die weer terugkomen in de smaak.  Zacht, 
aangenaam gastronomisch en sfeervol. Rijping van ongeveer 4 
maanden op eikenvaten.

PRI 0012
ROOD

   75 cl      9,05 €

PRI 0049
ROOD

   75 cl     17,83 €

BODEGAS HINOS DEL VILLAR
Oro de Castilla ‘Verdejo’ 2018
Oro de Castilla ‘Verdejo’ 2018
Deze wijn is licht strogeel en heeft 
assertieve aroma’s van peer en 
meloen, samen met exotisch 
fruit als passievrucht, mango en 
lychee. Sappig tropisch fruit en 
pitfruit komen terug in de mond 
en worden kruidiger na walsen. 
De afdronk is impressionant. 
Robert Parker score 89 points.

PRI 0014
PRI 0131
WIT

RUEDA

   75 cl     10,62 €
   150 cl     21,70 €
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BODEGAS VALDELANA

Bodegas Valdelana ligt in het stadje Elciego, dat bekend 
staat als de de geboorteplaats van de Rioja-wijn.  Het is 
gebouwd boven zes ondergrondse, in steen uitgehouwen 
kelders die dateren uit de 16e eeuw en waarin nog altijd 
de wijnen rijpen.  De familie Valdelana produceert al wijn 
sinds de late 19e eeuw in het Elciego-gebied, en verwerkt     
de druiven van 150 hectaren wijngaarden, grotendeels 
beplant met Tempranillo, al zien we ook andere druiven-
soorten als de Viura, Graciano, Malvasia en de Mazuelo.

Agnus ‘Crianza’ 2014 
Zeer krachtige neus met tonen van rijp fruit, bessen, kruiden en 
geroosterde tonen die een teken geven van goede rijping op vaten. 
In de mond is het een volle wijn waar de tonen van kruiden mooi 
vermengd zijn met de fluweelzachte tannines. Een mooie ronde 
wijn met een lange en aangename afdronk. 

PRI 0110
WIT

   75 cl      8,60 €Familia Valdelana Blanco 2017
Alleen de fijnste Malvasia druiven worden geselecteerd voor deze 
Blanco. Deze witte wijn, zonder lagering op hout, is op zijn best als 
hij jong en fris gedronken wordt om de kenmerken van de Malva-
sia druif volledig tot hun recht te laten komen. Een wijn met een 
lichte groen-gouden kleur, helder en briljant. Het bouquet is intens 
fruitig en aromatisch met tonen van peren, appelen en bananen. 
De zachte, frisse smaak bezit veel fruit, is levendig en heeft een 
lange afdronk met een vleugje van citrusvruchten. 



Damana 5 Roble 2018
Damana 5 Roble 2016
Damana 5 Roble 2016 in kist
Druiven : Tempranillo
Damana 5 is een waanzinnige wijn van Bodegas Tabula. Hij is donk-
er en intens zoals al hun wijnen. De neus is krachtig vol zwart en 
rood fruit met een kruidigheid en romige tonen van de  6 maanden 
opvoeding op fijn eikenhout. Alle smaken komen perfect samen in 
een krachtige wijn met een lange aanhoudende afdronk.

PRI 0174
PRI 0216
PRI 
ROOD

   75 cl    12,54 €
   150 cl    26,87 €
   150 cl    34,75 €

Damana Crianza 2015
Druiven : Tempranillo
Handmatig geplukte druiven. Intense kersenrode kleur met tinten 
violet en rood. Een krachtige geur van kersen gecombineerd met 
zoethout en specerijen. Volle fluweelzachte smaak perfect in balans. 
Zachte tannines zorgen voor een mooie en lange afdronk. 14 maan-
den houtopvoeding op deels Frans en deels Amerikaans vaten.
Peñin Guide : 90 points

PRI 0175
ROOD

   75 cl    19,97 €
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BODEGAS TABULA
Recent opgestarte bodega ( 2002). Schoot meteen door naar de 
topliga van de Ribera del Duero wijnen met Tàbula en Gran Tàbu-
la, die in verschillende Spaanse en 
buitenlandse wijngidsen en tijd-
schriften consistent tussen 90 
en 94 scoren, bijvoorbeeld op de 
Parker schaal.

RIBERA DEL DUERO

la, die in verschillende Spaanse en 
buitenlandse wijngidsen en tijd-
schriften consistent tussen 90 
en 94 scoren, bijvoorbeeld op de 



Tábula 2012
Druiven : Tempranillo
In de neus diep en krachtig. Geuren van diepe kers en 
zwarte bessen. Duidelijke aanwezigheid van mineralen 
en specerijen. De wijn heeft 16 maanden in Franse 
eiken vaten gelegen. In de mond zet de complexiteit 
door met een spel van fruit, zuren en mineraliteit. 
Grootse wijn met lange afdronk. Fantastisch bij een 
goed stuk (rood) vlees en wild.
Peñin Guide : 93 points

PRI 0176
ROOD

   75 cl      31,89 €

Gran Tábula 2013
Druiven : Tempranillo
Handmatig geplukte druiven. Intense kersenrode kleur met tinten 
violet en rood. Een krachtige geur van kersen gecombineerd met 
zoethout en specerijen. Volle fluweelzachte smaak perfect in balans. 
Zachte tannines zorgen voor een mooie en lange afdronk. 
Rijping van 18 maanden op Franse eiken vaten.
Oplage van slechts 4000 flessen.
Peñin Guide : 95 points

PRI 0177
ROOD

   75 cl    56,87 €
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In de neus diep en krachtig. Geuren van diepe kers en 
zwarte bessen. Duidelijke aanwezigheid van mineralen 
en specerijen. De wijn heeft 16 maanden in Franse 
eiken vaten gelegen. In de mond zet de complexiteit 
door met een spel van fruit, zuren en mineraliteit. 
Grootse wijn met lange afdronk. Fantastisch bij een 



Pago de los Capellanes ‘Joven’ 2018
Zuivere glanzende kersenkleur. Intense aroma’s van bloemen, 
bosbessen en vanilletoetsen door zijn rijping van 3 maanden op 
eiken houten vaten.  In de mond vinden we een breed, diep, lang 
en fluwelig palet terug zonder de kracht en levendigheid van een 
jonge Ribera del Duero te verliezen. 

PRI 0062
ROOD

   75 cl    16,53 €

PRI 0061
ROOD

   75 cl    27,62 €
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BODEGAS PAGO DE LOS CAPELLANES
Internationaal staat Pago de los Capellanes bekend als één van de toonaange-
vende wijnhuizen in de Spaanse wijnstreek Ribera del Duero.
Pago de los Capellanes is uitgeroepen in 2012 tot een van de top 100        
wijnhuizen in de wereld door het prestigieuze Amerikaanse tijdschrift ‘Wine & 
Spirits’. Slechts vijf Spaanse wijnhuizen stonden op de lijst.

De signatuur van Pago de los Capellanes staat voor hoge, krachtige, maar toch 
ook verfijnde en elegante wijnen. Zij zullen zich blijven beperken tot kleine volu-
mes en zetten hun expertise uitsluitend in voor de ontwikkeling van exclusieve 
wijnen.

Pago de los Capellanes ‘Crianza’ 2016
Harmonious, focused and deep, with plum, currant, mineral, cho-
colate and floral notes that pick up intensity as they roll across 
the palate.  Not a blockbuster, but all the pieces are seamlessly in 
place.  Drink now through 2020
Wine Spectator : 93 points. Highly recommended
Peñin Guide : 92 points
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BODEGAS OLVENA
Olvena Cuatro ‘o el Pago de la Libélula’ 2007 (in 
koker) 
Deze wijn wordt gekenmerkt door een diepe en in-
tense kersenrode kleur. In de neus biedt deze wijn 
complexe aroma’s van pruimen, rode bessen, ca-
cao en koffie. In de mond is deze wijn elegant en rijp, 
smaakvol en rond, met intense smaken van zwarte 
vruchten en geroosterde tonen op de achtergrond. 
Rijping van 8 maanden. 

PRI 0082
ROOD

   150 cl     50,73 €

SOMONTANO

ROBERT PARKER : 94 points
“Parcela al Nogal is a single vineyard bottling made from 100% 
Tempranillo aged for 22 months in French oak. Inky purple, it of-
fers a brooding, promising perfume of wood smoke, toast, violets, 
plum, and blackberry jam. It has gobs of sweet fruit, superb inte-
gration of oak, tannin, and acidity, layers of flavor, and despite its 
opulence, manages to be elegant at the same time. It will improve 
in the cellar for 5-7 years and drink well through 2030.” 
WINE SPECTATOR : 95 points
Peñin Guide : 94 points

Pago de los Capellanes ‘El Nogal’ 2015
Pago de los Capellanes ‘El Nogal’ 2014-15
Pago de los Capellanes ‘El Nogal’ 2014

PRI 0106

PRI 0217

PRI 0218

ROOD

   75 cl    55,02 €
   150 cl  110,04 €
   300 cl  213,09 €

Pago de los Capellanes ‘Reserva’ 2015
100% Tempranillo

PRI 0041
ROOD

   75 cl    43,91 €

Pago de los Capellanes ‘El Picon’ 2015
100% Tempranillo
Oplage van slechts 3000 flessen

Guia Peñin : 94 points

PRI 0053
ROOD

   75 cl   173,73 €



PRI 0008

PRI 0086
ROOD

   75 cl    13,26 €
   150 cl    45,90 €

Laus Rosado 2018
Druiven : Syrah en Garnacha 
Somontano. Een rosé van de hoogste kwaliteit! De druiven worden 
met de hand geplukte en ontsteeld en die liefde proef je terug in 
dit heerlijke glas wijn. Bomvol blauwe bosbessen, aardbeien en 
een hint van peper. Lekker soepel en levendig, die verrukkelijk is 
van de lente tot de late herfst. 

Laus Tinto Barrica 2015
Roodpaarse, elegante wijn van Merlot en Syrah. Tonen van cho-
colade, drop, cassis en iets paprika, en een mooie balans tussen 
frisse zuren, tannines, houtlagering en fruit. 5 maanden vatrijping.

Laus Tinto Crianza 2015
Laus Tinto Crianza 2004 (in houten kist)
Druiven : Merlot en Cabernet Sauvignon
Een prachtige robijnrode kleur. Boordevol aroma’s met zwarte 
bessen, bramen maar ook met een hint van violen, rode peper, 
vanille en kruiden. Dit is een cosmopolitische wijn, want makkelijk 
te drinken, een vol boeket en zijdezachte tannine. 

PRI 0007

PRI 0085
ROOD

   75 cl    10,53 €
   150 cl    35,77 €

PRI 0006
ROOD

   75 cl      9,52 €

PRI 0065
ROSE

   75 cl      9,52 €
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Laus Tinto Reserva 2009
Laus Tinto Reserva 2002 (in houten kist)
100% Cabernet Sauvignon 
Intense, krachtige rode wijn van 100% Cabernet Sauvignon met 
in de geur rood fruit, eiken en kruiden. Het rode fruit, de frisse 
zuren, de rijpe tannines en het verfijnde eiken in de smaak zijn 
prachtig in balans, en de wijn biedt een lange afdronk.

Laus Blanco ‘Chardonnay’ 2017
Deze Chardonnay heeft een intens boeket van appel, perzik, venkel 
en exotisch fruit zoals guave en passievrucht tegen een achter-
grond van lichte minerale geuren. In de mond heeft deze wijn een 
complex palet vol met veel fruit en een lange knisperende finish. 
Deze wijn is geen doorgaanse Spaanse witte wijn maar een mooie 
ontdekking die u zeker moet proberen.

PRI 0063
WIT

   75 cl      9,52 €

BODEGAS LAUS
Bodegas Laus is in 2002 opgericht door bouwondernemer Luís Zozaya. 
Manager is Mariano Beroz, die als president van de D.O. Somontano het 
gebied als geen ander kent. Wijnmaker is de getalenteerde Jesús Mur 
Sublas. Samen met in totaal 26 mensen werkt hij aan één doel: topwijnen 
maken. Alle percelen worden apart gevinifieerd. De wijnen worden geken-
merkt door hun frisse zuren en het houtgebruik is altijd subtiel. 



BODEGAS DE MULLER
Bodegas De Muller werd in 1851 opgericht door Don 
Augusto De Muller y Ruinard de Brimont, een lid van 
de bekende Champagne-familie De Ruinard uit Reims. 
Deze zag grote mogelijkheden in Tarragona, nadat alle 
wijngaarden in zijn geboortestreek waren verwoest 
door de Phylloxera-epidemie. De droge tafelwijnen 
waren in het verleden van minder belang. Hierin kwam 
definitief verandering toen Bodegas De Muller in 1995 
overgenomen werd door de rijke zakenfamilie Mantorell. 
Deze bouwde een supermoderne nieuwe kelder in Mas 
de Valle, vlakbij de stad Reus, waar zij zelf reeds goede 
oude wijngaarden bezaten. Hij schafte de allernieuwste 
materialen aan, evenals nieuwe Franse en Amerikaanse 
eiken vaten. In totaal beschikt Bodegas De Muller nu 
over 100 ha. eigen wijngaarden in de DO’s Tarragona, 
Priorato en Terra Alta waarvan een reeks wijnen gepro-
duceerd worden van uitzonderlijke kwaliteit.



De Muller ‘Chardonnay’ 2018
Rijkelijke witte wijn. De fermentatie en de rijping op droesem in 
nieuwe eikenhouten vaten geven een mooie gouden, glanzende 
kleur met een fruitig, heerlijk gevarieerd aroma. Hij heeft een per-
soonlijkheid die alleen grote wijnen kunnen bieden.

PRI 0022
WIT

TARRAGONA

   75 cl      7,07 €

PRI 0021
WIT

   75 cl      10,85 €

PRI 0046
ROOD

   75 cl      8,68 €

PRI 0034
ROOD

   75 cl      9,96 €
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BODEGAS DE MULLER
Solimar blanco 2018
Een droge witte wijn van Macabeo-, Muscat- en Sau-
vignondruif. Koud gegist om het karakter van het fruit 
te vrijwaren. Heeft een elegant, licht, fris en fruitig 
boeket en is mooi evenwichtig in de mond, met ac-
centen van bloemen en vruchten.  

   75 cl

Solimar Tinto Crianza 2017
Een rode ‘crianza’ van Cabernet Sauvignon, Merlot en Garnacha, 
gerijpt in vaten van Amerikaans eikenhout. Het resultaat is een volle 
wijn die erg mooi zou moeten verouderen. Hij heeft een levendige, 
dieprode kleur met boventonen van baksteen. De wijn is krachtig, 
warm en uiterst evenwichtig. 

De Muller ‘Cabernet Sauvignon’ 2012
Deze Tarragona heeft een diepe robijnrode kleur. Vol van smaak, 
met een heel lange, zijdezachte afdronk en fruitaroma’s die typisch 
zijn voor de druivensoorten van de Mediterrane wijnen.

PRI 0099
ROOD Deze wijn van 100% Syrah druiven verbleef gedurende 3 maanden 

op eiken vat en heeft een prachtige paarse kleur, met een violette 
schijn. De zeer aromatische neus bezit een complex aroma van 
rode en zwarte bessen, frambozen en kruiden. Deze aroma’s ko-
men terug in de mond, samen met toetsen van koffie en cacao. De 
fluwelige wijn is mooi afgerond met een mooie structuur en een 
breed scala aan smaken en lange nazinderende afdronk. Een groot-
se wijn. 

   75 cl      9,88 €De Muller ‘Syrah’ 2016

CHARDONNAY DU MONDE  
Verkozen tot beste 
Chardonnay van Spanje

PEÑIN GUIDE  
Beste witte wijn van Tarragona
89 points + 5 stars 
(price-quality value).

CHARDONNAY DU MONDE 

Beste witte wijn van Tarragona

se wijn. 
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ROQUETA ORIGEN
Massalluca 2017
Druiven : 85% Garnacha Tinto en 15% Samsó
Violette kleur wat wijst op de jeugdigheid van deze wijn. Zeer aro-
matisch en karakteristiek in de neus. In de mond aangenaam zacht 
en rond met voldoende pit om een maaltijd te vergezellen. Aroma’s 
van bosvruchten met een geïntegreerde getoaste afdronk van de 
6 maanden vatrijping.

PRI 0264
ROOD

   75 cl     11,97 €

TERRA ALTA

   75 cl     10,33 €PRI 0263 
WIT

La Picossa Blanco 2018
Druiven : Garnacha Blanca
Garnacha Blanca uit Terra Alta (hoog land) in het Zuid-westen van 
Catalonië:  De kleur is een mooie, licht strogeel. In de neus citrus 
en fris perzikfruit voorop, dan kruidigheid en frisheid. In de mond 
zuiver en droog met subtiel fruit (weer geel- en wit fruit). Complex, 
goede zuren, mineraal en zuiver met een kruidige, florale afdronk. 
STEPHEN TANZER’S : 90 POINTS

LA PICOSSA
La Picossa Mountain is 499 meters high and 
was most likely named after Pablo Picasso. The 
mountain separates the county of Terra Alta 
from the region of Terres de l’Ebre. In 1909, 
Picasso lived in Terra Alta in a village called 
Horta de Sant Joan. He spent eight months 
there while recovering from a long-term illness. 
Terra Alta has a long tradition in wine-making. 
It is the largest-growing region of the Grenache 
grape in the world. This variety thrives here 
thanks to the region’s climatology of extreme 
temperatures and to its soil, which is poor in 
organic matter yet rich in limestone. Nowadays 
Grenache is the flagship of this Denomination 
of Origin (DO).

Gold Medal / Mundus Vini / 2019 / Germany
Gold Medal / Berliner Wein Trophy / 2019 / Germany

Gold Medal / Gilbert & Gaillard / 2019 / France



TORO
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TESO LA MONJA TOP-BODEGA IN TORO
1870 : de familie Eguren start met wijnbouw. 140 jaar later bezit 
zij wijngaarden in Rioja, Toro en in gebieden die tot de Vinos de 
la Tierra worden gerekend. Hun Toro wijnen Numanthia en Ter-
manthia worden bekroond met respectievelijk 98 en 100 Parker 
punten. 
2007 :    De familie Eguren verkoopt haar wijngoed (Vega de Toro) 
en daarmee Numanthia en Termanthia aan Moët & Chandon.
2007 : TESO LA MONJA.   De familie Eguren koopt uitmuntende 
oude percelen in Zamora, Valdefinjas en Villabuena aan. De wijn-
gaarden liggen op een hoogte van 650-800 m. Alle percelen zijn 
beplant met “Tinta de Toro” – een met de Tempranillo verwante 
druivensoort. De jongste stokken zijn 15-60 jaar oud en de oudste 
tussen de 60-100 jaar. Met het wijngoed Teso la Monja wordt 
een nieuw wijnproject in Toro gestart.

Inmiddels zijn de nieuwe wijnen Bodegas Teso la Monja Almirez 
en Bodegas Teso la Monja Victorino in de voetsporen van Numan-
thia en Termanthia getreden.
De laatste 3 jaargangen van Almirez en Victorino  werden door 
Penin met 94-98 punten bekroond.
Dat betekent dat de Teso la Monja wijnen zich op hetzelfde hoge 
niveau bevinden als de beroemde Pingus (€ 800), Vega Sicilia 
Unico (€ 350), Sastre Pesus (€ 300) en L Ermita (€ 800). 
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Romanico 2016  
Druiven : Tinta de Toro (Tempranillo)
Als u op zoek bent naar een wijn met een meer dan uitstekende 
prijs/kwaliteit verhouding dan kunnen we deze sterk aanbevelen.  
Zes maanden gerijpt in nieuwe Franse eiken. Deze rode wijn heeft 
een donker ondoorzichtige paarse kleur met aroma’s van specerij-
en en koffie en is een frisse geurige vriendelijke wijn maar doet 
niets af van het krachtige karakter dan kenmerkend is voor de 
streek en is gewoonweg een fantastisch glas wijn. Robert Parker 
spreekt in zijn beoordeling over “it represents superb value and it 
tastes like a wine that costs $50”.  Uitstekende combinatie met 
rood vlees, gevogelte, pasta, rijstgerechten en harde kaas.
Peñin Guide : 91 points

   75 cl      13,71 €PRI 0167
ROOD

   75 cl      24,92 €PRI 0168
ROOD

Almirez 2015-16  
Druiven : Tinta de Toro (Tempranillo)
 Almirez is afkomstig van 50 jaar oude wijnstokken en heeft 12 
maanden houtrijping gehad. Deze sensationele wijn is een 100% 
Tinta de Tora. De Almirez heeft in het glas een inktzwarte/paarse 
kleur.Het is een volle complexe wijn met rijp donkerrood fruit: 
zwarte bessen, cassis, caramel, koffie, mineralen, tabak en mooie 
houttonen. Deze full-bodied Almirez is in de afdronk vlezig met een 
geweldige dichtheid en zuiverheid en een ellelange afdronk Vol-
gens Robert Parker een wijn met “.....and a finish that lasts nearly 
40 seconds” Unbeatable value for money. De Almirez is een wijn 
die de komende 10 jaren+ een geweldige aanwinst is.. Uitstek-
ende combinatie met rood vlees (ossehaas, wild, lamsvlees), pate, 
jamon en harde kazen.
Peñin Guide : 94 points 94
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Victorino 2015  
Victorino 2016  
Victorino 2016  
Druiven : Tinta de Toro (Tempranillo)
Een ongekende prijs- kwaliteitverhouding voor een wijn met zulke 
hoge waarderingen. 
Victorino komt van uitmuntende percelen in Zamora, Valdefinjas 
en Villabuena. De wijngaarden liggen op een hoogte van 650-800 
m. en hebben een voornamelijk zandige bodem. Alle percelen zijn 
beplant met “Tinta de Toro” – een met de Tempranillo verwante 
druivensoort. 

   75 cl      54,63 €
   150 cl    129,97 €
   300 cl    309,48 €

PRI 0161

PRI 0221

PRI 0222

ROOD

Dit is wederom een topper. De druiven wor-
den uitsluitend met de hand geplukt en in 
kleine dozen verzameld om beschadiging te 
vermijden. De opbrengst bedraagt 15hl/ha. 
18 maanden rijping op Frans eik. Uitsluitend 
geoogst van wijnstokken die 45 jaar en ouder 

zijn. Victorino is een zeer intensieve veelzijdige volle 
Toro wijn met veel body. Zwart fruit, cacao, kruiden 
, mineralen en een lange indrukwekkende afdronk. 
Complexe, geconcentreerde, volle, soepele wijn. Rijp 
zwart fruit, mineralen, kruiden, “roasted tones”, rijpe 
volle tannines en een indrukwekkende afdronk. .
Kan zich tenminste tot 2030 nog verder ontwikkelen.
Uitstekende combinatie met rood vlees (ossehaas, 
wild, lamsvlees), pate, jamon en harde kazen.

97



Tertius Joven 2013
Intens gekleurde wijn met purper en violette weerschijn. Erg frui-
tige aanzet van zwarte bessen en kersen met een lekkere pittigheid 
in de mond en een mooie afdronk.

PRI 0054
ROOD

   75 cl      7,09 €
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Tertius Roble 2012
100% Tinta de Toro (=Tempranillo)
Deze Roble heeft 5 maanden rijping op eiken vaten gehad. 
Fruitige aroma’s perfect in harmonie met de kruidige, toasty en 
minerale tonen. Een subtiele combinatie van hout, in evenwicht met 
de fruittonen.

PRI 0075
ROOD

   75 cl     8,46 €

BODEGAS MONTE LA REINA
In de regio Toro zie je op de weg van Valladolid naar Toro een reusachtig ge-
renoveerd kasteel opduiken. Bodegas Monte La Reina is een topvoorbeeld van 
hoe de moderne en kapitaalkrachtige wijnbouwer aan de slag gaat. Er wordt 
grondig gerenoveerd, er wordt met designarchitecten nieuwbouw gerealiseerd 
en er wordt hypermoderne designwijn gemaakt. Het domein telt 1700 ha, waar-
van 300 ha  wijnstokken. In 2009 was het hele complex af, dat wil zeggen: de wijn-
makerij, een dito wijnkelder, een super wijnlabo, het restaurant (tot 700 plaat-
sen, jawel) en het kasteelhotel. Op vlak van wijnmaken is dit een schoolvoorbeeld 
van Spaanse designwijn. Men heeft het hier niet langer over crianza’s, reserva’s 
of gran reserva’s met elk hun strikte verblijf op fusten. Alles wordt gekaderd in 
de specifieke wijn die men wil maken, met eigen oenologische aanpak én een heel 
pak marketingstrategie. Dat valt overigens ook te merken aan fles en etiket. Voor 
de verschillende markten worden hier trouwens verschillende wijnen gemaakt.

PRI 0055

PRI 0056

PRI 0067

PRI 0068
ROOD

   75 cl    11,07 €
   50 cl      8,76 €

Monte La Reina Roble 2016
Monte La Reina Roble 2014
Monte La Reina Roble 2013
Monte La Reina Roble 2013 in houten kist
Roble betekend eikenhout in het Spaans, en deze type wijn is daar-
om vernoemd naar de 6 maanden dat hij in de houten vaten gerijpt 
wordt. Deze Roble is vol en krachtig van smaak met indrukken van 
rijpe rode vruchten en mooie tannines. De wijn wordt heel mooi 
afgemaakt dankzij de eikenhouten smaak die je subtiel terug kan 
vinden in de afdronk. Een aanrader voor liefhebbers van krachtige 
rode wijnen!

   150 cl    21,94 €
   150 cl    26,34 €

rode wijnen!



Monte La Reina ‘Vendimia Seleccionada’ 2008
100% Tinta de Toro (=Tempranillo)

PRI 0079
ROOD

   75 cl     35,49 €

Monte La Reina ‘Edición Limitada’ 2009
Monte La Reina ‘Edición Limitada’ 2008 in houten kist
Fermentado en Barrica

PRI 0077

PRI 0078
ROOD

   75 cl     21,77 €

Monte La Reina ‘Inaraja’ 2010
100% Tinta de Toro (=Tempranillo)
Oplage van 1400 flessen (Verpakt in luxe doos van 1 fles)

PRI 0084
ROOD

   75 cl     59,13 €

   150 cl     47,33 €

De Monte La Reina Edición Limitado werd gemaakt met 100% 
Tinto de Toro (=Tempranillo).
Deze wijn heeft een donkere en intense kersenrode kleur met 
heldere pur-peren accenten.  De rijping op Franse eiken vaten 
gedurende 11 maanden geeft deze wijn aroma’s van vanille en 
specerijen. Het rijke smaakpalet ontvouwt zich langzaam in het 
glas tot een breed spectrum van complexe nuances die perfect 
in harmonie zijn met de zachte tannines.

Deze wijn, afkomstig van druiven van 80 jaar oude wijnstokken, 
heeft 14 maanden gerijpt op Franse eiken vaten van 225L. 
Dit alles resulteert in een intense kersenrode wijn met violette 
ondertoon die het verouderings-proces van de wijn reflecteert. 
Een vlezige frisse en fruitige smaak, gecombineerd met zoete tan-
nines geven deze wijn een fluwelige smaaksensatie in de mond 
met een aanhoudende en gebalanceerde afdronk. 
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PRI 0126
ROOD

   75 cl    15,24 €Monte La Reina Crianza 2016
De wijnen van Monte la Reina worden door de internationale wijn-
pers zeer goed ontvangen. Ze staan dan ook wel bekend als de 
snelst rijzende ster aan de Duero en dit komt regelmatig tot ui-ting 
in het aantal medailles waarmee de wijnen worden beloond. Deze 
Crianza ( gemaakt van 100% Tinta de Toro ) is een zeer stevige, 
krachtige en tanninerijke wijn. Vol rijp, geconcentreerd en complex 
met een prachtige aroma van o.a. bosbessen, bramen en vanille. 
Na enkele jaren bewaren zal deze wijn zeker nog beter tot zijn recht 
komen. De wijn mag zich, na maar liefst 12 maanden fustrijping, 
ook nog eens crianza noemen.

Monte La Reina ‘Cuvée Privée’ 2014
100% Tinta de Toro (=Tempranillo)

PRI 0249
ROOD

   75 cl     21,88 €

Deze wijn heeft een dieprode kleur met violet gekleurde tinten. 
Een zeer intense en krachtige geur met aroma’s van rijp rood 
fruit dat goed samengaat met de gerookte, kruidige tonen dat 
verkregen werd door 14 maanden te rijpen in eiken vaten. Het is 
vol in de mond met rijpe en ronde tannines met zoete tonen. De 
nadronk keert terug naar het geroosterd karakter van de houten 
vaten dat perfect verenigd wordt met het rijpe fruit… een abso-
lute topper!lute topper!



UCLES
De D.O. Uclés bestaat sinds 2005 en is daarmee één van de jongste D.O.’s van Spanje. Het 
ontleent zijn naam aan het Dorp Uclés in de provincia van Cuenca. Het is een gebied met 
hete zomers en koude winters en een bescheiden hoeveelheid neerslag. Van oorsprong 
werden hier vrijwel alleen rode wijnen geproduceerd op basis van Tempranillo (Cencibel), 
Garnacha, Cabernet Sauvignon, Merlot en Syrah. Sinds 2008 zijn ook witte druivensoorten 
toegestaan zoals Chardonnay, Macabeo, Moscatel, Sauvignon blanc en ook Verdejo.



BODEGAS DOMINIO FONTANA
Het familiebedrijf Dominio de Fontana ligt in het kleine wijngebied 
Uclés, iets ten Zuid-Oosten van Madrid op een hoogvlakte. Deze 
relatief koele ligging geeft een belangrijk voordeel vergeleken 
met gebieden die een stuk warmer zijn, zoals La Mancha. De 
groei van de druif gaat langzamer en gelijkmatig waardoor de 
wijnen frisser smaken en minder zwaar zijn. De wijngaarden van 
Dominio de Fontana worden duurzaam bewerkt zonder gebruik 
van pesticiden.

UCLES
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Dominio de Fontana ‘Sauvignon - Verdejo’ 2018  
Druiven : 80% Sauvignon en 20% Verdejo
Prachtige bleek, groen gele wijn. Een verrassende wijn met aange-
name aroma’s van onder andere peren. Een wijn met een zachte 
volle smaak, vriendelijk en aangenaam fris met tonen van citrus 
fruit. Lange afdronk met veel finesse en elegantie.

   75 cl      8,35 €PRI 0169
WIT

Dominio de Fontana ‘Garnacha - Syrah’ 2017  
Druiven : 60% Garnacha en 40% Syrah
De kleur is mooi briljant en oogt paarsrood. Aan het glas hoef je 
nauwelijks te ruiken want de aroma’s stuiven eruit: sappig rood 
fruit, tikkeltje warm, zwoele kruiden, toetsen van ceder en kaneel. 
Indrukwekkend! In de mond zet dit aromafestival zich goed door. 
Het fruit is pertinent aanwezig en krijgt het gezelschap van ge-
brande koffie en peper.

   75 cl      8,35 €PRI 0206
ROOD

Dominio de Fontana ‘Chardonnay - Viura’ 2017  
Druiven : 70% Chardonnay en 30% Viura
Een originele blend van de typische Viura met de wereldse Char-
donnay. Het licht minerale en frisse karakter van de Viura druif 
krijgt gulle ondersteuning van de volle Chardonnay. Het geheel 
geeft een fijne, delicate wijn waarin body en fraîcheur perfect in 
harmonie zijn.

   75 cl      8,35 €PRI 0202
WIT

Dominio de Fontana Roble 2017  
Druiven : 80% Tempranillo en 20% Syrah
De modern gemaakt Tempranillo Syrah blend is opvallend in het 
aanbod van Spaanse wijnen door de frisheid, toegankelijke smaak 
en het bescheiden houtgebruik. Ongeveer de helft van de oogst 
rijpt korte tijd op fusten van Amerikaans eikenhout. Tempranillo 
geeft de heerlijke fruitigheid en de Syrah juist meer structuur en 
kruidige tonen.

   75 cl      8,35 €PRI 0170
ROOD
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Quinta de Quercus 2016  
Quinta de Quercus 2014  in luxe étui 
Quinta de Quercus 2014  in luxe étui 
Druiven : 100% Tempranillo 
De Quinta de Quercus Single Vineyard is een wijn gemaakt van 
30 jaar oude Tempranillo-stokken uit het hart van Spanje, Castilië. 
Voor de jaargang 2014 kwamen de druiven van de Ocaña en Mor-
ras-wijngaarden; rijping vond plaats gedurende twaalf maanden op 
vaten van Franse en Amerikaanse eik.
Deze rijping geeft de wijn de romige maar toch subtiele vanilletonen 
en de lichte hint van specerijen. Het fruit vertoont geen spoortje van 
het hete Spaanse binnenland: de zuren zijn opvallend fris! Vooral 
bosbessen en rood fruit overheersen. Opvallend zijn ook de stevige 
maar toch soepele tannines, die prima geïntegreerd zijn en de wijn 
een mooie fluwelige structuur geven. Drink deze moderne Spaanse 
wijn bij gegrild of gebraden vlees. 

   75 cl    14,79 €
   150 cl    39,95 €

   2 x 75 cl    39,75 €

PRI 0172

PRI 0187

PRI 0188

ROOD

Guía Peñín : 91 
Robert Parker : 90
Mundus vini award 2014 Gold Medal

   75 cl      9,05 €
   150 cl    18,09 €

PRI 0171

PRI 0189

ROOD

Dominio de Fontana Crianza 2016  
Dominio de Fontana Crianza 2016  
Druiven : 70% Tempranillo en 30% Cabernet Sauvignon
Het is een volle, geurige rode wijn met veel gekonfijt fruit en krui-
den in de neus. De aromatische, sappige smaak heeft een pittig 
aanhoudende afdronk.
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Calzada Quinea Crianza 2014 
Calzada Quinea Crianza 2014 
Calzada Quinea Crianza 2014 in houten kist 
Druiven : Tempranillo
Deze wijn heeft een intense, diepe kersenrode kleur. In de neus 
een krachtige geur van erg rijp zwart fruit. In de mond stevig met 
een goed evenwicht tussen rijp fruit en pittige kruiden. Zoete ker-
sen en pruimen, vleugje vanille en wat chocolade, vrij zachte zuren 
en elegant in de tannines. 12 maanden op vat gerijpt.

Calzada Quinea Roble 2016 
Calzada Quinea Roble 2017 
Calzada Quinea Roble 2015 in houten kist 
Druiven : Tempranillo
Bodegas Finca Estacada is prachtig gelegen op het noordelijke 
gedeelte van het plateau van La Mancha. De lichte eiklagering (6 
maanden) verzacht het stuimig karakter van jonge 
Tempranillo. Zeer levendig, intens gekleurd, toetsen 
van rood fruit, verrukkelijk mondvullend.

Finca La Estecada
Het moderne familiebedrijf Finca la Estacada is in 2001 opgericht 
door broer en zus Cantarero Rodríguez. Het beschikt over het 
landgoed Finca la Estacada en andere wijngaarden in de omge-
ving van het landgoed, dat op de weg naar de hogere plateau’s 
van Cuenca ligt. Het is een van de koelste gebieden van La Man-
cha. De druiven rijpen er wat langzamer en de zuren en het fruit 
blijven meer behouden.

PRI 0191

PRI 0192

PRI 0193
ROOD

   75 cl       8,12 €
   150 cl     20,90 €
   150 cl     22,91 €

PRI 0194

PRI 0195

PRI 0196
ROOD

   75 cl     10,29 €
   150 cl     25,32 €
   150 cl     27,73 €

Calzada Quinea Reserva 2012 
Druiven : Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot en Syrah
Tempranillo is het meest aanwezig. Hij wordt gecombineerd met 
de traditionele en beroemde Bordeaux druiven; Cabernet en Mer-
lot. Vervolgens Syrah, die het erg goed doet in warme landen. De 
wijn heeft een Cherryrode kleur met Robijn rand. Complex in de 
neus. Vleugen van Cacao, koffie likeur, cederhout, tabak, blauwe
bessen en pruimen. Goed in balans met lange afdronk, elegant, 
delicaat, fruitig en vlezig. 18 maanden op vat gerijpt.

PRI 0197
ROOD

   75 cl     12,86 €



Fuenteseca ‘Maccabeo - Sauvignon’ 2018 
Groengele kleur, met schitteringen van perzik. Gras en tropisch 
fruit in de neus: passievrucht, ananas, en daarnaast een hint van 
citrusfruit. Strak in de mond met tonen van versgemaaid gras, 
pompelmoes en ananas, waar de finale lang en aromatisch is.

Fuenteseca ‘Bobal - Cabernet Sauvignon 2017 
Donker kerskleurig met roze randen. De neus geeft vooral rode 
bes, braam en framboos, zeer fruitig dus. Opvallend in de smaak 
is de zweem van versgemalen witte peper, naast het rode fruit, en 
ook interessant, een licht element van drop en laurier.

Fuenteseca ‘Bobal - Cabernet Sauvignon’ 2018

PRI 0057
WIT

UTIEL REQUENA

   75 cl      7,59 €

PRI 0058
ROOD

   75 cl      7,59 €

PRI 0059
ROSE

   75 cl      7,59 €
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FUENTESECA

Cerro Bercial Crianza 2009PRI 0048
ROOD

   75 cl    10,67 €

Pasión de Bobal 2016
Pasión de Bobal 2016 (in koker)
Pasión de Bobal 2015 (in etui)
Deze wijn kenmerkt zich door veel rood 
fruit in de neus en door de houtrijping, de 
terroir leer- cacao- en aardse tonen. De 
sappige smaak doet eigenlijk hetzelfde: 
heel veel rood en zwart fruit met bijbe-
horend zuurtje in de afdronk, vervolgens 
komen de mildere tonen naar voren, zo-
als drop, cacao, kruidnagel, die ook in de 
afdronk nablijven. 
ROBERT PARKER  : 91 points

PRI 0124
PRI 0125
PRI 0135
ROOD

   75 cl    11,10 €
   75 cl    14,59 €

   150 cl    29,36 €

Deze wijn kenmerkt zich door veel rood 
fruit in de neus en door de houtrijping, de 
terroir leer- cacao- en aardse tonen. De 
sappige smaak doet eigenlijk hetzelfde: 
heel veel rood en zwart fruit met bijbe-
horend zuurtje in de afdronk, vervolgens 
komen de mildere tonen naar voren, zo-
als drop, cacao, kruidnagel, die ook in de 

   
   75 cl

   150 cl

PRI 0179
ROSE

   75 cl      9,16 €Pasion Bobal rosado 2018
De wijn heeft een aantrekkelijke roze kleur als gevolg van de lichte 
maceratie met de schillen. De geur van deze rosé wijn vertoont 
sporen van frambozen en rode bessen. De smaak is droog en knis-
perig, maar toch met een zachte, fruitige afdronk.



Cerro Bercial Blanco Seleccion 2016  
Druiven : 45% Chardonnay, 40% Sauvignon en 15% Macabeo
The grapes for this wine are sourced from vineyards that are 
grown in a way that is balanced, caring and sustainable. The vine-
yards’ soils are of great importance, being very active with good 
biological conditions which favour a fast assimilation of reincorpo-
rated organic matter. This enables full terroir expression. 
The result is this wine with its brilliant straw-yellow colour and an 
excellent combination of citrus aromas, white flowers and subtle 
oak hints. Full on the palate, enveloping and creamy with fresh aci-
dity, and lovely lingering flavours.
GUIA PEÑIN : 91 POINTS.

   75 cl     12,43 €PRI 0066
WIT
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BODEGA SIERRA NORTE
Het bedrijf is gevestigd in Requena, zo’n 45 kilometer ten wes-
ten, landinwaarts, van Valencia. In het verleden produceerde deze 
streek veel snelle, slappe bulk. In 1995 hebben drie partners de 
handen ineengeslagen om dit beeld mede te veranderen. Vanaf 
1998 zijn hun wijnen op de markt, waar kwaliteit veel belangrijker 
is dan kwantiteit. Niettemin hecht men aan traditie, getuige het ge-
bruik van de oude Spaanse druif Bobal die een nieuw leven ingebla-
zen is door moderne toepassingen te gebruiken en te combineren 
met de andere Spaanse druif, de Tempranillo. Het bedrijf beschikt 
over 60 hectaren wijngaard, die valt onder de beschermde deno-
minatie Utiel Requena. De wijngaarden liggen op 600 meter boven 
zeeniveau, waar de bodem overwegend uit kalksteen bestaat, met 
een licht element van ijzer. 

Cerro Bercial Ladera Los Cantos 2015  
Druiven : 60% Bobal en 35% Cabernet Sauvignon
A garnet-cherry colour with a ruby rim. On the nose, the wine shows 
aromatic finesse, freshness and elegance with distinct mineral 
character and subtle toasty oak. Hints of cocoa and ripe fruit then 
come through against a backdrop of forest floor aromas. Complex 
and expressive. Fleshy and round on the palate with medium body. 
Subtle toasty oak comes through again in the finish with red berry 
fruit flavours. Silky tannins within a light structure but with great 
length and elegance. 

   75 cl     18,61 €PRI 0089
ROOD



PRI 0080
ROOD

   75 cl     31,51 €
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BODEGAS HISPANO-SUIZAS
Bassus ‘Pinot Noir’ 2014
Deze Pinot Noir uit de Utiel-Requena streek in Spanje 
wordt gekenmerkt door een kersenrode kleur en in-
tense neus met toetsen van rijp rood fruit en hout. In 
de mond is deze wijn vol, zijdeachtig en elegant, met 
tonen van rijpe rode vruchten en karamel, hetgeen 
resulteert in een lange en complexe afdronk. Deze 
wijn heeft zijn specificiteit te danken aan het speci-
fieke productieproces. De druiven worden namelijk 
’s ochtends vroeg met de hand geplukt, waarna de 

druiven gedurende 3 dagen in een kelder van 4°C 
bewaard worden, zodat overtollig water kan ver-
dampen waardoor aroma’s en smaken geconcen-
treerd worden. Hierna worden de druiven voor de 
tweede keer geselecteerd en overgebracht in open 
Amerikaanse eiken vaten van 400L. Deze vaten 
hebben een speciaal koelingssysteem waardoor de 
druiven gedurende 4 dagen een constante tempe-
ratuur van 8°C ondergaan. Wanneer de fermentatie 
op gang gekomen is, wordt de temperatuur tot een 
constante van 26°C gebracht gedurende ongeveer 
15 dagen, waarna de druiven voor een eerste keer 
in het vat geperst worden. Het resultaat hiervan rijpt 
gedurende 7 maanden verder in nieuwe franse eiken 
vaten van 225L. Alvorens te bottelen wordt de wijn 
licht gefilterd. 
Gewoonweg grote klasse. De Bassus Pinot Noir kan 
tippen met menig top-bourgogne maar dan voor een 
fractie van de prijs.
Oplage van slechts 17000 flessen.

VALENCIA

Peña Tinto 2016 
Druiven : Grenache Tintorera, Syrah en Monastrell
Intens briljante, donker kersenrode kleur. Zeer levendig aroma 
met veel rood fruit, zachte kruiden, een toets cacao. Een sappige, 
fruitige mondvulling met rijpe tannines, elegante structuur die 
uitmondt in een lange, mooie afdronk. Elegante begeleider van 
gebraden vlees, vis met mediterrane saus,...

PRI 0156
ROOD

   75 cl       8,91 €

PRI 0155
WIT

   75 cl       8,91 €Peña Blanco 2017 
Druiven : Sauvignon Blanc, Moscatel, Verdejo en Chardonnay
Ongetwijfeld een unieke wijn, al was het al om de samenstelling 
wat betreft variëteiten. Deze briljante, lichtgele wijn met groene 
reflecties heeft een intens bouquet van appel, perzik, venkel en 
exotisch fruit, met minerale tonen. Romige volle aanzet, mooie 
structuur met goed zuren en een klein bittertje. Knisperende 
frisse wijn, heerlijk op warme dagen als aperitief maar ook uitste-
kende bij lichte gerechten en sushi. 
Guia Peñin : 91 points
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PRI 0153
WIT

   75 cl       9,30 €
BODEGA SIERRA NORTE
Pasion ‘Moscatel’ Blanco 2017 
Druiven : Moscatel
Deze droge muscatwijn uit de regio Valencia is ontstaan uit de 
passie van de wijnmaker voor locale druivensoorten. In deze wijn 
proeft men de Mediterrane invloeden en de uitgesproken aroma’s 
van de droge muscatdruif.van de droge muscatdruif.

PRI 0253
WIT

   75 cl       9,16 €
BODEGA SIERRA NORTE
Mariluna Blanco 2018 
Druiven : Verdejo en Macabeo
Deze frisse wijn benadrukt op dit moment zijn fruitig karakter, met 
voornamelijk golden appel en steenfruit in de hoofdrol. Daarnaast 
merken we ook een floraal karakter en een lactische hint. Het 
volle fruitige karakter van de Verdejo in combinatie met het fris 
groenige van de Macabeo zorgt voor een frisse wijn met een com-
plex kantje. 
Gold Medal - Challenge Millesime Bio 2019. 
Gold Award - Gilbert Gaillard International Challenge 2019.

PRI 0254
ROOD

   75 cl       9,16 €Mariluna Tinto 2017 
Druiven : Bobal en Tempranillo
Een heldere, zuivere, robijnrode kleur met paarse tinten. Mooi rijp 
fruit op de neus met een vleugje cacao, geroosterde tonen en 
zoete specerijen. De wijn is fris en elegant met een goede struc-
tuur in de mond, aangenaam en zijdeachtig met goed geïnte-
greerde zuurgraad en een aangename afdronk. De wijn rijpt na 
de alcoholische gisting gedurende 6 maanden verder op Franse 
eiken vaten. 
Guia Peñin : 90 points   
Silver Medal – Challenge Millesime Bio 2019.



VALDEORRAS
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PRI 0203
WIT

   75 cl    14,02 €
PAGO DE LOS CAPELLANES
Pago de los Capellanes ‘O Luar do Sil’ 2017
Druiven : Godello
Delicate maar complexe neus met florale tonen en 
rijp wit fruit, kruiden en wat mineraliteit. In de mond 
elegant met een prachtige balans tussen de rond-
heid van het rijpen op de lies en de frisse tonen van 
het fruit. Lange mineralige afdronk. 
O Luar do Sil is de Galicische naam van de op 900 
meter hoogte gelegen wijngaard in één van de 
snel opkomende Galicische wijnregios Valdeor-
ras. De naam betekent: Reflectie van de maan in 
de rivier de Sil. Valdeorras is de meest oostelijke 
wijnstreek van Galicië en grenst aan Bierzo.
De rijpe druiven worden op tri-tafels gese-
lecteerd, daarna ontsteeld en gekoeld tot 9 
graden. Na een skin maceration gedurende 4 
uur, worden de druiven voorzichtig geperst en 
wordt het sap opgeslagen in roestvrij stalen 
vaten. Wine Spectator : 90 points

VALDEORRAS D.O.
Het wijngebied Valdeorras ofte “vallei van goud”, ligt in het 
meest oostelijke deel van Galicië (noordwest Spanje) ten noor-
den van Portugal en grenst aan het wijngebied Castilla y Leon. 
De naam zou ontleend zijn aan de Romeinse goudmijnen die 
vroeger hier de belangrijkste vorm van industrie betekenden. 
Of een verwijzing naar de kleur van de oevers van de rivier 
Sil, vlak voor de oogst. Wat er ook van is, Valdeorras heeft 
zichzelf nieuw leven ingeblazen en doet zijn best om er hier 
een serieuze en volwaardige wijnstreek van te maken. Slechts 
twee druivensoorten worden aanbevolen in deze D.O. namelijk 
Mencia (rood) en Godello (wit).

   75 cl    

Delicate maar complexe neus met florale tonen en 
rijp wit fruit, kruiden en wat mineraliteit. In de mond 
elegant met een prachtige balans tussen de rond-
heid van het rijpen op de lies en de frisse tonen van 

O Luar do Sil is de Galicische naam van de op 900 
meter hoogte gelegen wijngaard in één van de 

VINOS DE MADRID

VIÑAS DE EL REGAJAL
El Regajal selección especial 2016
El Regajal selección especial 2015
Druiven : Tempranillo, Cabernet, Syrah, Merlot en Petit Verdot
Mooie heldere violet kleur. Krachtige aroma’s van zwarte vruchten 
(cassis en braambessen), kruiden (peper en kruidnagel) en fijn 
hout. In de mond is hij evenwichtig, sappig en krachtig met een 
mooie lange evenwichtige afdronk.
Slechts een oplage van 36.000 flessen

PRI 0060
PRI 0072
ROOD

   75 cl     19,06 €

PEÑIN GUIDE : 93 points hoogste score voor deze appellatie

   150 cl     37,77 €

PEÑIN GUIDE : 93 points  : 93 points hoogste score voor deze appellatie



VINO DE LA TIERRA 

PRI 0073
ROOD

   75 cl     21,99 €
14 VIÑAS
Casalobos 2005
50% Syrah, 35% Cabernet Sauvignon en 15%  Tempranillo.  
Casalobos is an ambitious project set up by a group of friends some 
years ago with the intention to develope a Montes de Toledo great 
wine. Miguel Bosé, Emilio Butragueño, Manolo Sanchís, together 
with other friends, and with enologist Ignacio de Miguel technical 
consultancy, designed from scratch this project: farm choice, vine-
yard plant, winery building and wine creation.They wanted a great 
wine, good and nice, complex but easy to drink, high range at rea-
sonable price, and they got it.
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PRI 0113
PRI 0128
ROOD

   75 cl     15,24 €
   150 cl     30,12 €

DEHESA DE CADOZOS
Sayago (830) 2007
Sayago (830) 2008 magnum in kist
De Sayago is een assemblage van 85% Tinta fino (= Tempranillo)  
en 15% Pinot Noir. De wijn verblijft gedurende 13 maanden  op 
nieuwe Franse eiken vaten. Dit geeft de Sayago een intens ro-         
bijnrode kleur met diepe en intense aroma’s van vers fruit. In de 
mond komt de specificiteit van de cépages zeer mooi tot uiting 
en het vlezige en ietwat mineralige mondgevoel verraden de grote 
elegantie van deze wijn. De Sayago laat zich het best degusteren in 
combinatie met gegrild vlees, stoofschotels, vis in saus en ge-
rijpte kazen. Oplage van slechts 23000 flessen
GUIA PENIN : 90 points

en het vlezige en ietwat mineralige mondgevoel verraden de grote 
elegantie van deze wijn. De Sayago laat zich het best degusteren in 

PRI 0205
ROOD

   75 cl     15,86 €
QUINTA SARDONIA
Sardon 2016
Tempranillo (Tinto Fino), Garnacha, Cabernet Sauvignon, Malbec. 
Op papier: een landwijn uit een appellatie die stukken van de oude 
DO’s Valdepeñas en La Mancha overkoepelt, net aan de westelijke 
grens van de Ribera del Duero.  Maar in de praktijk één van de 
nieuwe Spaanse sterren, want gecreëerd door Peter Sisseck, het 
brein achter o.a. de nu legendarische en peperdure icoonwijn Do-
minio de Pingus.

Kleur: intens purper met dikke gekleurde tranen. Neus: rijp rood 
fruit waaronder kersen, zoete specerijen (zoethout), ceder, vanille 
Mond: in de aanzet rijp rood fruit met een verfrissende aciditeit 
en rijpe tannine. Vinificatie: Afzonderlijke vergisting per perceel en 
druivenras. Rijping van 12 maand in totaal waarvan 6 maand op 
Franse eiken vaten (225l) en de rest op fouders (1200l), beton-
nen eiervormige cuves en inox cuves afhankelijk van het druivenras. 
Deze wijn werd niet geklaard om zijn puurheid te bewaren. Druiv-
enrassen: Tempranillo (Tinto Fino), Garnacha, Cabernet Sauvignon, 
Malbec. Bewaring: mag gedronken worden maar kan nog 5 jaar 
bewarenbewaren



NIEUWE WERELD



ARGENTINIE

NORTON
Norton vestigde zich in 1888 in Mendoza. Al 
snel keek Norton uit naar een nieuwe uitda-
ging en besloot een wijngaard te beginnen ten 
zuiden van de Mendoza Rivier. Norton kocht 
druivenstokken in Frankrijk en begon zijn be-
drijf in 1895. In 1944 overleed hij. Het wijn-
bedrijf werd in 1989 door de Oostenrijkse za-
kenman Gernot Langes Swarovski gekocht.

Finca la Colonia ‘Torrontes’ 2018
Zachtgele tinten sieren deze wijn van de Torrontes-druif. We vin-
den florale aroma’s van jasmijn en rozen met toetsen van witte 
perzik. Een frisse wijn met een erg aangenaam en orgineel einde.

Finca la Colonia ‘Malbec’ 2018
Deze wijn heeft een dieprode kleur en presenteert aroma’s van 
peper en rode paprika, die evolueren naar een wat zachtere neus. 
In de mond vinden we veel fruit, pittigheid en een vinnig einde.  
 
Finca la Colonia ‘Coleccion’ 2018
Deze donkerrode wijn heeft aroma’s van rood rijp fruit, cassis en 
peper.  In de mond is hij rond en erg vol met versmolten tannines, 
een mooie kruidigheid en een erg lange afdronk.

Norton ‘Privada’ 2014
Deze erg intense donkerrode wijn heeft complexe aroma’s van 
rijp fruit, kruiden en een fijn gerookte houttoets.  Mooi geconcen-
treerde en versmolten wijn.
WINE SPECTATOR : 91 points 

75 cl       7,61 €

PAR 0002
ROOD

PAR 0004
ROOD

PAR 0003
ROOD

75 cl       9,35 €

75 cl     15,81 €

MENDOZA

PAR 0001
WIT

75 cl       7,61 €

149



CATENA
Het toonaangevende huis Catena 
Zapata is reeds sinds 4 generaties 
actief in de Argentijnse wijnbouw. 
Het werd opgericht door Nicola Cat-
ena die in 1898 Italië verliet en zeil-
de naar Argentinië. Hij kwam uitein-
delijk terecht in Mendoza en plantte 
hier in 1902 zijn eerste wijngaard 
met de druivensoort Malbec.
Bodega Catena Zapata is misschien 
wel het beste wijnbedrijf van Argen-
tinië, met name in de Malbec wijnen. 
Nicolás Catena werd in februari 
2009 door Decanter uitgeroepen 
tot “Decanter Man of the Year”.
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Catena ‘Chardonnay’ 2017  
De wijnen van Catena kunnen worden omschreven als Franse stijl 
maar in Argentinië. Daarmee bedoel ik dat de wijnen zeer even-
wichtig zijn en een uitzonderlijke finesse hebben. Je proeft ook het 
terroir in de wijnen van Catena. Deze wijn heeft genoten van 9 
maanden rijping op Franse houten vaten waarvan 30% nieuw zo-
als grote witte Bourgognes. Deze superwijn heeft een weelderige 
geur van abrikozen, kweepeer en citrus. De volle, ronde smaak 
biedt tropisch fruit, toast en bescheiden vanilletonen door de 
houtrijping. Een wijn die zich kan meten met de mooiste Bour-
gognes!
ROBERT PARKER : 90 points

   75 cl      17,13 €PAR 0007
WIT

Catena ‘Malbec’ 2017    75 cl     18,50 €PAR 0008
ROOD De Catena Malbec stelt een diepe ondoorzichtige violette kleur 

met purpere tinten voor. De neus is intens en complex met rijpe 
zwarte vruchten zoet kruid en een aanraking van viooltjes. Het 
mondgevoel is zoet en soepel met zwarte kers en cassisaroma’s 
die met kruidige zwarte peper worden gemengd en een aanra-
king van leer. De afwerking is lang en blijvend met zachte zoete 
tannines.  
ROBERT PARKER : 91 points
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Lehmann Wildcard ‘Chardonnay’ 2016 75 cl     10,38 €PAU 0004
WIT

75 cl     13,94 €PAU 0012
ROOD

Barossa ‘Layers’ Red 2011-14
Shiraz, Mourvèdre, Grenache, Tempranillo en Carignan 
Een mooie complexe wijn, waarbij de Shiraz druif de wijn fruit, diepte 
en structuur geeft, de Grenache druif geeft de wijn het aroma-
tische en kruidige, de Mouvèdre geeft de prachtige kleur en aardse 
aroma’s terwijl de Tempranillo ook structuur en diepte toevoegt.  

Lehmann Wildcard ‘Shiraz - Cabernet’ 2016 
Een mooie zachte wijn met de typische fruitige van de Shiraz en 
het krachtige van de Cabernet gevolgd door een lekkere zachte 
afdronk. Een zeer aangename en toegankelijke wijn.

75 cl     10,38 €PAU 0006
ROOD

Deze Chardonnay wordt gekenmerkt door een schitterende stro-
gele kleur en aroma’s van zongerijpte witte perzik. Zachte fruit-
smaken geven aan deze wijn een genereus mondgevoel dat fijn 
gebalanceerd is met een frisse zurigheid, resulterend in een lange 
afdronk met zacht perzik aroma.



SANTA CAROLINA
One of the main characteristics of Chile is its 
long and rugged geography that contains a 
wide spectrum of mountains, valleys, lakes, and 
volcanoes.  These features define the span of 
more than 2486 miles (4000 km) of continen-
tal territory. With the Andes Mountain Range 
on one side and the Pacific Ocean on the other, 
Chile presents rich climatic amplitude and its 
central valley creates optimal conditions to cul-
tivate grape vines. It is here where the principal 
vineyards of Viña Santa Carolina are located.

Santa Carolina ‘Sauvignon’ 2018  

Santa Carolina ‘Sauvignon’ 2016
Vrij lichtgele kleur met een zeer intense fruitige neus. Heeft een 
afdronk van perziken, peren en een zeer lichte tint van citroen. Een 
zeer mooi voorbeeld van een nerveuze fruitige sauvignon.

Santa Carolina ‘Chardonnay’ 2018

Santa Carolina ‘Chardonnay’ Reserva 2017
Santa Carolina’s Chardonnay Reserva heeft een levendige licht 
goudgele kleur. De neus is een intense combinatie. Van fruitaroma’s 
zoals peer, vijg, ananas en banaan. In de mond komt de Chardon-
nay fris fruitig over met een erg goede balans van rijpe tropische 
vruchten een zachte boter indruk ondersteund door voldoende 
zuren.

PCI 0009
WIT

75 cl      8,77 €

PCI 0003

PCI 0023

WIT

  75 cl       8,77 €

37 cl       5,14 €

PCI 0004
WIT

75 cl    11,11 €

PCI 0014
WIT

75 cl    15,51 €

CHILI
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Santa Carolina ‘Carmenère’ 2017
De Carmenère de voorloper van de Merlot-druif is een typisch Chi-
leense druivensoort. Hij geeft aan deze wijn zowel zachtheid als 
kruidigheid. 

Santa Carolina ‘Carmenère’ Reserva 2017

Santa Carolina ‘Carmenère’ Gran Reserva 2012
Deze Carmenère druiven komen van de Rapel Valley en worden 
grootgebracht in kleine franse eiken vaten gedurende 10 maan-
den. Deze krachtige wijn, met een helderrode volle kleur en aro-
ma’s van kruiden, vanille, pruimen en kruidnagel, heeft een strakke 
structuur en een lange afdronk.

Santa Carolina ‘Cabernet Sauvignon’ 2016

Santa Carolina ‘Cabernet Sauvignon’ Reserva 2015

Santa Carolina ‘Merlot’ 2015

Santa Carolina ‘Cabernet Sauvignon’ Rosé 2018

PCI 0013

ROOD

  75 cl      8,77 €

PCI 0012
ROOD

75 cl    11,11 €

PCI 0015

ROOD

  75 cl     15,51 €

PCI 0005
ROOD

75 cl       8,77 €

PCI 0010
ROOD

75 cl     11,11 €

PCI 0006
ROOD

75 cl       8,77 €

PCI 0007
ROSE

75 cl       8,77 €

Santa Carolina ‘Chardonnay’ Gran Reserva 2013



Bel Echo ‘Sauvignon’ 2017  
Een mooie Nieuw Zeelandse Sauvignon Blanc, klaterend fris en 
zuiver, met een geur van exotisch fruit. In de lange afdronk proef 
je groene appels, kruisbessen en citrusvruchten. Lekker bij pasta 
met schelpdieren, vissalade met garnalen en gebraden kalfs-
vlees. Heerlijk als aperitief met een geitenkaasje.

PNZ 0002
ROOD

PNZ 0001

WIT

   75 cl     23,68 €

   75 cl     19,74 €

NIEUW-ZEELAND
MARLBOROUGH

Bel Echo ‘Pinot Noir’ 2016  
Met zijn verfijnde aroma’s van rode vruchten en zachte kruiden 
onderscheidt Bel Echo zich door zijn fluwelen structuur, waar de 
fruitige volheid goed vermengd is met het karakter van de druif.  
WIJNBOUWER HENRI BOURGEOIS
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Een mooie Nieuw Zeelandse Sauvignon Blanc, klaterend fris en 
zuiver, met een geur van exotisch fruit. In de lange afdronk proef 
je groene appels, kruisbessen en citrusvruchten. Lekker bij pasta 
met schelpdieren, vissalade met garnalen en gebraden kalfs-

HENRI BOURGEOIS

HãHã ‘Sauvignon’ 2018  
De druiven voor deze wijn zijn afkomstig uit de Wairau vallei, een 
subregio van Marlborough, waar Hãhã vijf wijngaarden beheert. 
Van deze gaarden worden de mooiste trossen geselecteerd, waar-
uit door een deskundig team van wijnmakers deze watertandende 
frisse Sauvignon Blanc gecomponeerd wordt.
Van smaak imponeert hij met frisse associaties van mango, lychee 
en passievrucht. Zijn balans, minerale rijkdom, rokerige romigheid 
en verrukkelijke afdronk maken deze Sauvignon tot een droom-
aperitief en culinaire grootheid bij zeevruchten en verfijnde voor-
gerechten.

PNZ 0005
ROOD

PNZ 0004

WIT

   75 cl     21,59 €

   75 cl     14,84 €

HãHã ‘Pinot Noir’ 2016  
Het fruit voor deze wijn komt voor het grootste deel uit de Awatere 
vallei, een subregio van Marlborough. De wijngaard ligt aan een 
rivierbedding en blijft koel door een verfrissende zeebries. Het is er 
koeler en droger dan in de Wairau vallei, perfecte omstandigheden 
voor Pinot Noir. De druiven worden met de hand geplukt, waarna 
een strenge selectie volgt. De wijn is diep robijnrood van kleur, 
fris en kruidig met kleine rode vruchtjes op het palet. De smaak 
is rond en elegant, met fijne tannines. Licht gekoeld een heerlijke 
begeleider van gevogelte, maar ook van sushi en Aziatische ge-
rechten. 

gerechten.
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VERENIGDE STATEN
CALIFORNIA STATE 
VINS DE PAYS D’OC

Sun Gate ‘Cabernet Sauvignon’ 2016 
Prachtige wijn uit Californië. Een intense rode wijn, robijnrood van 
kleur en heerlijk zacht rood fruit als kersen in de smaak. De wijn is 
heerlijk rond en heeft zeer verfijnde tannines. 

   75 cl      8,84 €PCA 0056
ROOD

STAG’S LEAP WINE CELLARS
Stags’ Leap betekent ‘de sprong van het 
hert’. De naam van dit in 1893 opgerichte 
Amerikaanse wijnhuis is ontleend aan een 
intense legende over een heroïsch hert dat 
ooit over een enorme afgrond sprong om 
aan een groep jagers te ontsnappen. De wijngaarden van Stags’ 
Leap worden omringd door de Stags Leap Palissades: een berg-
keten die zorgt voor een zeer gunstig microklimaat. Voeg daarbij 
nog een vruchtbaar terroir - met een mengeling van klei, leem en 
vulkanische resten - en het mag niet verbazen dat dit subdistrict 
van Napa Valley als eerste werd bekroond met de Amerikaanse 
‘appellation’ AVA (American Viticultural Areas).

NAPA VALLEY

75 cl     62,50 €PCA 0015
ROOD

Stag’s Leap ‘Cabernet Sauvignon’ Artemis 2011 
Diepe granaatrode kleur. In de geur aroma’s van zwarte kersen en 
rode bessen, naast tonen van vanille, cacaopoeder, salie en kruid-
nagel. De fruitaroma’s komen ook terug in de elegante smaak 
naast tonen van hout en melkchocolade. De afdronk heeft fijne 
tannines en is mooi in balans.

Sun Gate ‘Chardonnay’ 2017 
Prachtige Chardonnay uit Californië. De druiven worden ’s nachts 
geplukt, als het koel is, om zo meer smaak te behouden. De wijn 
blijft gedurende een jaar in Frans & Amerikaanse eiken vaten alvo-
rens op fles te worden gebracht. Dit resulteert in een droge witte 
wijn met heldere, lichtgele kleur met gouden accenten. In de neus 
zeer aromatisch met tonen van ananas, witte bloemen en peer. In 
de mond een ronde wijn met hints van witte peer en een vleugje 
vanille in de afdronk.

   75 cl      8,84 €PCA 0055
WIT

vanille in de afdronk.



GROOT CONSTANTIA
De geschiedenis van Groot Constantia gaat terug tot 
1685. De wijnen van Constantia werden wereldwijd 

bekend. Er werden kleine hoeveelheden geproduceerd 
en de wijn was zo duur dat alleen Aristocraten de wijn 

konden kopen.
Het wijnhuis heeft circa 167 hectare grond en daar-
van is ongeveer 86 hectare beplant met wijnstokken. 
Op deze wijngaarden zijn de druivensoorten Sémillon, 
Sauvignon Blanc, Chardonnay, Muscat de Frontignon, 

Pinotage, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, 
Shiraz, Touriga Nacional en Malbec 

aangeplant.
Het wijnhuis is in handen geweest van diverse per-

sonen waaronder Simon van der Stel en sinds 1993 is 
het wijnhuis eigendom van de Groot Constantia Trust.

“Groot Constantia walked away with a 
phenomenal seven Top 100 Double Platinum 

awards at this year’s prestigious 
Top 100 SA Wines awards”

EXCLUSIEF VERDELER VOOR BELGIË
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Groot Constantia ‘Sauvignon-Sémillon’ 2017    75 cl     12,40 €PKA 0025 
WIT Druiven : Sémillon en Sauvignon

Een plezierige witte wijn met het frisse karakter van de Sauvignon 
en de rijpe impressies van de Sémillon. De geur is heerlijk fris en 
uitnodigend met impressies van bloemen, citrus, bessen en rijp 
fruit. De smaak is sappig, fruitig en opwekkend met een 
fijne minerale toets. 

Groot Constantia ‘Sauvignon’ 2017
Druiven : Sauvignon
Helder lichtgeel op het bleke af. Sprankelt in het glas. Heerlijk 
bouquet dat het glas uit danst. Fruitig met tropisch fruit, peer 
en groene appel. In de mond geeft hij een zachte aanzet die re-
sulteert in een medium body. Frisse zuren. Je proeft citrus, witte 
druiven, groene appel en een vleugje mineraliteit.

  75 cl      16,18 €PKA 0026 
WIT

Groot Constantia ‘Chardonnay’ 2018
Druiven : Chardonnay
Helder strogeel van kleur. Heerlijk wit fruit, peer en perzik in de 
geur, noten en honing, perfect gedoseerd hout, met heerlijk toast, 
vanille en een vleugje karamel. Zeer krachtige en sappige smaak, 
met perzik, een vleugje citrus, een goede frisheid en mooie zuren; 
ook in de smaak domineert het hout niet; aangenaam klassiek 
van stijl.

  75 cl       23,16 €PKA 0027 
WIT

Groot Constantia ‘Gouverneurs Reserve’ White 2016   75 cl       38,49 €PKA 0051 
WIT Druiven : Sauvignon en Sémillon

De wijn heeft een lichte strogele kleur met een tint limoengroen. 
In de neus citrus, tropische vruchten, kruisbessen en hints van 
organjebloesem. Veel rijp zomerfruit en minerale toetsen met 
een zweem van citrus in de afdronk.

ZUID-AFRIKA

Groot Constantia ‘Lady of Abundance’ 2017
Druiven : Pinotage; Shiraz; Merlot en Grenache 
Deze nieuwe blend heeft een mooie complexiteit. In de afdronk 
rijpe pruimen en kersen met een frisse toets. Het fruit blijft lang 
hangen in de mond, gekaderd door fijne tannines. Heerlijk perfect 
bij gegrild vlees en Mediterraans gekruide gerechten.

  75 cl       18,75 €PKA 0054 
ROOD
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Groot Constantia ‘Merlot’ 2017    75 cl      22,35 €PKA 0028 
ROOD Druiven : Merlot

De kleur van de wijn is diep rood 
met purperen tinten. Het aroma 
doet aanvankelijk denken aan 
geplette zwarte bessen en rood 
fruit, koffie, warme hinten van 
vruchten met alcohol. Door de rij-
ping op hout hebben zich warme 
aroma’s ontwikkeld en hebben de 
tannines zich vermengd op een 
soepele, harmonieuze wijze. De 
afdronk is lang.

Druiven : Shiraz
De kleur van de wijn is diep en licht 
kersenrood, zeer geconcentreerd. 
Het bouquet is krachtig en doet 
denken aan exotisch hout, peper, 
vanille, kruiden en chocolade. De 
smaak is elegant met een lange af-
dronk, die complex en evenwichtig 
is. De rijping op eikenhouten vaten 
hebben de wijn karakter en volheid 
gegeven. Het is dan ook één van de 
mooiste in zijn soort.

  75 cl       22,35 €PKA 0029 
ROOD

Groot Constantia ‘Cabernet Sauvignon’ 2016
Druiven : Cabernet Sauvignon
Deze Cabernet Sauvignon heeft een dieprode, geconcentreerde 
kleur van zwarte bessen. Schitterend in het glas. De neus is com-
plex, met geuren van vanille en hinten van wild en zwarte bessen. 
De smaak is krachtig en fruitig, met een lange afdronk en zeer 
evenwichtig. Majestueuse wijn met een fraaie kleur die reeds wat 
bruint aan de rand,een bouquet van cassis, leer en tabak en een 
krachtige, gecorseerde smaak met fijne tannines.

  75 cl       22,35 €PKA 0030 
ROOD

Groot Constantia ‘Pinotage’ 2017   75 cl       23,16 €PKA 0031 
ROOD Druiven : Pinotage

Dit is dé Pinotage van Zuid-Afrika. Intense rode kleur, aro-
ma’s van rode en zwarte bessen, frambozen, pruimen en 
banaan, die typisch zijn voor de Pinotage. De houtlagering 
ondersteunt perfect de fruitige karakters. Krachtige en 
aangename afdronk. 

Groot Constantia ‘Shiraz’ 2016

Dit is dé Pinotage van Zuid-Afrika. Intense rode kleur, aro-
ma’s van rode en zwarte bessen, frambozen, pruimen en 
banaan, die typisch zijn voor de Pinotage. De houtlagering 
ondersteunt perfect de fruitige karakters. Krachtige en 



ABOUT US
We at the Lyngrove Estate pride ourselves in our special brand 
of Cape hospitality. In a wonderfully secluded area, ideally situated 
in what is known as the “golden triangle” of the Cape Winelands, 
you’ll find Lyngrove Estate. Less than an hour from Cape Town, 
between Stellenbosch and Somerset West, our special brand of 
Cape hospitality is waiting for you. In this peaceful haven of un-
derstated colonial luxury, surrounded by the majestic Helderberg 
mountains, we produce our exceptional range of wines under the 
Lyngrove range of labels.
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Groot Constantia ‘Gouverneurs Reserve’ Red 2016    75 cl      38,49 €PKA 0052 
ROOD Druiven : Cabernet , Merlot, Cabernet Franc en Petit Verdot

De wijn heeft een dieprode kleur, in de neus een overvloed aan 
rijp donker fruit zoals zwarte bessen en rijpe kersen. Hij rijpt 14 
maanden in Franse eiken vaten. Na een tijdje in het glas geeft hij 
ook ondertonen van vers rood fruit vrij. In de mond verder veel 
zwart fruit ondersteund door fijne tannines die een goed bewaar-
potentieel beloven.

Groot Constantia ‘Natural Sweet’ 2015   37 cl       57,41 €PKA0032 
ZOET Druiven : Muscat

Zoete witte wijn van hoge 
kwaliteit, gemaakt van in-
gedroogde druiven en daar-
door met sterk rozijnige fruit-
igheid, veel concentraat en 
een typisch ‘rancio’ aroma. 
De intens-rijke topkwaliteiten 
krijgen opvoeding op nieuw 
eikenhout en kunnen decen-
nia lang rijpen. 

Natural Sweet’ 2015   37 cl                     57,41

STELLENBOSCH



STELLENBOSCH
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Lyngrove ‘Chenin Blanc’ 2019     75 cl      9,24 €PKA 0033
WIT

Lyngrove ‘Sauvignon Blanc’ 2018  
Druiven : Sauvignon Blanc
Helder lichtgeel van kleur met groene nuances. Stuivende frisse 
geur van wit fruit. Droge, tintelend frisse smaak met indrukken van 
citrus, groene appels en kruisbessen. De frisse afdronk is lang, stijl-
vol en elegant. Heerlijk charmante droge witte wijn.

   75 cl      9,24 €PKA 0034
WIT

Uitbundige verfrissende Chenin Blanc uit Zuid-Afrika. Licht 
geel van kleur, aangename geur van citrus, peer en vers 
geplukte gele bloemen. Droge, frisse, bloemige en fruitige 
smaak met hinten van exotisch fruit zoals perzik en meloen. 
Lange frisse fruitige afdronk.

Lyngrove ‘Chardonnay’ Reserve 2018  
Druiven : Chardonnay
Deze Reseve Chardonnay heeft een complex karakter en een licht 
strogele kleur. In de neus krijgen we accenten van de vatlagering, 
vanille en créme caramel op het voorplan. Deze blenden fantastisch 
met de impressies van tropisch fruit die deze wijn eveneens bezit. 
De smaak is rijk en boterig met een goede frisse afdronk. Een favo-
riet onder de Chardonnay liefhebbers.

   75 cl    11,41 €PKA 0035
WIT

Uitbundige verfrissende Chenin Blanc uit Zuid-Afrika. Licht 
geel van kleur, aangename geur van citrus, peer en vers 
geplukte gele bloemen. Droge, frisse, bloemige en fruitige 
smaak met hinten van exotisch fruit zoals perzik en meloen. 
Lange frisse fruitige afdronk.

Lyngrove Platinum ‘Chenin Blanc’ Old Bush Vine 2018  
Druiven : Chenin Blanc
Deze Platinum is het topsegment van Lyngrove. Een volle, 
harmonieuze maar complexe witte wijn barstensvol smaken 
van abrikozen, ananas en een vleugje vanille van de rijping op 
Frans eiken. De afdronk is heerlijk lang.

   75 cl      21,43 €PKA 0049
WIT

Deze Platinum is het topsegment van Lyngrove. Een volle, 
harmonieuze maar complexe witte wijn barstensvol smaken 
van abrikozen, ananas en een vleugje vanille van de rijping op 
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   75 cl      9,24 €PKA 0039
ROOD

Lyngrove ‘Merlot’ 2018  
Druiven : Merlot
Mooie, fruitige smaak van rijpe rode pruimen, moerbeien en ker-
sen. In combinatie met rijke, sappige tannine en een kruidige onder-
toon is dit een heerlijk glas wijn.

   75 cl      9,24 €PKA 0038
ROOD

Lyngrove ‘Cabernet Sauvignon’ 2014  
Druiven : Cabernet Sauvignon
De wijn is robijnrood, klassiek, elegant en evenwichtig met een 
intens volle smaak. Verder onderscheidt deze wijn zich door in-
drukken van zwarte bessen, pruimen, chocola en specerijen.Een 
heerlijke wijn. Klassiek, elegant en evenwichtig met een intens volle 
smaak.

Lyngrove ‘Shiraz’ 2016  
Druiven : Shiraz
De wijn heeft een intense robijnrode kleur. In de neus indrukken 
van kruiden, zoethout, steranijs en geroosterde noten. Volle en 
sappige smaak van rijp rood/zwart bessenfruit, rijke tannines en 
een pepertje. De lange stijlvolle afdronk geeft veel fruit en een tik-
keltje kruiden.

   75 cl      9,24 €PKA 0037
ROOD

   75 cl      9,24 €PKA 0036
ROOD

Lyngrove ‘Pinotage’ 2017  
Druiven : Pinotage
Pinotage in meest pure vorm. De wijn heeft een mooie dieprode 
kleur en aroma’s van zwarte bessen, pruimen, diverse kruiden en 
hints van geroosterde amandelen en chocolade. De smaak is ste-
vig en kenmerkend fruitig met rijpe tannines en een mooie lengte. 

Lyngrove ‘Shiraz - Pinotage’ Reserve 2016  
Druiven : 80% Shiraz en 20% Pinotage
Schitterende krachtige wijn met veel bessenfruit en kara-
mel. Intens donkerrood van kleur. Uitbundige kruidige geur 
met veel (zwarte) bessen. Zeer krachtige en fruitige smaak 
met elegantie en een verleidelijke kruidigheid. Minutenlange 
afdronk met veel fruit, karamel en warmte. 

   75 cl    11,41 €PKA 0040
ROOD

Schitterende krachtige wijn met veel bessenfruit en kara-
mel. Intens donkerrood van kleur. Uitbundige kruidige geur 
met veel (zwarte) bessen. Zeer krachtige en fruitige smaak 
met elegantie en een verleidelijke kruidigheid. Minutenlange 
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Lyngrove ‘Cabernet Sauvignon’ Reserve 2017  
Druiven : Cabernet Sauvignon
Deze Cabernet Sauvignon wordt gemaakt van enkel de 
beste druiven die handgeselecteerd worden van oudere 
wijngaarden. Aroma’s van cassis en kersen worden aan-
gevuld met een vol, rond palet en sappige tannines.

PKA 0053
ROOD

DOUGLAS GREEN
Douglas Green ‘Chardonnay’ 2018
Mooie lichtgele kleur met een schitterende groene gloed. Droge, 
medium volle Chardonnay met een elegante integratie van rijp 
fruit en een discrete behandeling in eik. Verleidelijke aroma’s van 
vanilleboter met perzikschil, zoete meloen, rijpe appelsienen en 
een mineralige toets. Frisse doch romige aanzet die explodeert 
in de smaak van citroenboter en tropische vruchten met een ge-
mengde toets van vanille. De complexiteit van de smaken en de 
lange afdronk van deze wijn is typerend voor de kwaliteit. 

PKA 0023
WIT

   75 cl    10,03 €

Douglas Green St.-Augustine 2015
Deze wijn is een blend van Pinotage, Cabernet en Shiraz - druif, mooi 
versmolten met een fijne houtrijping. Een prachtig voorbeeld van 
wat Zuid-Afrika te bieden heeft. 

   75 cl    11,66 €PKA 0004
ROOD

   75 cl     11,41 €

Lyngrove Platinum Latitude 2016  
Druiven : Cabernet Sauvignon, Pinotage en Shiraz
De allerbeste druiven die voortkomen uit de beste oogstjaren ko-
men in aanmerking voor de Latitude van Lyngrove. Het sap is zo 
rijk aan concentratie en extract dat het de houtrijping van maar 
liefst 15 maanden makkelijk kan dragen. De wijn is rijk en complex 
en heeft een intense afdronk. De aroma’s van zwarte bessen en 
kersen stuiven bijna het glas uit met op de achtergrond wat tonen 
van vanille en specerijen. Een echte krachtpatser, die gemakkelijk 
nog jaren meekan. 

PKA 0050
ROOD

   75 cl     21,43 €

Deze Cabernet Sauvignon wordt gemaakt van enkel de 
beste druiven die handgeselecteerd worden van oudere 
wijngaarden. Aroma’s van cassis en kersen worden aan-



MEERLUST
Meerlust  Wijnen van wereldklasse. De wijnelite 
van de Kaap. Plus één van de mooiste Chardon-
nays die als Grand Cru in de Bourgogne niet zou 
misstaan. Meerlust is eigendom van Hannes 
Myburgh. Mede dankzij de kunsten van kelder-
meester Giorgio dalta Cia levert dit estate wijnen 
die internationaal hoog worden aangeschreven. 
De bodem bestaat uit verweerd graniet en klei en 
vertoont sterke gelijkenis met de Bordeauxstreek. 
Meerlust ligt ten zuiden van Stellenbosch op maar 
5 km afstand van de Valsbaai. ‘s Zomers waait er een koele zee-
bries en ‘s avonds hangt er een gordijn van mist. De druiven rijpen 
daardoor heel geleidelijk. Dit langzame proces geeft de wijn haar 
complexe karakter met zeer rijke en gevarieerde aroma’s. 

PKA 0017
ROOD

   75 cl     35,81 €

Meerlust ‘Chardonnay’ 2017
Er is meer dan 10 jaar experimenteren aan voorafgegaan, maar 
het resultaat is subliem. Een grote wijn voor een speciale gelegen-
heid, die moeilijk te beschrijven is in enkele woorden. Een elegante, 
Zuid-Afrikaanse schone waarin fruit (rijpe meloen, gedroogde man-
go en een vleugje citruszeste) en kruidigheid elkaar aanvullen. Een 
rijke mondvullende structuur met frisse zuren in afdronk waar we 
ook de aroma’s weer proeven. De Chardonnay van Meerlust kreeg 
in de Wine Spectator 93 punten.

Meerlust ‘Rubicon’ 2014
The Meerlust Rubicon has been voted number 27 on the Wine 
Enthusiast Top 100 wines for 2006.
“Over a quarter of a century ago, this was one of the first South 
African Bordeaux Blends.  It is still one of the best, a ripely tannic, 
firm wine that owes a lot to the structure given by ripe grapes from 
mature vines.  Great acidity, great black currant fruits, and great 
style” reported Wine Enthusiast.

   75 cl     27,37 €PKA 0015
WIT
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RUST & VREDE
Rust & Vrede ‘Cabernet Sauvignon’ 2013

Rust & Vrede ‘Shiraz’ 2014
Een topfles Shiraz uit Zuid-Afrika staat in je kelder 
nooit mis. Rust & Vrede ligt net buiten Stellenbosch 
op de flanken van de Heldenberg, waar de Atlan-
tische zeewind tijdens hete zomers voor voldoende 
verkoeling zorgt. Steeds vaker rolt de naam van dit 
family-estate over de tong van wijnliefhebbers.
Een uiterst elegante Shiraz met lichte textuur en een 
mooie, licht kruidige afdronk. De rijping op eiken vaten 
geeft een delicate toets van hout in de mond.
Wine Spectator : 91 points
 

   75 cl     33,00 €PKA 0003
ROOD

   75 cl     33,00 €PKA 0001
ROOD

nooit mis. Rust & Vrede ligt net buiten Stellenbosch 
op de flanken van de Heldenberg, waar de Atlan-
tische zeewind tijdens hete zomers voor voldoende 
verkoeling zorgt. Steeds vaker rolt de naam van dit 

Een uiterst elegante Shiraz met lichte textuur en een 
mooie, licht kruidige afdronk. De rijping op eiken vaten 



BUBBELS
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BEL 0001
BUBBELS

HEUVELLAND

Druiven :  Kerner en Chardonnay
De Wiscoutre heeft een licht strogele kleur met een groene      
schijn. Aroma’s van citrus en appel die ook terugkomen in de mond 
maken van deze schuimwijn een ideaal aperitief. De afdronk is lang 
en verfrissend met een blijvende fijne pareling. Kreeg in 2017 een 
gouden médaille op de verkiezing Beste Belgische wijn.
Méthode Traditionnelle, 20 maanden sur lattes

BELGIE
BUBBELS

ENTRE-DEUX-MONTS 
Het wijndomein Entre-Deux-
Monts, gelegen in het uiterste 
zuiden van West-Vlaanderen in 
Heuvelland, vindt beschutting tus-
sen de Rode- en de Zwarteberg, 
entre deux monts… Het land van 
de grootvader, het idee van de 
vader en de kennis van wijnbou-
wer Martin Bacquaert leidden 
in 2005 tot de aanplant van de 

   75 cl     15,94 €Entre-Deux-Monts ‘Wiscoutre’ Brut 

eerste wijnstokken. Ondertussen is het wijndomein uitge-
groeid tot 18 hectare. De wijnen die Martin er maakt zijn 
fris, elegant en aromatisch. Daarbij speelt ook de bodem, die 
vooral bestaat uit zandleem met ijzerzandsteen en silex, een 
grote rol. Jaarlijks vallen er één of meerdere wijnen in de prij-
zen. Het wijnhuis is omgeven door wijnranken en werd verder 
uitgebouwd tot een ruime en sfeervolle ontvangstplaats voor 
geïnteresseerde bezoekersgroepen en andere events. In de 
degustatieruimte of vanuit het groots terras met verrekijker, 
heb je een prachtig zicht op het glooiend landschap van Heu-
velland! In totaal staan er volgende druivensoorten aange-
plant: Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Auxerrois, Pinot Noir, 
Kerner en Acolon. Dit om mousserende, witte- , rode- en ver-
sterkte wijnen te maken.
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Crémant de Limoux ‘Cuvée Nacrée’ PMO 0008
BUBBELS

   75 cl    16,89 €

CREMANT DE LIMOUX

Subtiel huwelijk tussen Chardonnay, Chenin en Mauzac, 
dat resulteert in een lichtgele wijn met fijne parelende 
en aanhoudende belletjes. In de neus vinden we geu-
ren van geroosterd brood en frisse citrusvruchten.  In 
de mond is deze Crémant oprecht en evenwichtig met 
delicate aroma’s van pompelmoes die een 
langdurige afdronk garanderen. Ideaal te 
degusteren als aperitief en bij wit vlees. 

Crémant de Limoux Emotion Rosé 2015 PMO 0122
BUBBELS

   75 cl     18,33 €
Druiven : Chardonnay, Chenin, Mauzac en Pinot Noir.
Lichtroze van kleur met fijne mousse. Kersen en bessen domineren 
de smaak met hints van witte bloesem. Opwekkende mousserende 
wijn met een fijne zachte smaak. Top kwaliteit !!!

FRANKRIJK

CREMANT DE BOURGOGNE

en Mauzac, 
wijn met fijne parelende 

letjes. In de neus vinden we geu-
ren van geroosterd brood en frisse citrusvruchten.  In 

is deze Crémant oprecht en evenwichtig met 

PBG 0157
BUBBELS

   75 cl     20,32 €Crémant de Bourgogne ‘Blanc de Blancs’ Delagrange 
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Deze Crémant, gemaakt uit louter de Chardonnay-druif, 
kan wedijveren met zeer goede Champagnes. De wijn 
heeft een lichtgele kleur, een fijne mousse en is smaakvol 
maar tegelijkertijd delicaat. Het bouquet geeft fruit van ap-
pels, geuren van noten en brioche en van mineralen. Het is 
een volle, zachte wijn die doet verlangen naar een volgende 
slok. Heerlijk als aperitief maar de wijn heeft ook voldoende 
structuur om hem te serveren bij een voorgerecht of 
een visgerecht.



PCH 0010

PCH 0013

PCH 0026

BUBBELS

A.R. LENOBLE  (Damery)
In 1915 verlaat wijnhandelaar Ar-
mand-Raphaël Graser de Elzas om 
in Damery een nobele champagne 
te gaan maken; AR Lenoble, het 
familiebedrijf waarvan Anne en haar 
broer Antoine Malassagne (achter-
kleinkinderen van Armand-Raphaël) 
inmiddels de vierde generatie vertegenwoordigen. Lenoble geniet 
wereldwijd een prima reputatie, het gevolg van het streven naar 
het hoogste kwaliteitsniveau. De 18 hectaren wijngaard in eigen 
bezit zijn goed voor circa 50% van de productie, de overige druiven 
worden ingekocht. Lenoble streeft naar een biologisch onderhoud 
van de wijngaarden, dus zonder kunstmest of insecticiden. Onder 
toeziend oog van oenoloog James Darsonville rijpen de Brut In-
tense en Brut Nature 2 tot 3 jaar op de lie, de Grand Cru Blanc 
de Blancs 4 tot 5 jaar en de vintage champagnes minimaal 6 jaar. 
Champagne Lenoble produceert jaarlijks 350 000 flessen waar-
van 65 % wordt geëxporteerd. Kenmerken van Lenoble zijn een 
mooie afgeronde smaak, breed met een prima finesse en fraaie 
lengte. Heel evenwichtig en een goede begeleider in de gastrono-
mie, zoals met kaviaar.

Lenoble Brut Intense 
Lenoble Brut Intense 
Lenoble Brut Intense 

Druiven : 40% Chardonnay uit Chouilly (Grand Cru 
des Côtes des Blancs), 30% Pinot Noir uit Bis-
seuil (Premier Cru des Montagnes de Reims) en 
30% Pinot Meunier uit Damery.
De Brut van Lenoble is een van de meest trefze-
kere waarden op de huidige champagnemarkt. 
Een buitengewone wijn, met een boeket van toast-
aroma’s en gist, als ook een oprecht, genereus en 
stevig karakter. Deze complexe en verfrissende 
wijn ademt aroma’s van verse peer, gistsporen 
en bloemen. Champagne van dit niveau is altijd 
een zeer goed aperitief, maar begeleidt ook op 
voortreffelijke wijze een maaltijd. Tevens een op-
perbeste keuze voor receptie en feestelijk buffet.
Robert Parker : 90 points
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CHAMPAGNE

75 cl     39,88 €
37 cl     22,46 €

150 cl     86,29 €

MAGAZINE LA REVUE DU VIN DE FRANCE
Maison Lenoble : classée 14ème parmi les 50 belles 

Maison de Champagne
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PCH 0057
BUBBELS

PCH 0064
BUBBELS

PCH 0012
PCH 0116
BUBBELS

   75 cl     41,35 €

   75 cl    46,52 €

   75 cl    49,11 €
   75 cl    55,41 €
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Lenoble ‘Blanc de Blancs’ Grand Cru 
Druiven : 100% Chardonnay
Verfijnde aanzet en een opvallende frisheid 
vanaf het eerste mondcontact. Rijk maar 
delicaat koolzuur, dat voor volume zorgt. De 
wijnzuren zijn buitengewoon smaakrijk en de 
combinatie van bescheiden alcoholgehalte, 
frisse zuren en de koolzuurmassa zorgt 
voor intens genoegen. Prachtige finale met 
veel afwisseling, een grote wijninhoud en 
heel veel lengte. Schitterende cuvée waar 
het moeilijk vanaf blijven is.
Robert Parker : 92 points

Druiven : Chardonnay  en Pinot Noir  
Zeer royale, meteen bijzonder smaakinten-
sieve aanzet. Grote rijkdom aan het fijnste 
koolzuurschuim dat zorgt voor een zacht 
en aangenaam mondcontact. Mondscho-
nende, maar ook mondvullende smaakrijk-
dom. Heerlijke, niet agressieve frisheid. Fi-
nale met veel afwisseling en lengte. Dat een 
gedeelte op gebruikte, eikenhouten vaten 
(1e fase gisting) vergist is, komt goed tot 
uitdrukking.

Lenoble ‘Dosage Zero’ Brut Nature 

Smaakintensieve aanzet en een verrukkelijk 
vaste (als het ware eetbare) en fijne mousse 
die de smaakrijkdom doet exploderen. Nor-
maal zijn de BRUT ZERO-Champagnes 
wreed droog maar dit blijft volledig in balans. 
Wel bezit de wijn het mondschonende ef-
fect van de beste niet gedoseerde Cham-
pagnes. Voor de echte liefhebbers is dit een 
super-cuvée. Het wijngehalte (vinositeit) is 
uitzonderlijk hoog en de wijn biedt de com-
plexiteit, het reliëf en vooral de lengte van 
een grote, droge witte wijn van de Chardon-
nay-druif (Chassagne Montrachet).

Druiven : 100% Pinot Noir uit Bisseuil 
Heerlijke binnenkomst, zacht, buitengewoon 
harmonisch en toch optimaal smaakrijk en 
verkwikkend. Het is een zeldzame totaal-
beleving en dat in even zeldzame vorm van 
perfectie. Het rijke koolzuurgehalte blijkt op-
timaal versmolten/opgenomen en daardoor 
uitzonderlijk goed verteer- en inneembaar. 
Alles (wijnzuren, mousse, materie, finale) 
heeft zeer veel smaak en dit blijft zo tot lang 
na het afscheid terwijl het alcoholgehalte 
zich niet vertoont. Fascinatie en plezier, ver-
leiding zorgen voor genieten van een bijzon-
dere Champagne met een ongekend hoog 
„wijn”-gehalte.

PCH 0118
BUBBELS

   75 cl    70,60 €

Druiven : Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier

Lenoble ‘Blanc de Noirs’ 2009-12 Premier Cru

Champagne Lenoble Rose ‘Terroirs’
Champagne Lenoble Rose ‘Terroirs’ in coffret
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PCH 0119

BUBBELS

75 cl   117,87 €Lenoble ‘Les Aventures’ Grand Cru Blanc de Blancs   
Druiven : 100% Chardonnay
Stralend en lichtgevend goudgeel. De mousse is zowel luchtig als 
hecht en de belletjes extreem fijn. Rijke, vineuze aanzet en een heer-
lijke hap in de genereuze, vaste mousse. Prachtig contrast binnen 
de grote wijncomplexiteit en de verkwikkende frisheid die de wijn 
elegantie verschaft. Fenomenale lengte. Volstrekt onmogelijk om 
hier vanaf te blijven. Kan de grootste en veel en veel kostbaardere 
prestige cuvées met gemak vervangen!

Proefnotities: ‘Un champagne de corps’ en toch 
elegant, fruitig en rond. Goudkleurig met een fijne 
mousse. Aroma’s van goudrenet en rijpe kwee-
peer. Zeer aangenaam met een perfecte balans 
van fraîcheur (citroenfris) en rondeur (vol, wit 
fruit). 

De Cuvée de Réserve is het visitekaartje van dit 
inmiddels zeer bekende wijnhuis. De druiven groe-
ien op een bodem waarin kalk, kalksteen, mergel 
of klei het hoofdbestanddeel vormen. De wijn 
heeft een klassieke samenstelling van ongeveer 
drievierde blauwe druiven (60% Pinot Meunier 
en 15% Pinot Noir) en eenvierde witte druiven 
(25% Chardonnay). Door het toevoegen van de 
zogenoemde ‘vins de réserve’ (wijnen uit oudere 
jaren) wordt een constante kwaliteit en smaak - 
en daarmee de huisstijl - gegarandeerd.

Fleur Noire, Blanc de Noirs 2003-08
100% Pinot Noir

   75 cl    49,38 €PCH 0070
BUBBELS

PCH 0069

PCH 0092

PCH 0093

BUBBELS

75 cl     35,20 €
37 cl     21,47 €

150 cl     76,97 €

BEAUMONT DES CRAYÈRES
Beaumont des Crayères ‘Grande Réserve’ brut
Beaumont des Crayères ‘Grande Réserve’ brut
Beaumont des Crayères ‘Grande Réserve’ brut 150 cl

Concours Mondial Bruxelles : Medaille d’Or



PRESTIGE ET AUTHENTICITE
Située au coeur de la Champagne, près d’Epernay, la 
Maison Beaumont des Crayères est une aventure hu-
maine, née de la volonté d’un groupe de vignerons : fon-
der une grande marque autour de valeurs fortes : fierté 
du vignoble, esprit collectif, volonté d’indépendance et 
attachement à la qualité.Aujourd’hui, avec plus de 80% 
à l’exportation, Beaumont des Crayères est une marque 
internationale présente sur les 5 continents. Dotée d’un 
magnifique vignoble de 86 ha, elle est une des rares Mai-
sons à bénéficier d’un auto-approvisionnement, gage de 
son authenticité et de sa vitalité.Ethique et expertise nous 
permettent d’élaborer des champagnes d’exception, pri-
més dans de nombreux concours. Notre chef de cave y  
appose la signature du goût Beaumont des Crayères en 
exprimant toute la subtilité et la force de nos terroirs.
Beaumont des Crayères ou élégance, raffinement, au-
thenticité.

Située au coeur de la Champagne, près d’Epernay, la 
Maison Beaumont des Crayères est une aventure hu-
maine, née de la volonté d’un groupe de vignerons : fon-
der une grande marque autour de valeurs fortes : fierté 
du vignoble, esprit collectif, volonté d’indépendance et 
attachement à la qualité.Aujourd’hui, avec plus de 80% 
à l’exportation, Beaumont des Crayères est une marque 
internationale présente sur les 5 continents. Dotée d’un 
magnifique vignoble de 86 ha, elle est une des rares Mai-
sons à bénéficier d’un auto-approvisionnement, gage de 
son authenticité et de sa vitalité.Ethique et expertise nous 
permettent d’élaborer des champagnes d’exception, pri-
més dans de nombreux concours. Notre chef de cave y  
appose la signature du goût Beaumont des Crayères en 
exprimant toute la subtilité et la force de nos terroirs.
Beaumont des Crayères ou élégance, raffinement, au-



PCH 0107

PCH 0115

PCH 0114

BUBBELS

75 cl     25,18 €
37 cl     14,67 €

150 cl     53,56 €

De adelbrieven van de familie 
Autréau uit het schattige dorpje 
Champillon (Premier Cru) gaan 
terug tot in 1670. Uit oude ar-
chieven is immers bewezen dat 
alle leden van deze familie onon-
derbroken geboren zijn en ge-
woond hebben in Champillon en er 
de wijnbouw beoefenden. Precies 
van in hetzelfde jaar als de wereld-
beroemde pater Dom Pérignon 
in het nabije stadje Sainte-Mé-
néhould geboren werd, om later 
de peetvader van de Champagne 
te worden. Gérard en zoon Eric 
zetten deze formidabele traditie 
onverminderd voort en weigeren 
ook maar de minste toegeving te 
doen op het vlak van de kwaliteit.

Autréau Brut Premier Cru 
Autréau Brut Premier Cru 
Autréau Brut Premier Cru 
Afkomstig van hun 28,5ha gol-
vende en zonzatte wijngaarden, in 
en rond Champillon. Waarin voor 
40% de stoere en edele Pinot Noir 
voor diepgang, rijke afdronk en 
stoerheid zorgt, terwijl een andere 
40% Chardonnay de volle en in-
tense aroma’s ondersteunt en de 
laatste 20% Pinot Meunier instaat 
voor frivole finesse, plus dat zo 
noodzakelijke tikkeltje “fraîcheur” 
waardoor deze Champagne uit-
blinkt als perfect aperitief.

PCH 0108
BUBBELS

PCH 0109
BUBBELS

   75 cl    30,48 €
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Autréau ‘Blanc de Blancs’ Grand Cru 
Deze fonkelende champagne en elegante Blanc de Blancs Grand 
Cru combineert de geuren van citrusvruchten, gedroogde bloemen 
en gebakjes met op het eind een geroosterde ondertoon.

Autréau ‘Rosé’ Premier Cru 
Deze formidabele Rosé Premier Cru, samengesteld uit 85% Char-
donnay en 15% Pinot Noir is een stevige en volle champagne met 
een heerlijke toets van rode vruchten. Deze Rosé Champagne is zo 
complex en barst tezelfdertijd van finesse, zo verleidelijk in de aan-
zet en zo grandioos in de afdronk.

   75 cl    29,78 €

75 cl

37 cl

150 cl
Afkomstig van hun 28,5ha gol-
vende en zonzatte wijngaarden, in 
en rond Champillon. Waarin voor 
40% de stoere en edele Pinot Noir 
voor diepgang, rijke afdronk en 
stoerheid zorgt, terwijl een andere 
40% Chardonnay de volle en in-
tense aroma’s ondersteunt en de 
laatste 20% Pinot Meunier instaat 
voor frivole finesse, plus dat zo 
noodzakelijke tikkeltje “fraîcheur” 
waardoor deze Champagne uit-





“R” de Ruinart Brut  
“R” de Ruinart Brut coffret  
“R” de Ruinart Brut  
“R” de Ruinart Brut  
“R” de Ruinart Brut coffret
Mooie Champagne van 40% Chardonnay en 60% Pinot noir 
(waarvan 25% reservewijn). De wijn heeft een mooie goudgele 
kleur met een verfijnde mousse. De geur is verfijnd en fris met 
tonen van wit fruit (peer). De geur heeft een mooie intensiteit. De 
smaak is goed gebalanceerd en vol met aroma´s van rijp fruit. De 
afdronk is lang, rond en mooi in balans.  

PCH 0024
BUBBELS

PCH 0029

PCH 0044 

PCH 0014

PCH 0073

PCH 0020

BUBBELS

75 cl  *  48,90 €
75 cl  *  53,99 €
37 cl  *  29,07 €

150 cl  * 108,19 €
150 cl  * 113,27 €

Ruinart ‘Blanc de Blancs’ 
Ruinart ‘Blanc de Blancs’ coffret 
Ruinart ‘Blanc de Blancs’  
Ruinart ‘Blanc de Blancs’  
Ruinart ‘Blanc de Blancs’ coffret 

PCH 0035

PCH 0046

PCH0036

Ruinart Rosé Brut  
Ruinart Rosé Brut coffret 
Ruinart Rosé Brut   

75 cl  *  67,42 €
75 cl  *  72,50 €
37 cl  *  40,18 €

BUBBELS

RUINART
R de Ruinart is het oudste champagnehuis 
van Reims. Maar ook één van de kleinste 
onder de bekende huizen. Ruinart gebruikt 
namelijk alleen de beste druiven van eigen 
wijngaarden. Dat doen ze al bijna 300 jaar. 
Deze elegante, loepzuivere brut heeft een fij-
ne mousse en haast fragiele structuur. Om 
bij weg te dromen... 

PCH 0021

PCH 0045 

PCH 0031

PCH 0094

PCH 0059

BUBBELS

75 cl  *  67,42 €
75 cl  *  72,50 €
37 cl  *  40,18 €

150 cl  * 147,77 €
150 cl  * 152,85 €

Dom Ruinart ‘Blanc de Blancs’ 2007 coffret  

Dom Ruinart Rosé 2004 coffret PCH 0065
BUBBELS

   75 cl * 203,42 €

   75 cl * 281,22 €
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PAUL GOERG
Une maison située dans la célèbre Côte des 
Blancs, berceau des plus grands Chardonnay 
de la Champagne. Des Champagnes Premier 
Cru, traduisant toute l’expression des Terroirs 
de Vertus et du Cépage Chardonnay.
PAUL GOERG, des Champagnes élaborés par des Vignerons entre-
prenants et passionnés depuis plus de deux générations.

PCH 0102

BUBBELS

75 cl     32,84 €Paul Goerg Brut “Réserve”   
Le Champagne PAUL GOERG Brut Réserve est un assemblage 
d’une mosaïque de Crus dominé par les raisins des terroirs de Ver-
tus, village Premier Cru de la célèbre Côte des Blancs. Cette Cuvée 
offre un bel équilibre entre la fraîcheur du 50% Chardonnay et la 
puissance du 50% Pinot Noir.

PCH 0098

BUBBELS

75 cl     44,05 €Paul Goerg “Rosé” Premier Cru 

PCH 0095

BUBBELS

75 cl     37,63 €Paul Goerg Brut “Tradition” Premier Cru  

PCH 0103

BUBBELS

75 cl     42,36 €Paul Goerg “Absolu” Extra Brut   
La cuvée Absolu Extra Brut de la mai-
son Paul Goerg est un champagne 
blanc de blancs à laquelle aucun do-
sage n’a été ajouté. C’est une cuvée 
qui laisse la pureté de ses chardon-
nays s’exprimer. Un séjour de 4 ans 
dans les caves de la maison permet 
aux arômes de s’arrondir, de gagner 
en complexité.

TERRE DA VINO
Moscato d’Asti ‘La Gatta’ 2018 docg
De Zuidelijke orientatie van de   wijngaarden zorgen ervoor dat de 
Moscato-druif mooi egaal rijpt. Wat resulteert in een strogele wijn 
met een mooie neus van rijpe vruchten. Deze vruchten vinden we 
duidelijk terug in de mond en geven aan de wijn een aangename en 
lange afdronk.

   75 cl    11,84 €PMO 0061
BUBBELS

ITALIE
FRIZZANTE

duidelijk terug in de mond en geven aan de wijn een aangename en 
lange afdronk.

LUXEMBURG

Baron de Beaufort Brut (8,5% vol.)    75 cl      5,35 €PMO 0009
BUBBELS

LES DOMAINES DE VINSMOSELLE

Duc de Montagne    75 cl      4,81 €PMO 0030
BUBBELS

CIDER
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SPUMANTI

   75 cl    12,62 €PMO 0013
BUBBELS

JANARE
Quid ‘Falanghina’ Spumante Brut 
Deze Spumanti gemaakt van de Falanghina druif is afkomstig van 
de heuvels rond Benevento. Als u uw glas Quid even van dichterbij 
bekijkt, dan ziet u een ragfijne textuur en een aanhoudende pare-
ling. Wanneer u vervolgens proeft, dan proeft u een uitzonderlijke 
balans tussen zacht en zuur, met een lange, frisse afdronk. 
Kortom, Quid is een Spumante met karakter en stijl.
Perfect als aperitief, of bij lichte visgerechten.

   75 cl     13,10 €PMO 0016
BUBBELS

Quid ‘Anglianico’ Spumante Rosé
Zeer verleidelijke lichtroze kleur markeert een subtiele geur van 
aardbeien, wilde kersen en indrukken van citrus fruit. De toetsen 
van rood fruit geven deze wijn een origineel karakter met een 
verfrissende afdronk. Deze Spumante is uitermate geschikt als 
aperitief, heerlijk tijdens een lange zwoele zomeravond! Hij kan ook 
tijdens de maaltijd gedronken worden en smaakt het best bij sa-
lades en visgerechten.

balans tussen zacht en zuur, met een lange, frisse afdronk. 

   75 cl     10,60 €PIT 0165
BUBBELS

CONTE DI CAMPIANO
Conte di Campiano Millesimato Extra Dry
Heerlijke glas wijn met fluweelzachte bubbels. In 
de kleur lichtgeel. De neus biedt een veldboeket 
aan witte bloemen. De smaak start met heerlijk 
frisse zuren, dan wat citrus en groene appel.

   75 cl
Heerlijke glas wijn met fluweelzachte bubbels. In 
de kleur lichtgeel. De neus biedt een veldboeket 
aan witte bloemen. De smaak start met heerlijk 
frisse zuren, dan wat citrus en groene appel.



BELLENDA
Bellenda San Fermo Brut 2017 docg
Bellenda San Fermo Brut (in houten kist)
Bellenda San Fermo Brut (in houten kist)
Deze Spumante is het resultaat van op natuurlijke wijze gevini-
fiëerde Prosecco-druiven die geoogst werden op de heuvels van 
Conegliano. Fris en brilliant met een mooie mousse en een fijne 
langdurige pareling. De neus is delicaat en elegant aromatisch, 
met citrustoetsen in de mond, met een lange, verfrissende af-
dronk.  Perfect als aperitief, of bij lichte visgerechten.

PMO 0032

PMO 0001

PMO 0002

BUBBELS

75 cl    16,72 €
150 cl    58,83 €
300 cl    99,95 €
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MABIS
MaBis Prosecco ‘Millesimato” 2018 
MaBis Prosecco ‘Millesimato” 2018 
MaBis Prosecco ‘Millesimato” 2018 MAGNUM
Prosecco is één van Italië’s meest gekende mous-
serende wijnen. De naam van de wijn komt van de 
druif Prosecco en wordt geproduceerd in de dorp-
jes Conegliano en Valdobbiadene in het noorden 
van Italië. Karakteristiek voor de Prosecco zijn 
een       lichtgele strokleur, gematigde body, frisse 
toetsen en uitgesproken bloemen en fruit in de 
neus. Een goede Prosecco nodigt uit tot meer 
en is ideaal voor het aanscherpen van de ap-
petijt.

   75 cl    13,43 €   
37 cl      7,31 €

   150 cl    28,21 €

PMO 0120
PMO 0128
PCH 0126
BUBBELS

PROSECCO

MAGNUM
Prosecco is één van Italië’s meest gekende mous-
serende wijnen. De naam van de wijn komt van de 
druif Prosecco en wordt geproduceerd in de dorp-
jes Conegliano en Valdobbiadene in het noorden 
van Italië. Karakteristiek voor de Prosecco zijn 
een       lichtgele strokleur, gematigde body, frisse 
toetsen en uitgesproken bloemen en fruit in de 
neus. Een goede Prosecco nodigt uit tot meer 

   75 cl
37 cl

   150 cl



   75 cl    14,18 €PMO 0123
BUBBELS

Bohigas Brut Reserva 
In tegenstelling tot de zee aan goedkope cava 
die alom tegenwoordig is, heeft deze cava 
karakter, eigenheid en body. Zo is hij weliswaar 
gemaakt van de drie klassieke druivenrassen 
maar ligt het % aan gebruikte Xarel-lo heel wat 
hoger, wat aan deze mousserende wijn een 
mooie en echt volle structuur geeft. Bovendien 
is dit product van het type reserva, wat bete-
kent dat hij 18 maanden heeft gerijpt op zijn  
droesem. Tel deze twee aspecten bij elkaar en 
voeg daarbij een erg getalenteerde wijnmaak-
ster en je bekomt een schuimwijn met een bij-
zondere eigenheid. Deze cava is mondvullend, 
rond en heel goed gestructureerd, van het 
droge type “Brut”, maar toch met een rijke en 
rijpe afdronk.Robert Parker : 90 points

BODEGAS BOHIGAS

In tegenstelling tot de zee aan goedkope cava 
die alom tegenwoordig is, heeft deze cava 
karakter, eigenheid en body. Zo is hij weliswaar 
gemaakt van de drie klassieke druivenrassen 
maar ligt het % aan gebruikte Xarel-lo heel wat 
hoger, wat aan deze mousserende wijn een 
mooie en echt volle structuur geeft. Bovendien 
is dit product van het type reserva, wat bete-
kent dat hij 18 maanden heeft gerijpt op zijn  
droesem. Tel deze twee aspecten bij elkaar en 
voeg daarbij een erg getalenteerde wijnmaak-
ster en je bekomt een schuimwijn met een bij-
zondere eigenheid. Deze cava is mondvullend, 
rond en heel goed gestructureerd, van het 
droge type “Brut”, maar toch met een rijke en 

Robert Parker : 90 pointsRobert Parker : 90 points
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SPANJE

PENEDES

   75 cl    12,49 €PMO 0011
BUBBELS

TIERRA AZUL 
Tierra Azul Brut 
Lichtgele aanblik. Correcte, persistente 
belletjes. Mooi aroma van appel, geel 
fruit, bloesems, wat brood- en gisttonen 
en limoen. Goed droog, met een strak 
middengedeelte waar het fijne fruit een 
tandje bijsteekt. De mousse is zeker niet 
agressief en eindigt aangenaam in de 
frisse afdronk. Geslaagde cava, goede 
prijs-kwaliteit.



EXCLUSIEF VERDELER VOOR BELGIË

   75 cl      14,17 €PMO 0026
BUBBELS

MONT MARCAL
Extremarium Brut Reserva 2014
Cava is het Spaanse equivalent van Champagne, maar daarom 
niet minder verfijnd en elegant. De aangename levendige afdronk 
is een echte invitatie om het glas opnieuw te vullen en nogmaals 
te genieten. Zacht, rijk en elegant droog. De tweede gisting op 
de fles plus 20 maanden rijping zorgen voor een subtiele, spran-
kelende en fijne mousse. Mooi rijp citrus fruit in de neus en in de 
mond zacht, fris met veel elegantie en goed van structuur. Ge-
maakt van Macabeo, Xarello en Parellada. Perfect als aperitief of 
als begeleider van licht wit vlees, verse visschotels of pasta’s.
Robert Parker : 90 points

177

   75 cl      17,31 €PMO 0124
BUBBELS

Extremarium Brut Rosé
Deze Extremarium Rosado is gemaakt van100% Pinot Noir. De 
cava is kersenrood van kleur, helder met een violette tint. De 
mousse blijft lang in het glas, geneurs aanwezig en fijn van struc-
tuur. Intense tonen van wilde frambozen, bramen, aardbeien en 
het bloemige van rozenblaadjes en lelie’s in de neus. In de mond 
is de Mont Marcal Extremarium Rosado intens en aangenaam 
aanwezig met veel fruit (kersen, watermeloen) en fris. Goed te 
combineren met gerechten als salades, rijst gerechten, pasta’s 
en paella.
Tip: Heerlijk bij chocolade en rode vruchten desserts.



Tutatis Brut    75 cl     11,51 €PMO 0006
BUBBELS

Tutatis Brut Rosé    75 cl     11,51 €PMO 0007
BUBBELS

MONT-FERRANT
Mont-Ferrant Brut Reserva Medalla d’Or    75 cl      16,11 €PMO 0024

BUBBELS Cava Mont-Ferrant Medalla d’Or is een brut réserve met een 
fris, natuurlijk karakter, een aantrekkelijk bloemenboeket en een 
opwindend vleugje lente. De exotische, rijpe vruchten geven hem 
volume. De kleur is bleek met kristalfijne nuances, zoals dat hoort 
voor een Cava van deze klasse. 
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BODEGAS MONT-MARCAL
Mont Marcal heeft op het gebied van 
Cava absoluut een naam hoog te hou-
den ( ze zijn de 3e producent van 
Spanje ). Eigenaar Manuel Sancho 
en zijn dochters weten bijna jaarlijks 
de kwaliteiten weer te verbeteren 
door hun goede organisatie en in-
vesteringen in nieuwe technolo-
gieën. 

ZUID-AFRIKA

WESTERN CAPE

   75 cl    14,22 €PKA 0041
BUBBELS

LYNGROVE 
Lyngrove Sparkling Brut 
Fijne mousse. Tropische neus met rijp steen-
fruit. In de mond zacht schuimend. Milde zuren. 
Tropische fruit. Perzik. Klein zoetje van het rijpe 
fruit. Mooie balans. Vanwege zijn milde smaak 
is deze Sparkling zeer geschikt als feestelijk 
aperitief tijdens feestjes en recepties.

   75 cl
Fijne mousse. Tropische neus met rijp steen-
fruit. In de mond zacht schuimend. Milde zuren. 
Tropische fruit. Perzik. Klein zoetje van het rijpe 
fruit. Mooie balans. Vanwege zijn milde smaak 

Mont Marcal heeft op het gebied van 
Cava absoluut een naam hoog te hou-



APERITIEFWIJNEN
DESSERTWIJNEN

LIKEUREN
STERKE DRANKEN



APERITIEF- EN DESSERTWIJNEN

CHÂTEAU DONA BAISSAS
Muscat de Rivesaltes ‘Sweet Emotion’ 

Muscat de Rivesaltes is een klein deelgebied van de 
Roussillon in het uiterste Zuiden van Frankrijk richting 
de Pyreneeën. Heldere, lichtgele kleur met goudgele nu-
ances. Dit is een lichte zoete dessertwijn met speelse 
zuren die de wijn heerlijk levendig en zeer verteerbaar 
maken. Sweet Emotion Muscat moet je rechtstreeks uit 
de koelkast drinken. Heerlijke frisse muscat in de neus 
met wat veldbloemen en lichte kruidigheid.

   50 cl    12,17 €PAP 0023
ZOET

RIVESALTES & MUSCAT DE RIVESALTES

GUY LHERAUD
Pineau de Charentes AC blanc ‘Signature’ Ugni blanc
Pineau des Charentes is een alcoholisch drankje uit het Franse 
departement Charente en Charente Maritime. Deze aperitief 
moet minimaal twaalf tot achttien maanden rusten in eiken 
vaten om te rijpen. Achteraf wordt de vloeistof gefilterd en in 
flessen overgebracht.

   75 cl    30,13 €PAP 0001
ZOET

PINEAU DE CHARENTES 
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Rivesaltes ‘Sweet Emotion’ Tuile 
Druiven : Grenache Noir
Gedroogd fruit, rozijnen,kruiden die doen denken aan speculaaskrui-
den, kersen en chocolade. Zowel in geur als in smaak! Licht oxida-
tief. Frisse aanzet.

   50 cl    12,17 €PAP 0024
ZOET

Muscat de Rivesaltes is een klein deelgebied van de 
Roussillon in het uiterste Zuiden van Frankrijk richting 

Heldere, lichtgele kleur met goudgele nu-
Dit is een lichte zoete dessertwijn met speelse 

zuren die de wijn heerlijk levendig en zeer verteerbaar 
maken. Sweet Emotion Muscat moet je rechtstreeks uit 
de koelkast drinken. Heerlijke frisse muscat in de neus 

Druiven : Muscat à Petit Grains en Muscat d’Alexandrie



BODEGAS DE MULLER
Vino de Misa Dulce Superior
Miswijn met Certificado Eclesiástico

   75 cl      9,12 €PMI 0001
ZOET

TERRA ALTA
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BODEGAS ESPELT

EMPORDA

Moscatell 15/5 2016  
Puur zijde in een fles… Eerst komt de geur van citrus, 
gevolgd door tonen van tropisch fruit, acaciahoning en 
kamperfoelie. Het zoet is in een perfecte balans met de 
zuren die de wijn spannend maken. De afdronk is lang en 
bedwelmend. Een bijzondere aperitief- of dessertwijn. 

   50 cl      9,99 €PRI 0109
ZOET

   75 cl

Puur zijde in een fles… Eerst komt de geur van citrus, 

DOMAINE TARIQUET

COTES DE GASCOGNE

L’Idée Folle    75 cl    19,92 €PAP 0014
ZOET

DE MULLER
Vermouth ‘Iris’ Blanco
Fascinerende neus, met een klein vleugje anijs, citroen en bittere 
amandelen en een hint van framboos. Zijdezacht in de mond met 
een lichte bittere zoete noten smaak. In de afdronk heeft deze Iris 
Vermouth een hint van honing en daarom ook heel mooie licht zoet. 
Echt een top witte vermouth! De iedeale schenktemperatuur is 5-
7°C. Een De Muller Vermouth Blanco past, onder andere, heel goed 
bij tapas, kazen, noten, kruidige maaltijden of als aperitief.

   100 cl    11,00 €PAP 0021
KRUIDIG

TARRAGONA

Vermouth ‘Iris’ Rojo
De kleur van de Iris Vermouth Rojo is donker bruin met oranje 
accenten. De vermouth heeft een zeer zacht, geurig en elegant 
aroma , die ons naar een wereld van duizend sensaties brengt, alle 
kruidachtige en perfect uitgebalanceerd. Kruiden zoals roze-
marijn, salie, anijs, venkel en zoethout stick. Aangenaam 
zoet, warm en evenwichtig boeket, in een perfecte 
harmonie tussen alcohol en extracten. Elegant 
kruidachtige notities op een balsamico achter-
grond met mooie denken aan hazelnoten en 
subtiele hints van pepermunt . Een onnavolgbare 
nasmaak! De ideale schenktemperatuur is De 
ideale schenktemperatuus is 5-7°C. 

   100 cl    11,00 €PAP 0022
KRUIDIG

kruidachtige en perfect uitgebalanceerd. Kruiden zoals roze-

zoet, warm en evenwichtig boeket, in een perfecte 
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SHERRY

LA INA
La Ina Fino
Fino is net zo veelzijdig als elke witte wijn. In het 
Spaanse Andalusië wordt Fino in plaats van tafel-
wijn gedronken. Kenmerken van Fino: Lichte, frisse, 
droge wijn met de smaak van amandel en een licht-
gele kleur. Rijping vindt plaats onder flor en het al-
coholpercentage is ongeveer 15%. Fino serveren 
op 7 á 8 °C. Fino past uitstekend bij tapas en is ook 
lekker bij: visgerechten, soep, serranoham, milde 
kazen, olijven, amandelen en frisse salades. 

   100 cl    14,38 €PSH 0019
DROOG

Alexandro Cream
Cream is een zoete, donkere wijn. Een fijne dessertwijn of 
begeleider van allerlei nagerechten. De belangrijkste eigen-
schappen: meestal een mengsel van Oloroso en Pedro Ximé-
nez. Een intens fluweelzoete wijn, met een smaak licht naar 
noten en gedroogd fruit (rozijnen), bruin tot diep donker-
bruin en met een alcoholpercentage tussen de 15,5- 20%. 
Licht gekoeld serveren. Ook lekker met ijsblokjes. Cream 
past goed bij: pudding, patisserie, bavarois en ijs. 

   37 cl      5,95 €PSH 0014
ZOET

Alexandro Palo Cortado
Een speling van de natuur. Bijzondere en zeldzame Jerez-wijn die 
het midden houdt tussen een Amontillado en Oloroso. Droog en 
elegant. Belangrijkste eigenschappen: Combineert de krachtige 
smaak van Olorosos met de finesse in de neus van Amontillados. 
Complex, indringend, verfijnd en met een alcoholpercentage tussen 
de 18- 20%. Rijpen soms meer dan 30 jaar in het solera-systeem. 
Licht gekoeld serveren. Lekker bij: wildgerechten, gerookt vlees, 
kaasplateau en nagerechten met fruit of noten.

   37 cl      6,86 €PSH 0015
ZOET

Alexandro Olorosso    75 cl      9,77 €PSH 0017
DROOG

Cream is een zoete, donkere wijn. Een fijne dessertwijn of 
begeleider van allerlei nagerechten. De belangrijkste eigen-
schappen: meestal een mengsel van Oloroso en Pedro Ximé-
nez. Een intens fluweelzoete wijn, met een smaak licht naar 
noten en gedroogd fruit (rozijnen), bruin tot diep donker-
bruin en met een alcoholpercentage tussen de 15,5- 20%. 
Licht gekoeld serveren. Ook lekker met ijsblokjes. Cream 

ALEXANDRO



90 PTS WINE ENTHUSIAST 
The Krohn 20 Year Old Tawny 
is dense and concentrated; deli-
ciously clean wine with balanced 
fruit, marmalade flavor and a 
touch of spirit to finish; shows 
considerable style. 



PORTO KROHN

Exclusief verdeler voor België
Distributeur exclusif pour la Belgique

PPO 0001

PPO 0015

ROOD

   75 cl    10,85 €
   75 cl    12,47 €

PPO 0046
PPO 0002
WIT

Krohn Senador White
Krohn Senador White
Zacht zoete smaak met iets van rozijnen en rijping en afgerond met 
een licht notige toets. Heerlijk als aperitief, bij desserts met noten, 
gedroogde zuidvruchten of cake.

   5 cl      2,13 €
   75 cl    10,85 €

PPO 0003

ROOD
   75 cl    10,85 €

WHITE

Krohn Senador Tawny
Krohn Senador Tawny (geschenkdoos)

TAWNY

RUBY

Krohn Ambassadeur Ruby

PPO 0063

ROOD

RESERVA TAWNY

Krohn Governador 
(karaf in houten kist)

   75 cl    28,44 €
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   75 clRuby

   75 cl



PPO 0005
PPO 0031
PPO 0012
ROOD

Krohn 10 años (in geschenkdoos)
Krohn 10 años (houten kist)
Krohn 10 años (houten kist)

   75 cl    21,95 €
   75 cl    25,89 €

TAWNY MET OUDERDOMS VERMELDING

   150 cl    45,28 €

De Tawny’s van 10 jaar en 20 jaar ont-
staan door assemblage van wijnen van 
verschillende jaartallen, gerijpt in houten 
vaten. De gemiddelde ouderdom staat op 
het grote etiket vermeld, terwijl de datum 
van botteling op één van de twee etiketten 
(hoofd- of rugetiket) terug te vinden moet 
zijn. Oude Tawny’s zijn wijnen met een gouden 
kleur, als gevolg van een langere houtrijping. 
Ze onderscheiden zich door hun complexe en 
doordringende aroma, hun frisheid en verfij-
ning. 

LATE BOTTLED VINTAGE

Deze wijn van uitstekende kwaliteit komt uitslui-
tend voort uit het jaartal dat vermeld staat op de 
fles. Voor het bottelen rust de LBV gedurende 
vier à zes jaar in houten vaten. Deze rijpingstijd 
verklaart waarom de LBV sneller van kleur ver-
andert dan de vintage. Het zijn wijnen met een 
intense kleur en een tanninehoudende smaak. 
Hun boeket verraadt de oxydatie als gevolg van 
de lange houtrijping.

PPO 0069
ROOD

  75 cl    19,42 €
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Krohn L.B.V. 2012 Single Quinta

De Tawny’s van 10 jaar en 20 jaar ont-
staan door assemblage van wijnen van 
verschillende jaartallen, gerijpt in houten 
vaten. De gemiddelde ouderdom staat op 
het grote etiket vermeld, terwijl de datum 
van botteling op één van de twee etiketten 
(hoofd- of rugetiket) terug te vinden moet 
zijn. Oude Tawny’s zijn wijnen met een gouden 
kleur, als gevolg van een langere houtrijping. 
Ze onderscheiden zich door hun complexe en 
doordringende aroma, hun frisheid en verfij-

RIO TORTO 

PPO 0004

ROOD
   75 cl    16,36 €Krohn Rio Torto

Deze wijn is het resultaat van het versnijden van 
jonge wijnen van hoge kwaliteit, gemiddeld tus-
sen drie en vier jaar oud. Hij kenmerkt zich door 
zijn complexe aroma en zijn intens volle en frui-
tige smaak.



PPO 0043

PPO 0006

PPO 0023

PPO 0094

PPO 0032

PPO 0035

PPO 0067

PPO 0082

PPO 0101

PPO 0102

ROOD

Krohn Colheita 1961 
Krohn Colheita 1976
Krohn Colheita 1982
Krohn Colheita 1995
Krohn Colheita 1996
Krohn Colheita 1997
Krohn Colheita 1998
Krohn Colheita 2002
Krohn Colheita 2003
Krohn Colheita 2007

75 cl   259,47 €

75 cl   124,43 €

75 cl     97,43 €

75 cl     70,64 €

75 cl     70,64 €

75 cl     61,19 €

75 cl     60,52 €

75 cl     45,89 €

75 cl     43,86 €

75 cl     39,36 €

COLHEITA (houtgerijpt)

Port afkomstig van één oogst - waarvan het 
jaartal verplicht op het etiket vermeld staat. 
Colheita’s rijpen langdurig op hout en worden 
pas gebotteld op het moment dat ze op de 
markt worden gebracht. Deze wijnen rusten 
minstens gedurende zeven jaar in vaten, waar-
door ze hun gouden kleur krijgen en hun zo 
kenmerkende zachte, verfijnde, diepe en com-
plexe smaak. Daarin overheersen aroma’s van 
gedroogd fruit en kruiden.
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PPO 0049

PPO 0050

PPO 0051

PPO 0008

PPO 0060

PPO 0009

PPO 0027

PPO 0010

PPO 0011

PPO 0021

PPO 0039

PPO 0072

PPO 0092

PPO 0033

PPO 0036

PPO 0059

PPO 0073

PPO 0097

PPO 0100

PPO 0083

ROOD

Krohn Vintage 1957
Krohn Vintage 1958
Krohn Vintage 1960
Krohn Vintage 1963
Krohn Vintage 1965
Krohn Vintage 1967
Krohn Vintage 1970
Krohn Vintage 1975*
Krohn Vintage 1982*
Krohn Vintage 1985*
Krohn Vintage 1991*
Krohn Vintage 1995*
Krohn Vintage Quinta Retiro Novo 2000*
Krohn Vintage 2003
Krohn Vintage 2004
Krohn Vintage 2005
Krohn Vintage Quinta Retiro Novo 2007
Krohn Vintage Quinta Retiro Novo 2009
Krohn Vintage Quinta Retiro Novo 2011
Krohn Vintage Quinta Retiro Novo 2016

75 cl   613,72 €

75 cl   595,71 €

75 cl   532,92 €

75 cl   451,67 €

75 cl   404,41 €

75 cl   364,12 €

75 cl   319,11 €

75 cl   228,86 €

75 cl   150,54 €

75 cl   212,66 €

37 cl     68,49 €

75 cl     92,02 €

75 cl   105,08 €

75 cl     71,54 €

75 cl     67,04 €

75 cl     68,17 €

75 cl     62,54 €

75 cl     56,91 €

75 cl     55,79 €

75 cl     69,25 €

VINTAGE (flesgerijpt)

De Vintage is een bijzondere wijn. Wanneer met de 
toestemming van het Instituut voor Portwijn een 
wijn van een bepaald jaar wordt erkend als zijnde 
van uitzonderlijke kwaliteit, kan een bedrijf besluiten 
hem niet te gebruiken voor versnijding met andere 
jaartallen, maar individueel op te voeden. Na een 
verblijf van twee jaar op hout zet de Vintage zijn 
trage rijping verder in de fles, beschermd tegen 
de invloed van licht en zuurstof. Stilaan stijgt zijn 
kwaliteit en ontwikkelt zich zijn boeket. Het etiket 
dient niet alleen het jaartal te vermelden maar ook 
het jaar van de botteling. Eveneens tot deze horen 
Single Quinta Vintages, die uitsluitend afkomstig 
zijn van druiven van het landgoed waarvan ze de 
naam dragen. Al deze wijnen kunnen gedronken 
worden na botteling, maar ze verbeteren aanzienlijk door flesrijping. 
Na verloop van tijd vormt zich een bezinksel in de fles. Vandaar dat 
het raadzaam is ze voor het serveren te decanteren. In het begin 
van de rijping is de kleur bijna zwart, het aroma complex, uiterst 
fruitig en floraal. De smaak is sterk en tanninehoudend, zeer ge-
structureerd en doordringend. Langzaam maar zeker veranderen 
deze wijnen van kleur en worden hun specifieke eigenschappen 
verder geaccentueerd.
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* jaartal = laatste flessen uitgeput in Portugal



DOS PASSOS

Dos Passos White

Dos Passos White

Dos Passos Tawny

Dos Passos Tawny

PORTO KROHN

PPO 0017
ROOD

PPO 0057
ROOD

PPO 0047
WIT

PPO 0064
WIT

   75 cl    10,80 €

   100 cl    14,64 €

   75 cl    10,80 €

   100 cl    14,64 €

GOLDEN RIVER
Golden River White

Golden River Tawny

PPO 0080
WIT

PPO 0078
ROOD

   75 cl      9,88 €

   75 cl      9,88 €

DISTILLERIE MICLO
Crème de Cassis 
Crème de Pêche de vigne
Crème de Framboise
Crème de Mûres
Liqueur de Poire William

LIKEUREN
FRANKRIJK

   70 cl     19,99 €

70 cl     18,77 €

   70 cl     18,77 €

   70 cl     18,77 €

   70 cl     20,59 €

PAP 0005

PAP 0007

PAP 0006

PAP 0013

STD 0311

   35 cl     21,25 €

35 cl     21,25 €

   35 cl     30,20 €

   35 cl     23,23 €

STD 0230

STD 0192

STD 0226

STD 0254

OBSTHOF RETTER
Retter Alt Wiener Kaffee
Retter Apfel-Zimt
Retter Himbeere
Retter Marille

OOSTENRIJK
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DISTILLERIE DE BIERCEE
In onze ambachtelijke distilleerderij 
staat het distilleren van een fruit-
brandewijn al meer dan een halve 
eeuw gelijk aan het respecteren 
van de regels van de kunst bij 
elke etappe van een natuurlijk 
proces. Alles begint bij de grond-
stoffen. Wij kiezen verse, gezonde 
en niet behandelde vruchten uit, 
daar waar ze het best gedijen en 
rechtstreeks bij de producenten. 

STERKE DRANKEN
DISTILLERIE DE BIERCEE - BELGIE

70 cl     44,00 €   STD 0572

   70 cl     49,14 €   STD 0178

   70 cl     *39,99 €

70 cl     *59,63 €
STD 0320

STD 0322

   70 cl     *49,57 €

70 cl     *70,22 €
STD 0318

STD 0323

   70 cl     *28,36 €   STD 0319

Eau de Villée
Eau de Villée ‘Yellow Box’ + 2 glazen

Poire Williams N°1
Poire Williams N°1 ‘Blue Box’ + 2 glazen

P’tit Peket
Degustatiedoos ‘Best of Biercée’ STD 0321 3 x 20 cl cl     *52,83 €

   

GRAPPA - ITALIE

TERREDAVINO
Grappa di Barolo  ‘Invecchiata’

BELLENDA
Grappa di Prosecco
Grappa is het distillaat dat men vervaardigt uit alles wat erna het 
persen van de druiven overblijft, schillen, stelen, pitten, ... Er is 
echter een verschil tussen druivenmoer van witte en moer van 
rode wijnen. De restanten van witte wijnen zijn niet meegegist met 
het sap, terwijl die van rode wijnen wel meegegist zijn. Zo’n distil-
laat, verkregen van de napersing van blauwe druiven, heeft een 
bijzonder volle smaak. In Frankrijk noemt men zulke droesemdistil-
laten Marc.
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   50 cl     46,81 €STD 0412

TENUTA LA FUGA
Grappa di Brunello

Gin Biercée
Gin Biercée + 2 flesjes Schweppes in Box

   70 cl     *36,92 €

70 cl     *44,49 €

STD 0475

STD 0487

Subtiele brandewijn distilleren betekent ook de 
traditionele know-how van enkele vurige enthou- 
siastelingen kunnen koppelen aan de nieuwe spits-
technologieën, met als resultaat een schitterend 
palet van geuren en aroma’s in de fles. 

Subtiele brandewijn distilleren betekent ook de 
traditionele know-how van enkele vurige enthou- 
siastelingen kunnen koppelen aan de nieuwe spits-

nologieën, met als resultaat een schitterend 



Domaine du Tariquet is sinds 1912 een familiebedrijf onder 
leiding van de familie Grassa. In het begin van Hélene en 
Pierre Grassa. Zij waren voornamelijk bezig om fantast-
ische Armagnacs te maken. Daarna namen hun kinderen 
het over. De kinderen waren fanatieke wijnmakers en sa-
men hebben ze het gebied omgebouwd om de beste wijnen 
te maken. De vruchtbare grond zorgt ervoor dat de fijnste 
aroma’s in de vruchten zitten. Dit is weer goed voor de 
kwaliteit van de wijnen.
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het over. De kinderen waren fanatieke wijnmakers en sa-
men hebben ze het gebied omgebouwd om de beste wijnen 
te maken. De vruchtbare grond zorgt ervoor dat de fijnste 
aroma’s in de vruchten zitten. Dit is weer goed voor de 



DOMAINE TARIQUET
De eaux-de-vie uit de regio Armagnac zijn de oudste en de meest 
prestigieuze brandewijnen uit Frankrijk. Vroeger werd hij verkocht 
als medicijn, pas daarna is men de brandewijn op hout gaan la-
geren met het welbekende resultaat. De regio Armagnac kan men 
opdelen in 3 produktiezones; Bas-Armagnac, Ténarèze en Haut-
Armagnac. De meest fijne en meest gereputeerde Armagnacs 
komen uit de regio Bas-Armagnac waar ook het huis Tariquet zijn 
wijngaarden heeft.  Gebruikte druivensoorten: Ugni Blanc en Baco.

BAS-ARMAGNAC- FRANKRIJK

Bas-Armagnac VS box
Bas-Armagnac VSOP box
Bas-Armagnac XO box
Bas-Armagnac Hors d’Age box
Bas-Armagnac Vintage 1988 box
Bas-Armagnac Vintage 1985 box
Bas-Armagnac Vintage 1982 box
Bas-Armagnac Le Légendaire box
Bas-Armagnac orange 8 ans box
Bas-Armagnac purple 12 ans box
Bas-Armagnac green 15 ans box
Bas-Armagnac 49,5° (45 barriques) box
Bas-Armagnac 53,3° (7 barriques) box
Bas-Armagnac 53,4° (5 barriques) box 
Bas-Armagnac 52,8° Fût N°16 box
Bas-Armagnac 54,9° Fût N°6 box
Coffret eau de vie ‘Nos années folles’ box

Bas-Armagnac VSOP ‘Classic’ box
Bas-Armagnac VSOP ‘Zen’ box
Bas-Armagnac VSOP ‘Comète’ box
Bas-Armagnac VSOP Réserve box
Bas-Armagnac XO box

STD 0300

STD 0301

STD 0302

STD 0303

STD 0293

STD 0304

STD 0296

STD 0297

STD 0197

STD 0206

STD 0211

STD 0255

STD 0328

STD 0238

STD 0234

STD 0229

STD 0085

STD 0164

STD 0332

STD 0216

STD 0215

STD 0330

KARAFFEN

   70 cl    39,86 €

70 cl    42,85 €

70 cl    60,41 €

70 cl    60,02 €

70 cl    99,97 €

70 cl  104,43 €

70 cl  108,95 €

70 cl    71,25 €

70 cl    54,99 €

70 cl    64,79 €

70 cl    73,01 €

70 cl  117,84 €

70 cl  142,15 €

70 cl  164,70 €

70 cl  186,91 €

70 cl  210,41 €

4 x 20 cl    78,79 €

70 cl    52,75 €

70 cl    51,63 €

70 cl    48,55 €

70 cl    68,96 €

70 cl    95,49 €
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BARON GASTON LEGRAND
Familie Baron Gaston Legrand 
maakt al generaties lang klas-
sieke armagnac met een volle 
krachtige smaak die zich ontwik-
keld naar mate hij ouder wordt. 
Daarnaast beschikt Gaston Le-
grand over een unieke voorraad 
vanaf 1936 tot op heden op jaar-
tal van distillatie  gebotteld en ver-
pakt in een schitterende zware 
verzegelde fles in nog zwaardere 
houtenkist met schuifdeksel. Een 
uniek cadeau voor een verjaardag 
“jubileum” uw geboortejaar en 
noem maar op ! 

BAS-ARMAGNAC- FRANKRIJK

Bas-Armagnac Gaston Legrand 1961
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1962
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1963
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1964
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1965
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1966
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1967
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1968
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1969
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1970
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1971
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1972
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1973
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1974
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1975
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1976
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1977
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1978
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1979
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1980
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1981
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1982
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1983
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1984
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1985
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1986 
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1987
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1988
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1989
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1990
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1991
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1992
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1993
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1994
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1995
Bas-Armagnac Gaston Legrand 1996

Bas-Armagnac Baston Legrand Napoleon karaf

STD 0414

STD 0415

STD 0445

STD 0446

STD 0416

STD 0447

STD 0448

STD 0417

STD 0449

STD 0450

STD 0418

STD 0419

STD 0452

STD 0453

STD 0420

STD 0454

STD 0455

STD 0456

STD 0457

STD 0421

STD 0422

STD 0423

STD 0424

STD 0425

STD 0426

STD 0427

STD 0428

STD 0429

STD 0430

STD 0431

STD 0432

STD 0433

STD 0434

STD 0435

STD 0436

STD 0437

STD 0570

70 cl  379,86 €

70 cl  224,23 €

70 cl  223,33 €

70 cl  221,03 €

70 cl  199,61 €

70 cl  205,34 €

70 cl  201,29 €

70 cl  208,00 €

70 cl  182,37 €

70 cl  137,83 €

70 cl  133,01 €

70 cl  135,01 €

70 cl  132,79 €

70 cl  123,15 €

70 cl  122,64 €

70 cl  120,97 €

70 cl  114,60 €

70 cl  115,61 €

70 cl  104,54 €

70 cl  100,98 €

70 cl    99,61 €

70 cl    98,28 €

70 cl  100,22 €

70 cl    93,49 €

70 cl    91,44 €

70 cl    90,86 €

70 cl    93,13 €

70 cl    94,71 €

70 cl    90,97 €

70 cl    85,34 €

70 cl    84,44 €

70 cl    84,22 €

70 cl    83,43 €

70 cl    82,46 €

70 cl    87,48 €

70 cl    81,13 €

200 cl    367,39 €
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GROULT
Het zijn reeds 5 generaties die in de “Clos de la Hurvanière” in 
het zuiden van de Pays d’Auge Calvados produceren. Het was 
Pierre die in de vorige eeuw de activiteit begon uit te bouwen na 
een onderscheiding ontvangen te hebben op een plaatselijke wed-  
strijd. Het is Roger die op zeer jonge leeftijd in de zaak stapt en 
het huis de faam geeft die het tegenwoordig geniet. De Calvados 
van de familie Groult behoort tot het beste van wat er van deze 
eau-de-vie geproduceerd wordt.

CALVADOS - FRANKRIJK

STD 0341 Groult 3 ans    70 cl     30,03 €
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STD 0339 Groult 8 ans
Goudkleurig met een lichte houtsmaak. Deze Calvados wordt ten 
zeerste aanbevolen voor de zogenoemde “Trou Normand” (= een 
glaasje tussen twee gangen) of samen met een aantal lokale ka-
zen.

   70 cl     42,14 €

STD 0438 Groult 12 ans
Intens goudkleurig en licht amber, met een complexe combinatie 
van bloemenaroma’s. U zult deze Calvados ten zeerste kunnen 
appreciëren omwille van zijn erg lange nasmaak en zijn rijk geur-
patroon. Een goed compromis tussen de fruitige aroma’s en de 
fijne houtsmaken.

   70 cl     49,94 €

STD 0342

STD 0512

Groult 20 ans Vénérable
Groult 20 ans Vénérable
Een mengeling van Calvados Pays d’Auge ‘hors d’âge’. Deze krui-
dige, oranjebruine Calvados is krachtig en scherp, maar tevens 
ook subtiel.

   70 cl     60,15 €

   150 cl   130,42 €

STD 0340 Groult 40 ans Doyen d’Age
Een mengeling van Calvados Pays d’Auge ‘hors d’âge’. De Doyen 
d’Âge met rosse tinten, aroma’s van gekonfijt fruit en een lichte 
vanille smaak, voelt zacht aan in de mond en bevrijdt bovendien de 
smaak van gekookte appelen. 

   70 cl   121,83 €

STD 0407    70 cl     91,25 €Groult “Age d’Or” XO

STD 0511 Groult Réserve Ancestrale
Ancestrale is een uitstekende assemblage van de oudste wijn-
gaarden. Ancestral reserve weerspiegelt de cyclus van de ver-
grijzing van Calvados. In de neus aroma’s van koffie, specerijen, 
(kaneel en kruidnagel).

   70 cl    282,92 €



DOMAINE MENUET

   70 cl    45,91 €

70 cl    45,91 €

70 cl    49,40 €

70 cl    44,49 €

70 cl    58,18 €

STD 0306

STD 0307

STD 0308

STD 0309

STD 0310

COGNAC - FRANKRIJK

STD 0287

STD 0241

Cognac XO (karaf)
Cognac 10 ans d’age (houten koker)

70 cl    73,71 €

70 cl    74,03 €

Kirsch Vieux grande réserve
Mirabelle grande réserve
Framboise sauvage
Vieille Prune 
Marc de Gewürztraminer ‘grande réserve’

DISTILLERIE MICLO - FRANKRIJK

DISTILLERIE MICLO
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GUY LHERAUD
Één van de huizen met eigen wijngaarden in de 
Grande Champagne en Petit Champagne is Lheraud. 
Het huis, opgericht in 1820, wordt nog steeds door 
dezelfde familie geleid en onderscheidt zich in meer 
zaken dan zijn eigen wijngaarden. De familie is ook 
één van de weinigen die cognac maakt van één oogst-
jaar. Zij maken wel mélanges van diverse fusten maar 
vermengen nooit diverse jaren. Hun VSOP is ook echt 
5 jaar oud en daarnaast voert men ook een 10 jaar 
en een 20 jaar oude cognac. Zij onderscheiden zich 
door een krachtig bouquet en stevige maar zachte 
afdronk.

STD 0370

STD 0371

STD 0372

STD 0373

STD 0614

STD 0613

STD 0374

STD 0443

STD 0444

Cognac Spécial VS Petite Champagne
Cognac VSOP Petite Champagne Emotion
Cognac cuvée 10 ans d’age (XO)
Cognac cuvée 20 ans d’age (EXTRA)
Cognac XO L’Oublié (karaf) in geschenkdoos
Cognac VSOP Limited Edition (karaf) in geschenkdoos
Cognac XO Eugénie (karaf) in geschenkdoos
Cognac Obusto (karaf) in kist
Cognac Extra (karaf) in kist

70 cl    43,68 €

70 cl    64,05 €

70 cl    84,22 €

70 cl  109,27 €

70 cl    77,33 €

70 cl    57,37 €

70 cl  225,01 €

70 cl  209,78 €

70 cl  216,08 €



TOEBEHOREN

Krohn portoglazen 

KROSNO Sensei ‘Passion’ flut 20 cl 
KROSNO Sensei ‘Passion’ witte wijn 20 cl
KROSNO Sensei ‘Passion’ rode wijn 30 cl

Pulltap kurkentrekker 
Ijsemmer transparant
Ice Bucket Mont Ferrant
Ice Bucket Bellenda
Vasque - rafraîchissoir Lenoble

3,24 € 

3,24 €

3,24 €

4,04 €

5,49 €

12,06 €

9,75 €

24,53 €

70,00 €

ACC 0006

ACC 0167

ACC 0168

ACC 0169

ACC 0019

ACC 0009

ACC 0017

ACC 0054

ACC 0056

Welle pur 1 fles - bouteille      
Welle pur 2 flessen - bouteilles      
Welle pur 3 flessen - bouteilles       

Krohn 1 fles - bouteille WK      
Krohn 1 fles - bouteille Colheita-Vintage
Krohn 2 flessen - bouteilles      
Krohn 3 flessen - bouteilles      

Lenoble 1 fles - 1 bouteille      
Lenoble 3 flessen  - 3 bouteilles      
Lenoble 1 magnum fles 

Extremarium 1 fles - 1 bouteille

Mont Ferrant 1 fles - 1 bouteille
Mont Ferrant 3 flessen - 1 bouteilles

Beaumont zakje      
Beaumont doos 1 fles
Beaumont luxe doos 3 flessen
Beaumont kist 1 fles + 2 glazen

3,24 €

4,86 €

6,48 €

3,24 €

3,24 €

4,85 €

6,48 €

4,04 €

16,19 €

9,71 €

4,04 €

4,04 €

4,88 €

2,26 €

4,04 €

16,19 €

32,39 €

ACC 0065

ACC 0066

ACC 0067

ACC 0035

ACC 0043

ACC 0036

ACC 0037

ACC 0089

ACC 0090

ACC 0091

ACC 0146

ACC 0069

ACC 0070

ACC 0063

ACC 0061

ACC 0068

ACC 0064

VERPAKKING
GESCHENKDOZEN
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HOUTEN KISTEN EN MANDEN

SPECIAL SELECTION
1 fles - bouteille      
2 flessen - bouteilles      
3 flessen - bouteilles      
3 flessen - bouteilles (hoogte)    
4 flessen - bouteilles      
6 flessen - bouteilles      

KROHN
1 fles + 2 glazen (exclusief glazen)
1 fles - bouteille WK 
1 fles - bouteille Colheita - Vintage
2 flessen - bouteilles WK
2 flessen - bouteilles Colheita - Vintage 
2 flessen + 2 glazen (exclusief glazen)
2 flessen + 2 glazen (exclusief glazen) (hoogte - hauteur)
3 flessen - bouteilles WK                
3 flessen - bouteilles Colheita - Vintage 

LAUS
Laus wood box 3 flessen      
Laus wood box 6 flessen      

8,03 €

10,45 €

12,05 €

16,89 €

13,66 €

15,28 €

7,45 €

7,45 €

7,45 €

8,08 €

8,08 €

10,93 €

12,95 €

12,14 €

12,14 €

7,25 €

9,00 €

ACC 0215

ACC 0085

ACC 0106

ACC 0107

ACC 0108

ACC 0105

ACC 0038

ACC 0119

ACC 0116

ACC 0120

ACC 0114

ACC 0109

ACC 0110

ACC 0121

ACC 0115

ACC 0126

ACC 0127
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BOTTIGLIA
doos 1 fles - Verde
doos 1 fles - Rosso
doos 1 fles  Magnum
doos 2 flessen Bottiglia zwart
doos 3 flessen Bottiglia zwart
doos 4 flessen Bottiglia zwart
doos 6 flessen Bottiglia zwart

3,20 €

3,20 €

5,13 €

6,29 €

7,70 €

8,57 €

10,93 €

ACC 0129

ACC 0129

ACC 0130

ACC 0134

ACC 0131

ACC 0132

ACC 0133



VERKOOPSVOORWAARDEN

Openingsuren  van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 17u30
   zaterdag van 10u00 tot 16u00
Levering  franco
Leveringsdagen  dinsdag      Henegouwen
   dinsdag    Namen
   dinsdag             Limburg
   dinsdag       Brabant
   dinsdag Luik
   woensdag  Waasland
   woensdag Vlaanderen
   donderdag           Antwerpen
   vrijdag                      Antwerpen
Prijs    €-/ per fles inclusief btw              
BTW   21%                                 
*   geen extra korting              
Betaling   contant bij levering           
Deze prijslijst annuleert de voorgaande 10-2018
Prijzen zonder verbintenis.

Alle wijnen blijven ons eigendom tot de factuur geheel
is voldaan.  BTW en accijnsverhogingen worden doorberekend.

Aansluiting FOST PLUS VZW nr 394
Ons vakmanschap drinkt men met verstand

Heures d’ouvertures du lundi au vendredi de 9u00 à 17u30
   samedi de 10u00 tot 16u00  
Livraison  franco
Jours de livraison mardi Liège
   mardi  Brabant
   mardi Namur
   mardi  Limbourg
   mardi Hainaut
   mercredi Flandres
   mercredi Pays de Waas
   jeudi  Anvers
   vendredi  Anvers
Prix   € -/ la bouteille inclus TVA  
*   pas de remise supplémentaire             
TVA   21%
Paiement  comptant à la livraison

Ce tarif annule le précédent 10-2018
Prix sans engagement

Tous les vins restent notre propriété jusqu’au paiement 
intégral de la facture.  Changements de TVA et d’accises 

seront appliqués.

Affiliation FOST PLUS ASBL nr 394
Notre savoir faire se déguste avec modération

CONDITIONS DE VENTE



your wine and spirits partner

Zagerijstraat 25
2960 Sint-Job-in-’t-Goor
Tel : 03 238 05 84
Fax : 03 237 51 13
info@despert.be
www.despert.be

OPENDEURDAGEN
vrijdag 27 MAART 2020  van 19u00 tot 22u00

zaterdag 28 MAART 2020  van 14u00 tot 19u00

zondag 29 MAART 2020  van 14u00 tot 19u00

maandag 30 MAART 2020  van 14u00 tot 19u00

vrijdag 16 OKTOBER 2020  van 19u00 tot 22u00

zaterdag 17 OKTOBER 2020  van 14u00 tot 19u00

zondag 18 OKTOBER 2020  van 14u00 tot 19u00

maandag 19 OKTOBER 2020  van 14u00 tot 19u00

VOLG ONS OP INSTAGRAM 
DESPERTWIJNEN


