Champagnes
Yannick Prevoteau
brut “Hermitage”
€ 66,00
1/3 Pinot Meunier, Pinot Noir en Chardonnay, minstens 40% uit de 2 voorgaande
oogsten
Brut Rozé
€ 70,00
Blanc de Blanc Cuvee Brut Amandine
€ 75,00
Extra Brut
€ 75,00
La Perle des Treilles Brut
€ 92,00
60% pinot noir en 40% chardonnay, waarvan 50% 5 jaar oud, 25% 6 jaar oud en 25%
7 jaar oud, 48 to 60 maand sur lattes
Palmer & Co
Brut
Blanc de Blanc
Julien Chopin - Les Originelles
Blanc de Noir – Extra Brut – 3 jaar sur Lie
60% Pinot noir, 40 % Pinot Meunier

€ 69,00
€ 82,00

€ 60,00

Chartogne - Taillet
Les Alliées - Blanc de Noir – Extra Brut 100% pinot Meunier
€ 110,00
Afkomstig van percelen rond Merfy met een bodem bestaande uit kalk, klei en zand
met een overwicht voor de laatste twee. Deze rijkere bodem heeft een enorm goede
waterhuishouding wat ervoor zorgt dat de planten alle nodige voedingsstoffen uit de
bodem kunnen trekken. Les Alliées wordt terecht onder de beste voorbeelden van
een pure Pinot Meunier geschraagd. Deze champagne blinkt uit in opperste finesse
gecombineerd met intensiteit en kracht. Aroma's van geel fruit, honing en toast
worden ondersteund door knappe zuren en een ongelooflijke mineraliteit. Laat je
verrassen door deze elegante en verfijnde topchampagne!
Roederer
Brut premier

€ 95,00

Bollinger
Brut

€ 95,00

Agrapart & Fils
Brut - “7 crus”
Blanc de Blancs - Extra Brut Grand Cru “Terroirs”

€ 89,00
€ 95,00

Méthode Traditionnelle
Ruffus - België (Henegouwen)
Cuvée Seigneur – Brut Sauvage – Blanc De Blancs (chardonnay)

€ 47,00

Schorpion - België (Vliermaal - Haspengouw)
Goud Brut - Chardonnay & Pinot Blanc- 18 maand sur latte
Zwart Brut Nature 2015
Chardonnay & Pinot noir- 18 maand sur latte
Fibonacci – Chardonnay, Pinot Blanc, Auxerrois
Gebotteld in 2009, Gedegorgeerd 2018

€ 58,00
€ 59,00
€ 82,00

Chant d’eole - België (Henegouwen)
Brut - 100% Chardonnay -

€ 58,00

Peth-Weth - Duitsland
Brut Nature - Chardonnay – Pinot Noir

€ 48,00

Bénédicte Tissot - Crémant du Jura - Indigène
Druiven: Chardonnay, Pinot noir, Poulsard, Trousseau

€ 60,00

Rima 32 Gran Reserva - Pinord - Spanje
Brut Nature - Chardonnay, Pinot noir

€ 58,00

Jacky Blot – La Taille aux Loups – Frankrijk - Loire
Brut Tradition

€ 45,00

Achillée – Crémant d’Alsace
Zero Dosage 2018,

Azienda Agricola Ferghettina di Roberto Gatti – Italië
Franciacorta Saten Brut
Rozé

€ 48,00

€ 64,00
€ 72,00

Colinas Espumante Branco - Portugal (Bairrada) Toppertje!!!
Brut Nature - Chardonnay en Arinto (3 jaar gerijpt in de kelders)

€ 48,00

Hattingley Valley – Hampshire UK
Brut
50% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 19% Pinot Meunier, 1% pinot Gris

€ 65,00

Alsace
Domaine Josmeyer Les Cuvée des Artistes
Riesling ‘Le Kottabe’

2011

€ 48,00

2017

€ 64,00

Domaine Amélie & Charles Sparr

Légende - 100 % riesling

Een riesling met een gouden kleur uit de bekende Grand Cru Brand in Turckheim. In de
neus vinden we fijne florale aroma's en geuren van limoen. Hoewel deze wijn nog maar
in zijn prille jeugd zit, verraadt zijn balans, textuur en densiteit al wat een topper hij is.
Complexiteit, lengte en precisie staan centraal bij deze Grand Cru.

Jardin d’Eden - 100 % pinot noir

2017

€ 54,00

Dit is een serieuze Pinot Noir die inzet op drinkplezier, elegantie én complexiteit. In de
neus vinden we frivole aroma's van klein rood fruit, in de mond krokant fruit en zachte
tannines. De spanning tussen het zuurtje, het fruit en de zachte tannines en laat je tong
dansen.

Domaine Paul Ginglinger
Eichberg Grand Cru - Pinot Gris
Pfersigberg Grand Cru – Riesling
GGG Folies
Les Rocailles Pinot Noir

2017
2019
2018
2018

€ 49,00
€ 54,00
€ 48,00
€ 54,00

2018
2018
2018

€ 43,00
€ 48,00
€ 48,00

2018
2018

€ 43,00
€ 60,00

2018

€ 55,00

Domaine La grange de l’oncle Charles
Alsace
Ammerschwihr
Rodern

Domaine Achillée
Schieferberg Riesling
Granité Pinot Noir

Domaine Christian Binner
Hinterberg – Alsace Lieu-Dit - Riesling

Domaine Pierre Frick
Vorbourg Riesling
2016
Vorbourg Riesling Vendanges Tardives- (zoet)
2000
Rot-Murlé Riesling Pur Vin sans sulfite ajouté macération
2018
Steinert Gewurztraminer sans sulfite ajouté macération
2017
Vorbourg Pinot Gris sans sulfite ajouté macération
2018/2019

€ 68,00
€ 68,00
€ 59,00
€ 59,00
€ 59,00

Loire
Cedrick Bardin
Pouilly Fumé
Pouilly Fumé Bois Perrot

2020
2018

€ 38,00
€ 48,00

2018

€ 45,00

2016

€ 45,00

2015

€ 46,00

2015
2015

€ 44,00
€ 62,00

Domaine Thomas & Fils
Sancerre ‘Ultimus’

Chateau de Fosse- Sèche - Saumur
Arcane - 100 % chenin blanc

Domaine Aurelien Revillot
Bourgueil - 100 % cabernet franc

Domaine Fiona Beeston
Chinon - Fiona Beeston’s Perfectly drinkable
Chinon - Clos Des Capucins

Jacky en Jean Peirre Blot - domaine De La Taille Aux Loups (Vouvray)

Dat Jacky Blot met het Domaine de la Taille aux Loups juweeltjes maakt van de chenin
blanc-druif bewijst hij keer op keer. Het is een van de beste wijndomeinen van Montlouis
en Vouvray. Essentieel voor het maken van de wijnen in de Loire is de invloed van de
oceaan. Alleen in het dal van de rivieren stroomt de zachte oceaanlucht naar binnen, die
zorgt dat de druiven mooi rijp worden. Deze omstandigheden resulteren in topwijnen.

‘Montlouis Sur Loire’ Clos De Mosny 100 % chenin blanc

2019

€ 59,00

De wijn is strogeel van kleur met een lichte goudvleug. Op de neus elegant met aroma's
van honing, appel, een beetje eik, bloesem. Rijk in de mond met een licht bittertje in de
afdronk, fijne zuren en mineralen. Rond, complex en goed in balans.

‘Bretonniere’ Cuvée Parcellaire Monopole 100 % chenin blanc 2017

€59,00

Hier wordt een manuele oogst met een rendementsbeperking van 35 hl/ha toegepast. Het
resultaat rijpt bovendien gedurende een jaar in eiken vaten. De wijn is strogeel en helder
van kleur, met een zeer intense, complexe neus. Een mengeling van exotisch fruit, wit
bloemfruit, citrus en acacia samen met het perfecte geïntegreerde hout. De mond zet
mineraal/fris aan, maar al snel volgt er een vettige toets. Prachtig fruit en een beetje
karamel, met een intense lange finale.

‘Montlouis Sur Loire’ Clos De Michet 100 % chenin blanc

2018

€ 59,00

Wijn wordt gemaakt in de wijngaard. Het dense, rijpe fruit wordt enkel geplukt wanneer
het fenolisch rijp is, en dat voel je. Impressionante kruidige neus met bloesems, steenfruit
en zesty citrus. In de mond vinden we het typische zinderende zuurtje van de chenin-druif.
Dat is nodig om het rijpe fruit te ondersteunen en begeleiden.

‘Clos de Venise’ Monopole 100 % chenin blanc

2018

€ 72,00

Gedegradeerd tot Vin de France. De wijngaard bestaat uit tuffeau (witte krijt), dat typisch
is voor Vouvray. Aan de oppervlakte geven klei en vuursteen het minerale karakter aan de
wijn. Deze wijn biedt een unieke definitie van terroir en onthult een uniek zoutkarakter in
zijn soort. De Clos de Venise cuvée is zeer representatief voor zijn stijl van wijn maken. In
de mond is het ongelooflijk precies, de spanning neemt af vanuit het midden gehemelte
en brengt diepte en elegantie. De afdronk eindigt op gejodeerde en zoute tonen, wat deze
wijn een echte complexiteit geeft

Jacky et Jean Peirre Blot - domaine De La Butte
‘Bourgueil Mi - Pente’ - 100 % cabernet franc

2017

€ 64,00

De aroma's zijn intens met potloodslijpsel van de barriques, kruidigheid en rijp zwart fruit.
Ook het tanninemanagement valt op, want het mondgevoel is meteen zijdezacht. Manuele
oogst en ontristing van de druiven worden gevolgd door een natuurlijke fermentatie in
grote houten foudres. Daarna wordt de wijn opgevoed op 1/3de nieuwe en 2/3de oude
eiken barriques. De wijn wordt niet geklaard, noch gefilterd.

Languedoc - Roussillon
Domaine la Prade Mari - Minervois
Conte des Garrigues
Gourmandise des bois

2011
2012

€ 35,00
€ 40,00

Centeilles - 33 % mourvèdre, 33 % grenache, 33 % syrah
Capitelle de Centeilles - 100 % cinsault - TOP!

2013
2007

€ 44,00
€ 55,00

Château Fabre Gasparets - Corbières- Boutenac

2017

€ 40,00

2020

€ 55,00

2013

€ 80,00

Clos Centeilles - Minervois

Blend van mourvèdre, grenache en syrah - 12 maanden op vat

Matassa - Roussillon
Ace of Spades - Les Myrs
Carignan & Mourvedre

Dominique Andiran
100 % gros manseng (wit)
Le Ruminant Des Vignes - Vin De Table

Een wijn met een interessant achtergrondverhaal. Een fossiel van een vreemd paardachtig
dier werd gevonden in de groeve in een van de wijngaarden van Dominque. Het
ingebeelde dier werd getrokken door de studenten die de beenderen van de plaatselijke
universiteit onderzochten. De wijn onderging een heel langzame gisting, die vele maanden
in beslag nam. Het suikerniveau is heel laag met ongeveer 2,5 gram restsuiker. Het is ook
vrij oxidatief, dus het moet meer behandeld worden als een sherry dan als een witte wijn.

Côtes du Rhône (wit)
Domaine des Accoles - Ardèche
L’inattendu - 100 % carignan gris

2016

€ 55,00

2020

€ 81,00

2016
2016

€ 56,00
€ 80,00

2014

€ 38,00

2011

€ 43,00

2015

€ 36,00

2017

€ 42,00

2013/19

€ 87,00

2014

€ 83,00

2016
2015

€ 60,00
€ 100,00

2016

€ 109,00

Stokken van 50 jaar - citrus, kweepeer en bloemen.

Domaine Christophe Semaska
Condrieu - Lys d’Or

Château Chante Cigale
Châteauneuf-du-pâpe - Tradition Blanc
Châteauneuf-du-pâpe - Extrait Blanc

Côtes du Rhône (rood)
Domaine de Chamfort
Vacqueyras

Les Hauts du Fief ‘Cave de Tain’
Crozes - Hermitage

Domaine des Accoles -Ardèche
Gryphe – 100 % carignon

Domaine Christophe Semaska
Côtes du Rhone Villages ‘Rasteau’

Château de Montlys - Semaska
Cote Rotie

Château des Tours – E. Reynaud
Reserve

Château Chante Cigale
Châteauneuf-du-pâpe

Magnum

Maison Stephan
Côte-Rôtie

Premium Syrah uit de Noordelijke Rhône vermengd met een vleugje Viognier, dat een
karaf nodig heeft om zich goed uit te drukken. Als ze eenmaal wat lucht heeft gekregen
en de rustieke accenten zachter worden, zul je uitbarstingen van viooltjes, bramen, ceder
en sigarenrook ontdekken, verstrengeld met lichte leeraccenten en gebarsten zwarte
peper.

Jura
Domaine Désiré Petit- Arbois Pupillin
L’essenciel - 100 % savagnin ouillé

2015

€ 46,00

2016
2017

€ 71,00
€ 73,00

2017

€ 75,00

Domaine André et Mireille Tissot - Arbois
Rose Massale - 100 % chardonnay
Trousseau Amphore - 100 % Trousseau
3 maanden maceratie op Amphore, niet gefilterd en geen sulfieten.

Domaine Aviet - Arbois
Trousseau Amphore - 100 % rousseau

Domaine De la Renardière – Jean - Michel Petit – Arbois Pupillin
Savagnin Non Ouillé
Vin Jaune
Vin Jaune
Vin De Paille (0,375 cl)

2012
2009
2010
2011

€ 70,00
€ 100,00
€ 160,00
€ 90,00

2008

€ 120,00

2015
2011

€ 80,00
€ 180,00

2012

€ 95,00

2016
2016
2018

€ 60,00
€ 65,00
€ 60,00

Domaine De la Pinte
Chateau Chalon

Domaine Macle
Cotes de Jura
Vin de Garde Chateau Chalon

Domaine Des Marnes Blanches
Vin Jaune

Domaine Du Pélican - Arbois
Savagnin Ouillé
Poulsard
Pinot Noir

Domaine De la Tournelle – E. & P. Clairet – Arbois
Ambre de Savagnin
Terre de Gryphées - chardonnay
L’uva
Vin Jaune
Macvin Du Jura
100% chardonnay

2017
€ 72,00
2015/2017 € 66,00
2020
€ 70,00
2011
€ 135,00
2018
€ 69,00

Domaine de l’Octavin
Elle Aime

2018

€ 68,00

Uitzonderlijke blend van pinot noir en chardonnay met een hoog zuurgehalte!
Zure kers, framboos, vanille en limoen met werkelijk heerlijke, energieke vibraties.

Alice – Corvée de Trou- Trou
100% trousseau

2019

€ 70,00

2019

€ 65,00

Bourgogne (wit)
Domaine Guillot-Broux
Mâcon Cruzille ‘Les Perrières’ - 100 % chardonnay

Een Chardonnay uit het zuiden van de Bourgogne, met het niveau van een Grand Cru.
Complex van smaak, 18 maanden gerijpt op eiken vaten.

Mâcon Cruzille ‘Les Genièvrières’ - 100 % chardonnay

2019

€ 49,00

Speels en elegant in de mond. 6 maanden gerijpt op eiken vaten, perfect om nu te drinken.

Les Heritiers du Comte Lafon
Viré - Clessé

2018

€ 58,00

2014

€ 55,00

2018
2019

€ 54,00
€ 54,00

2018

€ 50,00

2017

€ 75,00

2016

€ 75,00

2017

€ 90,00

2011

€ 169,00

Maison Olivier Leflaive
Auxey Duresses

Maison Prunier - Damy
Auxey Duresses – Les Boutonniers
Saint-Romain – Sous Le Chateau

Domaine Jean-Charles Fagot
Pernand Vergelesses Les Pins

Domaine Louis Latour
Pernand Vergelesses 1Cru en Caradeux

Domaine Gagey - Louis Jadot
Pernand Vergelesses Les Combottes

Domaine Seguin -Manuel
Meursault ‘Les Clous’

Domaine Dubreuil - Fontaine Père & Fils
Corton Charlemagne Grand Cru

Bourgogne (rood)
Domaine Guillot-Broux
‘Les Genièvrieres’ - 100 % pinot noir fin (rood)

2016

€ 49,00

Heel zeldzaam, er zijn maar enkele domeinen in Frankrijk die deze variëteit hebben
(waaronder Romannée-conti). Deze wijn zit op het niveau van een 1er Cru. 11 maanden
gerijpt op eiken vaten.

‘La myotte’ - 100 % pinot noir fin (rood)

2013

€ 59,00

2014

€ 55,00

2017
2017

€ 62,00
€ 69,00

2018

€ 60,00

2012

€ 68,00

2015

€ 100,00

2018

€ 64,00

2010

€ 78,00

2019

€ 100,00

2018

€ 79,00

2017

€ 62,00

Topwijn! Niveau Grand Cru! 18 maanden gerijpt in eiken vaten.

Domaine Tupinier – Bautista
Mercurey 1er Cru Clos du Roy

Maison Prunier - Damy
Auxey Duresses 1Cru– Clos Du Val
Pommard – Trois Follots

David Trousselle
Santenay

Maison Olivier Leflaive
Chassagne Montrachet

Domaine Louis Latour - 94/100 in Parker
Beaune Premier Cru Vignes Franches

Domaine Dupont- Fahn
Auxey Duresses “Derrière Le Four”

Domaine Robert Sirugue
Vosne Romanée

Domaine Tortochot
Gevrey-Chambertin – Les Jeunes Rois

Méo-Camuzet
Fixin

Domaine Peirre Guillemot
Savigny- Les- Beaune – Les Grands Picotins

Bordeaux (wit)
Château lafargue
Pessac - Léognan cuvée Alexandre

2016

€ 52,00

2018
2006

€ 44,00
€ 69,00

2008

€ 68,00

2007
2007

€ 95,00
€ 112,00

2014
2008

€ 95,00
€ 92,00

2008

€ 70,00

2006

€ 69,00

2016
2005
2007

€ 86,00
€ 80,00
€ 88,00

Bordeaux (rood)
Médoc - Haut-Medoc - Moulis
La Demoiselle de Sociando Mallet ‘Jean Gautreau’
Château Chasse Spleen

Margaux
Chevalier de Lascombes

Saint-Julien
Château Beychevelle - 4ième Cru Classé
Château Léoville Barton - 2ième Cru Classé

Pauillac
Les Haut de Ponet Canet
Château d’Armailhac

Saint-Estephe
Dame de Montrose

Pomerol
Château La Fleur Gazin

Saint-Emilion
Château Grand Mayne Grand Cru Classé
Château Grand Pontet Grand Cru Classé
Château Larcis Ducasse Grand Cru Classé

Cahors - Domaine du Prince
Lou Prince - 100 % malbec - 2 jaar op vat - 30 hl/ha

2014

€ 68,00

2016

€ 61,00

Limoux
Sieur D’Arques FUT 28
Cuvée Du Marais, Clocher La Digne d’Aval
100 % chardonnay

Beaujolais
Jean Foillard
Domaine Jean Foillard is ontegensprekelijk een van de beroemdste producenten in de
Beaujolais. Het domein heeft ongeveer 15 hectare wijnstokken, voornamelijk in de
appellations Morgon en Fleurie. Jean Foillard, die het landgoed in 1981 overnam, werd
geïnspireerd door Marcel Lapierre om zijn wijnstokken te beheren in een zo organisch
mogelijke stijl. De technieken van Foillard zijn erop gericht om zoveel mogelijk fruit te
bewaren zonder het gebruik van zwavel. Zijn nauwgezette en delicate vinificatie resulteren
in wijnen met een zijdezacht mondgevoel. Zijn wijnen vallen op door de intensiteit van
fruit, frisheid en de goede balans tussen structuur en delicatesse.

Morgon - Côte Du Py - 100 % gammy (rood)

2018

€ 55,00

Sterke intensiteit in de neus met aroma's van rijp rood fruit en rozenblaadjes, tonen van
zoete kruiden en een subtiele bloemige en minerale afdronk. In de mond aroma's van rijp
rood fruit, medium-bodied met heeft zachte tannines.

Fleurie - 100 % gammy (rood)

2018

€ 50,00

Aroma's van veenbessen, wild fruit, zoete kruiden, viooltjes en minerale accenten. In de
mond zijn de tannines fluweelzacht. De wijn is omhullend, medium-bodied en heeft
toetsen van rood en zwart fruit.

Domaine Thillardon
Chénas – vibrations - 100 % gammy (rood)

2015

€ 48,00

Heel oude wijnstokken, van een mix van terroirs. Levendig en helder, een beetje zuur in de
aanzet, met veel kersen en framboos gevolgd door een mooie kruidigheid. Een frisse stijl
die heel fijn en sappig is. Een heldere en pure wijn.

BELGIË
Wijndomein Aldeneyck (Maaseik)
Pinot Gris
Pinot Gris Barrique
Chardonnay Heerenlaak
Pinot Noir Barrique

2017
2016
2017
2016

€ 35,00
€ 48,00
€ 47,00
€ 53,00

2017
2017

€ 92,00
€ 140,00

Clos d’Opleeuw
Chardonnay
Pleistoceen

Wijndomein Bon Baron (Lustin)
Wijndomein Château Bon Baron is het paradepaardje van Jeannette van der Steen. In 2001
kocht het koppel een landhuis in het rustieke Profondeville (Lustin). Met zijn 17 ha kan het
domein zich vandaag vol trots één van de grootste van België noemen. Château Bon Baron
is gelegen aan de oevers van Maas. De gunstige invloed van de rivier en de rijke bodem
met klaksteen, zandsteen en leisteen maken de regio tot de droom van elke wijnbouwer.
Chardonnay
2017
€ 55,00
Houtgerijpte (één jaar op nieuwe Franse eiken vaten) volle Chardonnay met een diepgoude
kleur en krachtig uitgesproken aroma’s van rijpe abrikoos, vanille, honing, boter en een
acaciatoets. Aangenaam fris, rond en sappig met rijpe aroma’s in de mond en een getoaste
afdronk.

Masterblend Sax

2016

€ 50,00

Deze masterblend Sax is de eerste assemblage van alle rode druiven (Acolon, Cabernet
Dorsa, Gamaret, Garanoir, Pinot noir, Frûhburgunder en Merlot)die Bon Baron verbouwt.
Het resultaat van deze blend is een zachte evenwichtige rode wijn met een intense rode
kleur. In de neus krijg je toetsen van zwart fruit en in de mond is het een harmonieuze wijn
met een lichte kruidigheid en een zachte afdronk.

Pinot Noir Trésor

2015

€ 55,00

één jaar gerijpt op nieuwe Franse eiken vaten. Een mooie rubis rode kleur met een fijn
boeket van zacht rood fruit en subtiele tonen van vanille. In de mond romig met een lekker
pallet van bosaardbei, zwarte kers en een lichte fumétoets. Aangename frisse zuren en een
volle afdronk maken deze wijn een echte ontdekking!

Acolon

2014

€ 42,00

Eén jaar gerijpt op nieuw Franse eiken vaten. Een krachtige rode wijn met een prachtige
edelheid. De Acolon is met haar fruitigheid en volle kruidige aroma’s harmonieus. In de
neus zijn aroma's van rood en zwart fruit, zoals frambozen, bramen, bosbessen en pruimen
terug te vinden. Door de rijping op hout is de wijn tanninerijk in structuur met smaken van
peper, paprika, eucalyptus, vanille en eikenhout in de mond.

Genoels Elderen een stukje ‘Bourgogne in Vlaanderen’ ( Riemst – Maastricht)
Blauw

2017

€ 40,00

100 % Chardonnay. Een medium goudgele wijn met een mooie schittering. Je kan er de
aroma's van boterbloemen, rijpe pruimen en appels in terug vinden. Het is een elegante
en fruitige droge witte wijn met heel wat frisheid in de afdronk. De gisting en de rijping
ervan gebeuren op Franse eikenhouten vaten.

D’Hellekapelle (Loker - Heuvelland)
Chardonnay

2018

€ 39,00

Deze wijn heeft 8 maanden en 1/3 gerijpt op Franse eiken vaten. De kleur is lichtgeel. In
de neus stuiven heerlijke aroma’s op van boter, toast en vanille, zij aan zij met tropisch fruit:
ananas, meloen en banaan. De rijkgevulde smaak balanceert tussen het smeuïge van boter
en zachte zuren die de wijn licht en fris houden.

Pinot Noir

2018

€ 39,00

Een delicate, fruitige wijn met een mooie glanzende kriekenkleur. Hij charmeert in de neus
met rode kersen en bessen, framboos en ook wat peper. De smaak is licht en fijn, mooie
zuren, veel rood fruit, ook peper en lichte bitters. Deze wijn rijpte korte tijd op gebruikte
Franse eiken vaten, wat hem edeler en evenwichtiger maakt.

Pietershof (Voerstreek)
Chardonnay

2017

€ 40,00

De wijngaard met een oppervlakte van 2,5 hectare ligt aan het Krindaal. Met een
zonovergoten zuidhelling, aan de noordzijde omzoomd door een dichte bosrand, spreken
we hier van een ideale situering van de wijngaard. Niet alleen de ligging, maar ook de
bodem van silex en kalkzandsteen, zijn optimaal geschikt voor wijnbouw. Deze kalkrijke
silexbodem werd 70 miljoen jaar geleden gevormd in de oceaan die toen Europa bedekte.
Alhoewel ons klimaat zeer wisselvallig en onvoorspelbaar is, biedt het microklimaat in de
wijngaard gemiddeld genomen over het hele seizoen genoeg warmte om de druiven te
laten rijpen.

Pinot Noir

2016

€ 40,00

Voor de liefhebbers van een lichte rode wijn. Robijnrood, fijn van structuur, vol fruit zoals
rijpe bessen en een tikkeltje houtrijping.

Pinot Blanc

2016

€ 39,00

De pinot blanc van wijndomein Pietershof is een frisse, minerale en helder geelkleurige
wijn. Je kan er vooral de aroma's van citrusvruchten en groene appel in terugvinden.

La Falize (Namen)
Chardonnay

2017

€ 120,00

De nieuwe wijn van Peter Colemont (Clos d'Opleeuw) is ook een 100 % Chardonnay
geworden, gevinifieerd op Franse eik. De wijn blijft op de lies met battonage in de vaten
voor 18 maanden. Nu reeds op dronk en met een nog mooiere toekomst in het verschiet.
Het domein waar deze wijn werd vervaardigd ligt in de BOB Côtes de sambre et meuse en
staat onder leiding van Baron Fréderic de Mevius. Het domein ligt op de top van de steile
noorderhellingen Van de Maas.

Gloire de Duras (Haspengouw)
Riesling - Special Cuvée

2018

€ 42,00

Een speelse Riesling met een lichtzoete toets. Aroma's van rijpe perzik en limoen. Door de
mineraliteit en evenwichtige zuren blijft de zoete toets mooi op de achtergrond.

Riesling - Clos de Duras

2018

€ 62,00

Complexe en krachtige Riesling. Mooie combinatie van zowel rijp steenfruit, kruidige
toetsen alsook een minerale afdronk. Voor deze Riesling werden enkel de beste druiven
geselecteerd van de clos aan het Kasteel van Duras.

Wijndomein Waes (Zwijnaarde - Scheldeland)
Wit - blend van Solaris en Bianca

2018

€ 50,00

Ontwikkelde intense aroma’s van abrikoos, citrus, rozen en zachte kruiden. Een frisse,
evenwichtige wijn, aromatisch, elegant, met een mooie structuur en lengte.

Rood - blend van Rondo, Regent en Leon Millot

2017

€ 50,00

Gerijpt in houten vaten van Franse (85 %) en Amerikaanse eik (15 %) gedurende 8
maanden. Paarse kleur, een bouquet van zwart fruit, viooltjes, peper en cacao, dat zich in
de mond doorzet in complexere, geëvolueerde toetsen van hout en kruiden. De wijn is niet
gefilterd en niet geklaard en kan een natuurlijke neerslag ontwikkelen.

Wijndomein Hoenshof (Borgloon - Haspengouw)
Haspengouw, de prachtige bloesems, het sappige rijpe fruit en… Belgische wijn. In het
hartje van de fruitstreek ligt het succesvolle Wijndomein Hoenshof. De leembodem met in
de diepere lagen mergel is erg geschikt voor de druiventeelt.

Bull’s Blood of Stierenbloed

2016

€ 40,00

Blend van Cabernet Dorsa, Cabernet Cantor en Cabernet Cortis.
Een stevige en krachtige rode wijn op basis van drie verschillende druiven uit de
Cabernetfamilie. Hij won goud op de Beste Belgische wijnverkiezing 2019.

DUITSLAND
Weingut Schnaitmann (Pfalz)
Riesling Uhlbacher Götzenberg

2018

€ 68,00

2018

€ 60,00

2019

€ 65,00

2016
2018
2017
2018

€ 70,00
€ 45,00
€ 165,00
€ 100,00

2016
2016

€ 60,00
€ 60,00

2020

€ 64,00

2018
2018
2018
2018
2018
2018

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 67,00
€ 64,00
€ 64,00

100 % riesling

Simonroth Lemberger Württemberg
100 % lemberger

Simonroth Spätburgunder Württemberg
100 % spätburgunder

Franz Keller (Baden)
Schlossberg GG grosse Lage 100 % grauburgunder
Oberbergener Bassgeige 100 % spätburgunder
Achkarren Schlossberg GG 100 % spätburgunder
Oberrotweil Kirchberg 100 % spätburgunder

Weingut Knewitz Appenheim (Rheinhessen)
Hundertgulden - 100 % riesling trocken
Appenheim Reserve - 100 % chardonnay trocken

Weingut Van Volxem – Mosel - Saar
Goldberg GG - 100 % riesling

Weingut Maximin Staadt- Mosel - Saar
Infinity - 100 % riesling - Trocken
Antonius - 100 % riesling - Trocken
Constantin - 100 % riesling - Trocken
Carlito - 100 % riesling – GG Alte Reben
Maximiner Pralat - 100 % riesling- Alte Reben
Ella - 100 % riesling- Auslese Feinherb (sweet)

Peth-Wetz (Rheinhessen - Duitsland)
Christian Peth en zijn vrouw Maja Luise leiden het team van Weingut Peth-Wetz, dat
opgericht werd in 2001. Het ligt tussen Worms en Alzey in het Duitse Rheinhessen. Volgens
de Gault Millau Wine Guide, is de wijnmakerij nu al één van de toonaangevende
wijndomeinen in Rheinhessen. Christian kweekt 30 hectare wijngaarden. Zijn wijnstokken
groeien in löss- en kalksteenbodems. Hij schuwt krachtige tannines en geconcentreerde
wijnen met een onderscheidend karakter niet. Hij begon de stijl te waarderen tijdens zijn
studie en stage in Chili, Australië, de Verenigde Staten en aan de Geisenheim University in
Duitsland.
Het is niet verwonderlijk dat Peth-Wetz zich niet alleen richt op Duitse klassiekers, maar
ook op een reeks klassieke Franse variëteiten (petit verdot, malbec, cabernet sauvignon en
merlot), die daar minder vaak voorkomen. De wijnen variëren van een ongefilterde riesling
en pinot noir tot Estate grauer burgunder. Met zorg voor het milieu zijn ze in de transitie
om biologisch gecertificeerd te worden.

Chardonnay Unfiltered

2018

€ 47,00

Negen maanden op Franse eiken vaten. In de neus hebben we mooi vanilleaccenten die
doen denken aan een beboterde toast. Ook aroma’s van geel fruit. Iets exotisch zoals
abrikoos, banaan, meloen en sesam. De botertoast blijft lang hangen in de mond. Drinkt
als een grote bourgogne in Meursault-stijl.

Magnum
Pinot Noir Unfiltered

2018

€ 92,00

2018

€ 48,00

Tonen van felrode kersen, bosbessen, kruidnagel, zwarte theeblaadjes en kaneel zijn heel
consistent in de neus, licht rokerig. Een frisse zuurtegraad, aards karakter en ronde
tannines.

Assemblage Réserve

2016

€ 68,00

Het ‘Rode vlaggenschip’ van Peth-Wetz brengt veel substantie in het glas, is rijk aan
bessen, mokka en geroosterde toetsen. Sappig, vol, met een smaak die blijft hangen en
goed ingebouwde tannines. Een blend van 18 % cabernet sauvignon, 19 % merlot, 33 %
cabernet franc, 12 % petit verdot, 18 % malbec. 20 maanden gerijpt op vat.

Grand Vintage Petit Verdot

2017

€ 90,00

Deze wijn is een echte zeldzaamheid uit Duitsland. Amper 11 hl/ha. Het aroma is typerend
voor de variëteit en toont rijpe banaan en de kruidigheid van peper en paprika, geleverd
met weelderige sappigheid. Aroma's van leer en tabak. Ongefilterd krijgt de wijn zijn
natuurlijkheid en zijn complexe structuur. 18 maanden gerijpt op nieuw Frans eiken vaten,
harmonieert perfect met de rijke tannines, is goed getemperd en heeft een fluweelzachte
tong met een hele lange bestendigheid.

OOSTENRIJK
Oostenrijkse wijnen zijn altijd boeiend in de mond, verrassend, complex, met veel
mineraliteit en ideaal in combinatie met een gerecht. Wij gingen elk Oostenrijks
domein op de kaart bezoeken en selecteerden voor u de topwijnen. Leuk weetje:
witte wijnen zoals Grüner Veltliner, Riesling en andere witte wijnen hebben een
bewaarpotentieel van 10 jaar!

Weingut Schauer - Bernhard Schauer (Südsteiermark)
Bekroond als ontdekking van 2017 als wijnmaker in Oostenrijk! Op 25 kilometer van de
Sloveense grens, gelegen op een hoogte van 564 meter, prachtig uitzicht, de wijngaarden
staan op zeer steile hellingen. Kleisteen bodem, alles gebeurt manueel.

‘Schiefergestein’ 100 % grauburgunder (pinot gris - wit)

2016

€ 37,00

Mooi droog, groene noten en paprika, onrijpe peer en citrusvruchten.

‘Schiefergestein’ 100 % morillon (chardonnay - wit)

2018

€ 37,00

2019

€ 50,00

Volle complexe wijn, bloemig en fris, vergisting op inox.

‘Epilog’ 100 % Gewurztraminer (wit)

Een zeer uitzonderlijke Gewurztraminer met veel toetsen van exotisch fruit. De druiven
worden geoogst op een oud perceel in de Gaisriegl wijngaard die op een hoogte van 560
meter boven de zeespiegel ligt. Bij de vergisting worden de volledige druiven mee vergist
en dus niet enkel het sap. Nadien gerijpt gedurende 10 maanden in vaten van 500 liter.

‘Ried Gaisriegl’ 100 % Sauvignon blanc (wit)

2018

€ 61,00

Volle, kruidige, minerale en complexe wijn. De met de hand geoogste en streng
geselecteerde druiven worden vergist in vaten van 500 liter. Er wordt enkel met natuurlijke
gisten gewerkt. Na de vergisting rijpt de wijn nog 14 maanden verder op het fijne
bezinksel. Absolute top-sauvignon!

Weingut Am Berg - Ludwig Gruber (Wagram - Kamptal)

Käferberg ligt op de oostelijke helling van de heuvel van Langenlois
Vinificatie in een acaciahouten vaten. Karaktervolle wijn, complex, vol en rond. Intense
fruitaroma’s (geel fruit en rozijnen), verse specerijen, vanille, toast en noten. Zachte
zuurtjes, sappig, lichtpikant en een fruitige zoetigheid.

Käferberg - Kamptal Reserve - Sonnekäfer (wit)

2016/2019

€ 51,00

2016

€ 48,00

100 % grüner veltliner - Topwijn - 2 topjaren!

Burgunder RIED Loiserberg Reserve (wit)

Blend van grauer burgunder, weisser burgunder en chardonnay.
Boeiend! Aroma’s van appel en peer, witte peper, steenfruit, kweepeer en een minerale
geur. Lichtzoet fruit, mooie mollig, charmant en vol van afdronk.

Johanneshof Reinisch (Thermenregion)
Absoluut topdomein, de ontdekking!

Satzing Rotgipfler (wit) - 100 % rotgipfler,

2017

€ 44,00

Een wijn afkomstig van de allerbeste druiven van de 'Satzing'-wijngaard, met een
ondergrond van kalk en leem die extra intensiteit en complexiteit geeft. Natuurlijke
vergisting in oude eikenhouten vaten en rijping in diezelfde vaten sur lie gedurende 12
maanden. Complex, exotisch fruit, geroosterd en steenvruchten.

Spiegel Zierfandler (wit) - 100 % zierfandler

2017

€ 45,00

Spiegel is de naam van hun hoogstgelegen wijngaard (300 meter). De vergisting heeft
plaats in houten vaten van diverse inhoud en leeftijd. 20 % van de wijn rijpt op de fijne
'lies' gedurende 10 maanden. Boter, citrus, complex en romig.

Ried Lores Chardonnay (wit) - 100 % chardonnay

2017

€ 45,00

Heldere geelgroene kleur. Aromatische geur met nuances van noten en biscuit. In de
smaak een volle fruitige aanzet met verfijnde minerale tonen. De houtlagering (10
maanden) is mooi geïntegreerd en versmelt met de delicate zuren.

Kapitel 1 Auf Der Maische (orange wine)
2014
€ 58,00
Een orange wine (sinaasappelkleurige wijn). De uitzonderlijke hoge kwaliteit van druiven,
rotgipfler, zierfandler en traminer, worden heel voorzichtig ontdaan van de steeltjes en 14
dagen lang met de schil vergist. Nadien rijpt de wijn 8 maanden op de fijne lie in oude
vaten van 700 liter. Heel complex, superboeiend, perfecte starter of zomerwijn.

Frauenfeld St - Laurent (rood) - 100 % sankt laurent

2015

€ 45,00

Een schitterende ligging van de wijngaard. De rotsige ondergrond en de zuidelijke helling,
in combinatie met wijnstokken van minstens 35 jaar oud geven topdruiven. Na de
vergisting rijpt de wijn 16 maanden in eiken vaten van Franse en Oostenrijkse origine.
Smaken van braambes, heel kruidig en complex.

Holzspur Pinot Noir (rood)

2013

€ 80,00

Deze wijngaard ‘Holzspur’ heeft een kalkachtige ondergrond, ideaal voor Pinot noir. Deze
wijn wordt enkel in de jaren gemaakt dat alles perfect verloopt in de wijngaard. Oude
wijnstokken (60 jaar). 18 maanden gerijpt in kleine eiken vaten. Ecologische wijn, complex,
gestoofd fruit, toast en zwarte bes.

Holzspur St- Laurent (rood)

2015

€ 80,00

De Holzspur-wijngaard was dankzij zijn kalkrijke alluviale bodems voorbestemd voor
Bourgondische wijnstokken. De druiven rijpen op wijnstokken van bijna 60 jaar oud om
een uniek expressieve wijn te definiëren. Na gisting in houten gistingstanks rijpt de St.
Laurent Holzspur minimaal 20 maanden in kleine vaten. Vervolgens 12 maanden rijping
op fles. Kaneel- en pruimtonen bereiken onmiddellijk de neus voordat een meer
doordringende, donkere pioennoot zich laat voelen. Het geconcentreerde gehemelte
presenteert het fijnste web van pure tannines, die een bijna onzichtbare maar toch stevige
structuur bieden.

Weingut Lichtenberger - Gonzalez (Burgenland)
Leithaberg Weiss 7 Neuburger (wit)
Leithaberg Rotburger (Blaufrankisch) (rood)

2017
2014

€ 45,00
€ 45,00

Weingut Strehn (Mittelburgenland)
Pandur Reserve - 100 % blaufrankisch

2019

€ 61,00

Donkere dieprode kleur, ondoorzichtige kern, violette tinten. Fijne tannines, zwarte
bessenkonfijt, accenten van rood fruit, mandarijnzeste en gedroogde kruiden. Sappig,
levendig, krachtig, intens, finesse en een aanhoudende frisheid.

Ebner-Ebenauer – Wienviertel
Black Edition - 100 % chardonnay

2015

€ 69,00

Een kalkachtige structuur en de zachte romigheid en laat een glimp van prachtig
steenfruit op de afdronk zien. Een zeer elegante, volwassen en evenwichtige Chardonnay
die nu heerlijk is, maar nog veel verder zal evolueren. Echte verfijning.

Sankt laurent Alte Reben - 100 % St laurent

2015

€ 46,00

Deze typisch Oostenrijkse druif is vermoedelijk een mutant van de Pinot noir. Afkomstig
van stokken met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar en met beperkte opbrengst. De
rijping gebeurt gedurende 6 maanden op grote foeders. Het resultaat is een frisse
sappige wijn met kruidig karakter en verfijnde tannines.

Black Edition - 100 % pinot noir
2013
€ 74,00
Het wijngoed Ebner-Ebenauer bevindt zich in de regio van Poysdorf waar ze ongeveer
16 hectare aan wijngaarden bezitten. De druivenstokken zijn tussen de 20 en 60 jaar oud.
De wijngaarden worden met zorg en respect voor de natuur onderhouden.

Wachter Wiesler - Organic – Eisenberg (Burgenland)
Weinberg RIED - 100 % blaufrankisch

2014

€ 46,00

Op een hoogte van 300 meter boven zeeniveau. Met ijzerrijke klei zijn de
bodemeigenschappen hier behoorlijk vergelijkbaar met de Eisenberg. 18 maanden rijping
op vat.

Ratschen RIED - 100 % blaufrankisch

2014

€ 68,00

Een zeer speciale enkele wijngaard van 50 jaar oude wijnstokken met een zandige
kleibovengrond en zand en grind in de ondergrond. 24 maanden gerijpt op vat. Kersen,
bessen en bramen, een minerale en zoute textuur, fijngeweven tannines. Wijn om van
genieten.

Weingut Holass (Burgenland)
Burgenland Red (rood) - 100 % blaufränkisch

2015

€ 36,00

Een sappige Blaufränkisch genaamd ‘Burgenland’. Een fruitige biologische wijn van oude
wijnstokken (40 jaar) diepgeworteld in de leem en kalksteen.

Ritzing (rood) - 100 % blaufränkisch

2015/2017 € 42,00

Oplage van slechts 288 flessen, oude wijnstokken (50 jaar). Een heerlijke fruitige wijn,
kruidig als Cabernet Franc, pittig als Syrah en verfijnd als Pinot Noir … op en top
Blaufränkisch!

Burgenland White (wit) 100 % grüner veltliner

2017

€ 38,00

Weingut Andreas Gsellmann (Burgenland)
Traminer (wit)

2018

€ 50,00

Een pure 'Traminer'. Afkomstig van 2 verschillende terroirs. Ried Goldberg en Ried
Seufertsberg. Andreas vergist deze wijn 14 dagen met de hele druif. Een 'orange' wijn dus.
Na de vergisting rijpt de wijn 8 à 10 maanden in 500 liter vaten op de 'lie fine'. Enkel bij
het bottellen voegt Andreas het minimum aan sulfiet toe. Intens volle witte wijn met
aroma’s van bloemen en lychee.

Weissburgunder Pannobile (wit)

2015

€ 58,00

Dit is een wijn geselecteerd door het toonaangevende Pannobile, een collectief van enkele
wijnbouwers uit Burgenland. De wijnen worden blind geproefd door alle wijnbouwers en
enkel de beste worden weerhouden. Deze wijn is afkomstig van 1 wijngaard, Ried
Goldberg. Andreas Gsellmann gebruikt enkel de druiven van de oudste wijnstokken voor
deze wijn. Spannend en veelzijdig. Vergist met de natuurlijke gisten en 14 maanden gerijpt
in houten vaten. Intense volle en complexe wijn met aroma’s van abrikoos en steenfruit,
veel mineraliteit en exotische fruit.

Claus Preisinger (Burgenland)
Het wijngoed Claus Preisinger heeft een bliksemcarrière in de Oostenrijkse wijnbouw. De
eigenaar, Claus Preisinger heeft de status van oenologisch wonderkind: Claus Preisinger is
gecertificeerd biodynamisch en is een trots lid van zowel de Pannobile- als de Respektverenigingen, die pleit voor de hoogste kwaliteit bij het maken van wijn die echte
terroirkenmerken tot uitdrukking brengt door middel van biodynamische praktijken.
“Mijn wijnen zijn een weerspiegeling van de natuur. Ik grijp niet kunstmatig in, noch in de
wijngaard, noch in de kelder. Zelfs als dit het resultaat zou kunnen verbeteren, zou ik liever
tevreden zijn met wat de natuur ons geeft dan mezelf te bemoeien en te
manipuleren.” - Claus Presinger

Erdeluftgrasundreben - 100 % Weissburgunder (orange)

2019

€ 88,00

De Pinot Blanc van Claus Preisinger begint zeer reductief en koel, rokerig en stevig, met
wat groene tonen, limoen, citroenmelisse, een beetje wierook, gele perzik, verandert
ongelooflijk snel met lucht, wordt fijner en delicater. In de mond met een stevige en frisse
start, vederlicht, maar nog steeds met inhoud, gistachtige structuur verspreidt zich op de
tong, opnieuw rokerig kruid, eerst sappig, dan een kalkachtige mineraliteit laat de tong
uitdrogen licht, een beetje jeneverbes en een bloemige toets, gele peer, bijna zwarte
mineraliteit, wat roggebrood. De Pinot Blanc was gevuld zonder filtratie, troebel met gist
en zonder toegevoegde zwavel -

Erdeluftgrasundreben – 100 % Gruner Veltliner (orange)

2019

€ 88,00

Een Grüner Veltliner die niet typisch is, en dat is maar goed ook. Want het is een grote
verrijking dat Veltliner uit het al te gelijkaardige schema kan breken! Van de grandioze
Edelgraben-locatie op de Leithaberg, maar hij mag er eigenlijk niets op schrijven, omdat
de wijn troebel is gebotteld en dus geen keuringsnummer krijgt.
Op de neus een lichte reductie en wildheid, maar niet te extreem, veel kruidenkruiden en
koele aroma's, extreem complex en boeiend, een vleugje gedroogd fruit en gist, dan weer
citroenmelisse en pimiento's, verandert snel. In de mond met een stevige toets en
limoenmineraliteit, maar ook een portie charme, bizarre structuur met een delicate greep,
een vleugje kruisbes, plus limoen en groene thee.

Bonsai 100 % blaufrankisch

2017

€ 60,00

Een lichte Blaufränkisch in Pinot-stijl met een korte masiche-standtijd: licht
schoorsteenrood, frambozen, rode aalbessen en hun bladeren, een vleugje
citroenmelisse. Zeer delicaat en fruitig in de mond in het begin (bijna als druivensap),
voordat een subtiele tanninetextuur intrekt en het een serieuze structuur geeft, vrij delicaat
in de zuurgraad, blijft altijd vederlicht en speels, extreem animerend, met zeer fijne, licht
aardse tannine in de mond. Geweldige drinkervaring: muteert in de mond van sap naar

wijn!
Claus 100 % Pinot noir

2019

€ 79,00

Claus Preisinger's Pinot Noir groeit op bruine grond en kalksteen, op een verhoogd plateau
ten noorden van het meer waar de temperaturen koeler zijn - waardoor het de meest
geschikte plek is voor deze variëteit. Het wordt spontaan gefermenteerd in vaten met open
bovenkant nadat het 2 weken op de huid is bewaard. De wijn rijpt vervolgens in
eikenhouten vaten van 228 liter. Dit is een delicate en verfijnde Pinot Noir, bijna gekookte
rode en zwarte kers, rookaroma's, geroosterd vlees. Dan komt fijne lichte chocolade, kers
met rook en chocolade. Alles is in orde, alles blijft etherisch delicaat. Zeer fijne pinot in de
mond. Delicate, malse kers, wat aalbes inbegrepen, etherisch, in de Bourgondische taal
meer een fijne "Volnay" dan een Cotes de Nuits. De tederheid loopt door. Wijn is leuk!
Pannobile 60% Zweigelt en 40% Blaufränkisch
2017
€ 70,00
spontaan gefermenteerd in open vaten, 18 maand gerijpt in kleine eikenhouten
vaten. Donkere robijnrode granaatappelkleur, violette reflecties, delicate kostbare
houtkruiden in de neus, donkere bessen en vers kersenfruit, viooltjesgeur en delicate
kruidentonen, lichte reductie, rijp in de mond, goed gestructureerd, stevige tannines,
mineraal en zoute afdronk.

Michael Wenzel (Burgenland)
Yauchgang Wild & Free - 100 % blaufränkisch
2017
€ 60,00
Een sappige Blaufränkisch genaamd ‘Burgenland’. Een fruitige biologische wijn van oude
wijnstokken (40 jaar) diepgeworteld in de leem en kalksteen.
Vogelsang - 100 % Furmint
2018
€ 74,00
Oplage van slechts 288 flessen, oude wijnstokken (50 jaar). Een heerlijke fruitige wijn,
kruidig als Cabernet Franc, pittig als Syrah en verfijnd als Pinot Noir … op en top
Blaufränkisch!
Garten Eden (wit) 100 % Furmint
2017
€ 100,00
Wild & Free Voodoo Child (orange) - 100 % Pinot gris
2019
€ 58,00
Reductieve toetsen die zacht aanwezig zijn, heel fijn gemaakt.
Kleiner Wald - 100 % Pinot noir
2017
€ 65,00
Reductieve toetsen die zacht aanwezig zijn, heel fijn gemaakt.

Meinklang - Burgenland
Abend - Blaufrankisch & Sankt laurent

2016

€ 52,00

SLOVENIË
Burja estate - Vipavska Valley - mergelbodem, biodynamisch
Noir (rood) - 100 % pinot noir

2016

€ 42,00

Spontane gisting, ongefilterd, 12 maanden houtrijping, aroma’s van framboos, kers en
viooltjes, mineraal, sappig en kruidig. Een krachtige en goed gestructureerde pinot noir.

Reddo (rood)

2017

€ 58,00

50 % schioppettino (pokalca), 30 % blaufränkisch (frankinja), 20 % refosco (refošk)
Spontane gisting, ongefilterd, 15 maanden houtrijping, aroma’s van viooltjes, wilde bessen
en rozijnen, peper, mineraal en kruidig. Mooi versmolten houttoets, sappig, aards en vlezig.

Primus Stranice (wit) - hun parade-cuvée

2015

€ 60,00

50 % malvazia, 25 % welschriesling en 25 % rebula
Stokken van 60 jaar, rijping in betonnen eieren, droge wijn, aroma’s van gele bloemen en
appel, veel mineraliteit.

Pasji Rep – Vipava Valley
Samo Premm maakt organisch gecertificeerde wijnen van enkele mini-wijngaarden in de
Vipava-vallei, altijd handgeplukt. Eén van de betere ‘terroirs’ van het land. Gecombineerd
met natuurlijke vinificaties proef je dat in je glas.

Jebatschin (wit)

2013

€ 38,00

Topcuvée van Pasji Rep. Blend van zelen, malvazia en rebula. Schilfermentatie, rijk en breed
boeket. Mooi complexe wijn.

Jebatschin (rood)

2015

€ 42,00

2014

€ 48,00

85 % merlot, 15 % cabernet franc, 15 maanden op Franse Eik

100 % pinot noir (rood)

12 maanden houtrijping, aroma’s van aardbei, kers, rode bessen en zoete specerijen.

Berg 100 % merlot (rood)

2016

€ 78,00

24 maanden houtrijping, 500 flessen
Aroma’s van braambessen, donkere kersen, hout en as. Mooi droog en heerlijk zachte
tannines. Een top-Merlot!

Scurek - Brda
UP (rood) - 85 % merlot, 15 % cabernet sauvignon

2013

36 maanden houtrijping, heel kruidig, tabak en rijp rood fruit. Elegante afdronk.

€ 68,00

Brandulin - Brda
Brandulin is een klein familiebedrijf midden in het Collio-gebied van Gorizia. Het is een
wijnmakerij die verbaast met zijn klasse en de elegantie van zijn wijnen. We zijn een paar
kilometer van de grens met Italië in een gebied van zeldzame schoonheid, een ideale plek
om een wijnbouw voort te zetten die het terroir en de traditie respecteert. Hier is geen
gebruik van herbiciden en elk type chemisch product is verboden, net als de
behandelingen, die altijd worden uitgevoerd met alleen zwavel en koper. Ongeveer 4
hectare wijngaard en wijnstokken van gemiddeld 50 à 60 jaar. Natuurlijke wijnbouw op zijn
best dus.

100 % malvasia (wit)

2016

€ 46,00

Goudgeel van kleur. 15 maanden houtrijping. We vinden honing, boter, gebrande koffie en
primaire abrikoosaroma’s op de achtergrond. Enigszins scherpe en ruige wijn met hogere
zuren, maar met een volledige rijpheid en lange afdronk.

Belo (wit)

2014

€ 53,00

80 % pinot gris, 10 % pinot blanc, 5 % ribolla, 5 % tokay
3 jaar houtrijping, een aromatische fruitgedreven wijn met veel frisheid en een intens
aroma. Veel steenfruit zoals perzik of nectarine, mandarijn en citrus, toetsen van hout en
een snuifje vanille.

Rebula (wit)

2011

€ 53,00

Honinggeel, goudoranje kleur. Rijke stijl. Zeer rokerig, impressies van gedroogd fruit,
brood en noten. Rond maar met fraîcheur en mineraliteit. Full bodied. Lichte kruidigheid.

Rdece - 80 % merlot, 20 % cabernet sauvignon

2013

€ 60,00

Donkerrode kleur. In de neus vinden we als aroma’s rijpe pruimen, vijgen, leer en tabak.
Braambessen gecombineerd met een rokerige toets van de houtrijping. Laat deze wijn nog
wat rijpen en je zal beloond worden met de typische rijpingsaroma’s als leer, ceder en
sigaar. In de mond vol en stevig met persistente, maar rijpe tannines. Zeer lange afdronk.

Movia – Brda
Veliko Rdece (rode wijn van wereldklasse)

2007

€ 75,00

cabernet sauvignon, merlot, pinot noir
Diepintens kersenrode kleur met robijnkleurige tranen, rijke neus, zwarte rozen en bessen,
gedroogde mediterraanse kruiden, houtrijping.

Veliko Belo (wit)

2009

€ 55,00

70 % ribolla, 20 % sauvignon Blanc, 10 % pinot gris
Een kleur van oud goud, complexe neus, verschillende lagen van boter, honing, zwarte
bessen, wilde bloemen, sinaasappel en levendige zuren in de mond. Proeft jonger dan hij
is. 3 jaar gerijpt op Franse eiken vaten. Kan gemakkelijk nog 15 jaar bewaren.

Lunar 9. (wit) - 100 % chardonnay

2008

€ 58,00

Koning van de speciale wijnen ‘de natuur met een helpende hand van de maan’. Puur
natuur in uw wijnglas. De chef komt dit met heel veel plezier voor u toelichten. 9 maanden
gerijpt bij volle maan in Franse eiken vaten. Geen filtratie, geen persing.

Marjan Simcic - Brda
100 % sauvignon Blanc (wit)

2016

€ 45,00

Intense gouden kleur. Heerlijke neus met toetsen van paprika, wilde bloemen, salie, blonde
tabak en leer. Ronde en volle wijn met enorme afdronk. Voor de liefhebbers van het betere
werk. De wijnen van Marjan Simcic behoren tot de beste in de wereld.

Teodor Belo (wit)

2016

€ 51,00

60 % ribolla, 20 % pinot gris, 20 % suavignonasse
Schitterende goudgele kleur. Aromatische fruitgedreven wijn met toetsen van exotisch
fruit, gedroogd fruit, toast, gedroogde bloemen en een snufje vanille. Ondanks de rijke stijl
is de wijn elegant gecombineerd met een rijp, rijk romig mondgevoel. Heel lange afdronk
met een fijn bittertje, het kenmerk van een goed gemaakte ribolla.

100 % chardonnay Opoka Cru

2015

€ 88,00

Diep geelgouden kleur. Rijke stijl. Impressies van gedroogd fruit, honing, brood en
gesmolten boter. Rond maar met fraîcheur en mineraliteit. Full bodied. Lichte kruidigheid.

100 % merlot Opoka Cru

2013

€ 100,00

Paarsrode kleur. In de neus vinden we als aroma’s rijpe pruimen, blauwe bessen en
braambessen gecombineerd met een rokerige toets van de houtrijping. Laat deze wijn nog
wat rijpen en je zal beloond worden met de typische rijpingsaroma’s als leer, ceder en
sigaar. In de mond vol & stevig met persistente, maar rijpe tannines. Zeer lange afdronk.

Leonardo (zoet) (0,375cl)

2011

€ 100,00

Het meest bijzondere product uit Marjan’s wijnkelder. Voor deze edelzoete wijn, gemaakt
volgens de passito-methode, worden de laat geoogste druiven gedurende 7 tot 9
maanden gedroogd alvorens te persen. Zo verliezen de druiven 90 % van hun water en
concentreren de suikers, zuren en smaakstoffen. Na deze droogperiode worden de druiven
geperst en vergist. Dan volgt nog eens 2 jaar rijping op eiken vaten. U kan zich al inbeelden
dat dit een glas voor de ware liefhebber is.

Mlecnik – Dolina – Vipava Valley
Natuurlijke wijnen
Gaat door het begrip van het leven - een vallei, een rivier, de ervaring en experimenten van
minstens twee decennia werk, van verbetering, om de wijnen te bereiken die vandaag een
van de wijngaarden produceren die deel uitmaken van de geschiedenis van dit gebied.

ANA (wit)

2011

€ 45,00

Orange wine geproduceerd in de beste jaren zoals 2009 en 2011. Blend van 75 %
chardonnay,
10 % malvasia, 10 % sauvignonassa en 5% rebula. 4 dagen maceratie, 2 jaar op vat.
Donkeroranje kleur, een volwassen boeket van abrikoos en perzik, hooi en potlood evenals
kruidige toetsen. Droge wijn met levendige zuren en tannines. Potentieel tot 2027.
Chardonnay (wit)
2015
€ 45,00,

100 % merlot (rood)

2009

€ 50,00

Wijnstokken van 60 jaar. 14 dagen maceratie, spontane gisting, 2 jaar op vat, daarna 4 jaar
flesrijping op het domein alvorens deze wijn op de markt kwam. Granaatappel en
robijnrode tinten. Aardse smaken zoals champignons, kers, rijpe pruimen, viooltjes, veel
specerijen, nog een mooie hoeveelheid tannines. Nog veel potentieel!

Erzetic – Brda
Amfora Sivi Pinot (wit) - 100 % pinot gris - Parel!

2012

€ 59,00

Rijpt in nieuwe barrique gedurende 18 maanden. Verdere verfijning in amfora gedurende
12 maanden. Gebotteld na filtering en gedurende ten minste 6 maanden in de cel gezet.
Een wijn met een intens goudoranje kleur. Op de neus is het expliciet mineraal, een beetje
‘asfaltig’, met een selectie van kruiden waaruit sensaties van bloeiende bloemen en rijp
fruit aan het licht komen. In de mond is de wijn rijk, boterachtig, zout, rijp en een
aangename frisheid die de kracht van de alcohol verzachten. Lange warme afdronk maar
overtuigend.

Amfora Belo (wit) - 80 % rebula, 20 % pinot blanc

2015

€ 59,00

Handgeplukt, persen na 6 maanden maceratie in amfora. Verfijning van de wijn in grote
houten vaten gedurende minimaal 18 maanden. De wijn heeft een intense goudoranje
kleur en is heel levendig. Op de neus is het overwegend wijnachtig, met delicate aroma's
van bloemen en fruit die de tonen van rijping in eiken vaten onthullen. Tannines, die
worden onthuld door de bitterheid van de eerste slok, maken al snel plaats voor
balsamico-tonen en kruidigheid, die tot de lange en expliciet minerale nasmaak duren.

Amfora Rdece (rood) - 92/100 in Parker

2012

€ 62,00

50 % cabernet sauvignon - 50 % merlot
Donker robijnrode kleur met granaatappeltinten. In de neus zitten geuren van rijp rood
fruit, peper, violette bloemen, leer, tabak, vanille en grafiet. In de mond is het nog steeds
jeugdig, fruitig (frambozen, bramen, bosbessen, veenbessen), maar met een serieuze toon
van nog niet volledig rijpe tannines die zorgen voor de levensduur van de wijn en zuren
die zijn drinkbaarheid behouden. Noten van rijp fruit, vooral pruimen- of kersenjam met
kruiden (peper, kruidnagel, kaneel, vanille) komen op de voorgrond in de lange afdronk.

Stekar - Brda
Emilio (wit)

2015

€ 40,00

Een Biologische cuvée van witte variëteiten sauvignonasse, rebula en pinot gris. 10
maanden houtrijping, niet gefilterd, goud tinten in de wijn. Gedroogde kruiden en
amandelen. Het is een verfijnde, complexe en elegante wijn.

Cabernet Sauvignon (rood)

2015

€ 43,00

Wijn rijpt in eiken vaten gedurende 14 maanden. Een robijnrode kleur met zachte paarse
tinten. We ruiken zacht fruit, kruiden en pruimenconfituur. Tannines zijn elegant en zacht.
Veel frisheid die de wijn vlot laat drinken.

Sutor – Vipava Vally
SUTOR is meer dan alleen maar een verhaal over een wijnboerderij ergens op aarde. Het
is een engagement van generaties mensen, voor hun werk, liefde voor de aarde, de zon
en de lucht. Het is een poging om het geloof te begrijpen, te realiseren. Hun visie: een
goede wijn groeit in de wijngaard; de kelder kan hem alleen bewaren. Daarom werken we
met verstand, zonder onnodige toevoegingen. Wijnen moeten eerlijk, oprecht en
vreugdevol zijn.

White (wit) - 2000 flessen

2012/2015

€ 46,00

Een nieuwigheid in het portfolio van Sutor is Sutor White, een mix van twee regionale
druiven (malvasia en rebula) De kleur is goudgeel. Malvasia istriana brengt kruidige en
bloemige tonen met enkele perziken die goed zijn gebreid met rebula-frisheid van citroen
en groen fruit. Deze twee variëteiten werken bijzonder goed samen, zoals te zien is in de
mond, waar het rijk is aan tastbare textuur, rijkdom en veel als intensiteit. Eik is mooi
geïntegreerd. Het is een complexe wijn met een lange afdronk. Spontane gisting in houten
gieterij, huidcontact (20 % van bessenschillen gedurende een jaar), malolatische gisting
zonder toevoeging van bacteriën, 24 maanden gerijpt.

Malvasija (wit) - 1400 flessen

2013/2015

€ 46,00

Het toont een mooie diepe gouden kleur. Neus toont een scala aan bloemige tonen met
droge kruiden over rijper geel fruit en een vleugje geroosterde tonen. Het is droog met
olieachtige textuur en een fijne zuurtegraad. Hoewel het behoorlijk warm is, biedt het een
verrassende elegantie en karakterdiepte die nog meer divers en gelaagd is dan op de
neus. Zeer goede, warme lengte spreekt van een wijn van grote intensiteit.

Chardonnay (wit)

2016

€ 48,00

Chardonnay is een variëteit met een sterk karakter. De wijndruif is niet te gestrest en ze
gebruiken alleen het beste hout. Hun wijnen zijn een weerspiegeling van perfectie gemaakt
in Bourgondische stijl. Deze Chardonnay is extreem rijk, je ruikt een breed scala aan rijp
fruit zoals meloen en perzik, vanille, boter, kaneel en toast. De geografische locatie van de
druif geeft een aangename frisheid en ziltigheid in de mond. Podraga heeft de meest
noordelijke ligging aan zee. Wijn voor tien jaar, voor bij rijk voedsel of om van te genieten.

Sauvignon (wit)

2012/2016

€ 44,00

De kleur is medium diep goud. Fijn en zeer aantrekkelijk op de neus, behoorlijk intens, met
complexe rassenuitdrukking. Groene tonen zoals tomatenbladeren, kruisbessen zijn
dominant met mooie ondersteuning van tropische vruchten, perziken en tonen van vanille
en toast. Droog in de mond met een intens rijk aromatisch profiel dat in de mond nog
meer laat zien dan op de neus. Lange afdronk. 2700 flessen

Red (rood)

2015

€ 56,00

Blend van 80 % merlot, 10 % cabernet sauvignon, 10 % refosco. 12 maanden gerijpt op
Franse verouderde eik, heeft een intens robijnrode kleur met complexe neus van zwarte
bessen, fijne tabak, chocolade en zoethout. Tannines zijn stevig. Altijd pittig, complex en
elegant.

Edi Simcic – Brda
Goriška Brda, een plek waar de zachte noordelijke Middellandse Zee en de zuidelijke Alpen
samenvloeien. Een plek waar de grond rijk is aan zouten en mineralen. De heuvels zijn
geschreven met witte wijnen: mediterraan exotisch, mineraal, vol en fris tegelijk, in staat
tot langere rijping, tot vijf, zes jaar. We vertrouwen de rebula en zijn potentieel. Rebula is
een soort trots, onze identiteit. Rood? We hebben er lang in geloofd. Ze hebben
volwassenheid en een lange levensduur nodig. De wijngaarden van Brda kunnen het. De
wijnkelder groeide met hem mee en maakte naam. 'Eén motief, één religie: goed doen,
wat je ook doet. De natuur zelf spreekt tegen iemand die het kan horen. Toen de jaren van
omgang met wijngaarden en druiven stevigheid gaven aan gevoelens en oordelen, was
betrouwbaarheid niet langer moeilijk. Verandering is de enige constante die van generatie
op generatie gaat: zoon Alex is mijn beste wijnpartner.’

100 % chardonnay (wit)

2015

€ 42,00

10 maanden gerijpt op eik, de smaak is vol, sterk en solide met tegelijkertijd mooie stevige
zuren.

100 % sauvignon blanc (wit) - Parel!

2015

€ 49,00

10 maanden gerijpt op eik, veel groene aroma’s, perzik en abrikoos. Veel karakter in de
mond.

Sivi pinot - 100 % pinot gris (wit)

2015

€ 42,00

10 maanden gerijpt op eik, toetsen van hazelnoot, bloemige tonen en een aantal van de
typische pittige tonen van een Elzas Pinot Gris.

Triton Lex (wit)

2017

€ 44,00

Blend van 1/3 chardonnay, 1/3 sauvignon blanc en 1/3 ribolla. Een weelderig boeket met
zacht rijp geel fruit, eiken tonen en groene kruiden. In de mond is hij vol, stevig, rijk en
enigszins tanninerijk door uitgebreide maceratie.

Duet Lex (rood)

2013/2014

€ 72,00

Blend van 80 % merlot, 10 % cabernet sauvignon, 10 % cabernet franc. 48 maanden gerijpt
op nieuwe Franse eik, heeft een intens robijnrode kleur met complexe neus van zwarte
bessen, fijne tabak, zoethout. Tannines zijn stevig. Altijd pittig, complex en elegant.

Kolos Magnum (rood) - 1,5 l

2012

€ 230,00

Zelfde blend als de Duet Lex, enkel gemaakt in de beste wijnjaren. Diepe robijnrode
kleur. De neus is intens, met donkerrood en zwart fruit met geroosterde en pittige
tonen. Zwarte bessen, tabak, bramen, rook en zelfs hars worden het vaakst
waargenomen. Het is gespierd, tannines niet in het minst verlegen, met een intens karakter
dat de mond vult en een lange afdronk achterlaat. Het is een zeer individuele wijn, een
juiste keuze voor liefhebbers van intense en weelderige wijnen.

Kristancic iz Medina
Pavo Belo (wit)
Blend van chardonnay en malvazia
Pavo Red (rood) 70% merlot – 30% cabernet sauvignon
Pavo pinot noir (rood)

2018

€ 40,00

2017
2018

€ 42,00
€ 54,00

2018

€ 65,00

Cotar
Malvasia (wit)

Vergeet alles wat u geproefd heeft wantdeze wijn brengt alles naar een ander niveau. De
druiven krijgen een maceratie van een week, geen temperatuurcontrole, geen toevoeging
van sulfiet of andere middelen en geen filtering. Het perfecte voorbeeld van een
natuurwijn van een non-interventionist. Een krachtige serieuze wijn in de neus met aroma’s
van dadels, rozijnen en papaya. De neus geeft het gevoel dat de wijn zoet gaat zijn in de
mond, het contrast is des te aangenamer. Een kurkdroge wijn, met mooie zuren, perfect in
balans en een aangename punch in de finale!
Terra rossa (rood)
2011
€ 67,00
Vina Cotar's Terra Rossa is een blend van de lokale druif teran met cabernet sauvignon en
merlot. Een echte en intense rode wijn die strikt gebonden is aan zijn grondgebied van
herkomst. Met een strak en krachtig mondgevoel beweegt het met kracht tussen grote
complexiteit, zijdezachte tannines en een lange en bevredigende afdronk.

Korenika & moskon
Paderno (wit)

2013

€ 50,00

100 % malvazia
Zeer aromatische goudgele wijn met een vol aroma van rijp geel fruit, hout, vanille en een
uitgesproken minerale toets (ondergrond van mariene sedimenten, mergel en kalksteen).
Een rijpe volle oranje wijn.

kortinca (rood) - 100 % Istrski Refosk

2009
€ 50,00
Donkere, intens rode kleur met paarse hints. Aroma’s van rijp blauw en rood fruit,
chocolade en toetsen van koffie, leder, tijm, hout en sous-bois. Krachtige, mollige, maar
uitgebalanceerde wijn met stevige afdronk, hoge aciditeit en een verrassend frisse neus.

HONGARIJE
Badacsonyi
Ujvari
100% Olaszrizling (wit)

2020

€ 45,00

2018

€ 45,00

2018

€ 55,00

2017

€ 72,00

2012

€ 50,00

2018

€ 90,00

2HA
Cabernet Franc (rood)
100 % cabernet franc
Vulkanische ondergrond, hand geplukt, 14 maand vatrijping

Tabunello (rood)
100% Sangiovese – klasse van Brunello!!
Ongefilterd, 15 maand vatrijping

Villany
Gere Attila
Kopar Cuvée (rood)
50 % cabernet franc, 40 % merlot, 10 % cabernet sauvignon
Vergelijkbaar met een top Saint- Emilion.

Attila cuvée (rood)
50 % cabernet franc, 35 % merlot, 10 % cabernet sauvignon

Pannonhalma
Apàtsàgi Princészet
Infusio (rood)

Kruidige blend van Merlot en Cabernet Franc, fijne tannines en lange afdronk
(topjaar in Hongarije).

Tokaj
Jakab Zoltan
Padi - Hegy Tokaj (wit) - 100 % furmint

2016

€ 49,00

Typische rotsen ondergrond, 30 jaar oude stokken. Mooie zuren, hoge mineraliteit
kenmerken de wijnen van de wijngaard. Wit steenfruit, en bittere amandelen.

Kulcsàr Tokaj (wit) - 100 % furmint

2016

€ 49,00

40 jaar oude stokken nabij een bosrand. Kalkbodem, fruitige aroma's, geelvlezige fruit,
pompelmoes en abrikoos. Vol en rond in de afdronk.

Erzsébet Pince - Tokay
Zafir dulo - 100 % furmint

201

€ 42,00

De wijnen uit de wijngaard van Zafir worden gekenmerkt door elegantie, nuance en
finesse. Zafir produceert wijnen met karakteristieke bloemig-fruitige aroma's en smaken
die doen denken aan oranjebloesem en witte perzik, met boventonen van peer,
honingdauwmeloen, limoen en pompelmoes. De wijn werd verkozen tot Beste Furmint
op de San Francisco International Wine Competition en won dubbel goud.

Betsek Dulo - 100 % kabar

2018

€ 49,00

Deze wijn is om verschillende redenen bijzonder. Het terroir is een prachtige historische
Grand Cru met een zwaar rotsachtige kleigrond. Deze wijn is gemaakt van een druif waar
de wijnstreek weinig van heeft: kabar. Kabar is een kruising van hárslevelú en bouvier. De
aroma's van deze wijn doen denken aan de Hárslevelú-druif, sterke bloemige tonen,
honing en wat tropisch fruit. De structuur en de rijkdom komt van de vader van furmint. 6
maanden gerijpt op vat. Maar 660 flessen van gemaakt.

Sopron
Tamàs Kis- Somloi Vàndor - Somlo
Kabar - 100 % kabar

2018

€ 41,00

Het enige perceel van de kabar-variëteit (een lokale druif) op de Somló-heuvel. Het is een
klein perceel van een halve hectare dat in de jaren zestig als experiment werd aangeplant
om te bepalen of de variëteit uit de Tokaj-regio, ook botrytis kon krijgen en zoete wijnen
kon produceren in Somló. De droge wijn heeft een sterke mineraliteit en is heel intens van
smaak. In de neus fijne florale aroma's en geuren van limoen. Hoewel de wijn nog maar in
zijn prille jeugd zit verraadt zijn zijn balans, textuur en densiteit al wat een topper dit is.
Complexiteit, lengte en precisie staan centraal in deze Grand Cru.

Teraszok - 100 % juhfark

2018

€ 41,00

Deze juhfark, een inheemse Hongaarse variëteit, wordt gemaakt van druiven van een met
de kop gesnoeide wijngaard met struikgewas die in terrassen is geplant (‘teraszok’ in het
Hongaars). De wijngaard ligt direct naast het proeflokaal van de Somlói Vándor Winery, op
de idyllische zuidelijke helling van de Somló-heuvel. De wijn heeft de mineraliteit van een
klassieke Somló, met een rijp fruitprofiel en een lange afdronk. Het is een uitstekend
voorbeeld van Somló Juhfark. 8 maanden gerijpt.

Oreg Tokék - 100 % juhfark

2020

€ 41,00

Een enkele wijngaardselectie, van een oud, op het westen gericht juhfark-perceel Naast de
extreem geconcentreerde mineraliteit van Somló, maken de zoute smaken die kenmerkend
zijn voor de 'Ragalja'-cru hem nog specialer. Het werd gefermenteerd in eikenhouten
vaten, spontaan en vervolgens in vaten van 500 liter gedurende 9 maanden.

Weninger Steiner
100 % Kekfrankos (Blaufränkisch, rood)

2013

€ 49,00

Robijnrode kleur, rood fruit, zachte tannines.

Raspi - Soproni - Biologische wijnmaker, de natuur doet alles
Gneiz (Blaufränkisch, rood) - 100 % kekfrankos

2012

€ 55,00

Pittige smaken, aroma’s van anijs, zwarte peper en bosbessen. Zachte tannines, eindeloze
rijke afdronk.

Electus - 100 % zweigelt

2012

€ 59,00

2018

€ 45,00

Geen typische zweigelt, animaal in de neus, rood fruit en kruidig.

Wetzer
Furmint Tokaj (wit) - 100 % furmint

Stokken van 45 jaar. Vulkanische stijl, 8 maanden op vat. Rokerig-krijtachtige indrukken in
de neus: groene kruiden, acacia, perzik uit de wijngaard en een vleugje groene
walnoten. De smaak heeft een heel goed uitgebalanceerde textuur, de subtiele kruidigheid
van de variëteit, fijne zuren, zeer delicate tannine. Zeer Bourgondisch.

Kekfrankos (rood) - 100 % kekfrankos

2017

€ 45,00

Wetzer houdt zijn kekfrankos lange tijd op de stok, ze worden vaak pas eind oktober
geoogst en daarna spontaan gefermenteerd in open vaten. Medium robijnrode granaat,
rustieke neus met animale accenten, ook donkere bessen, gedroogde pruimen,
roggebrood en gistdeeg, eucalyptus, naast kruiden zoals laurier en jeneverbes, evenals een
kleine puree-toets. Een heel aardse eerste indruk in de mond, ingelegde frambozen, rode
aalbessen, een vleugje citroen, zuur en tannine zijn goed in balans.

Leithaberg (rood) - 100 % blaufrankisch

2015

€ 57,00

50 jaar oude stokken. De Leithaberg gefermenteerd in een open vat en gerijpt in gebruikte
houten vaten. Zelfs op de neus iets krachtigs en hoekigs, donkere rook, een beetje
sleedoorn en zwarte peper, zeer dicht en intens, is ook te danken aan de warme 2015
vintage. De tannine grijpt het gehemelte, opnieuw erg donker fruit, zwarte kers, een beetje
braam en een vleugje roet, blijft intens.

Blumenthal (rood) - 100 % kekfrankos

2017

€ 57,00

55 jaar oude wijnstokken geteeld op grind en slib. Een mix van rood en donker fruit,
gecombineerd met een verleidelijk intense hartige kant. Heldere veenbes maakt plaats
voor een veel dieper pruimkarakter, waarbij zwarte peper, venkel, anijs en kaneel
samenkomen. De wijn heeft ook bloemige en rokerige tonen in de afwerking.

Sperm Steiner (rood) - 100 % kekfrankos

2016

€ 78,00

De Steiner-wijnstokken zijn meer dan 60 jaar oud en staan op kale leisteen. De neus is heel
helder en rechttoe rechtaan, de leistenen bodem komt onmiddellijk door, licht rokerig, wat
donkere kruiden, jeneverbessen, een vleugje eucalyptus en braambes, grote complexiteit,
wat zwarte thee, munt en kersenfruit, zeer boeiend. In de mond delicate tannines, donker,
sappig en rokerig. De leisteen brengt een fijne zoutheid en intense mineraliteit, nadien
zwarte thee, pruimen, rijpe bramen en zwarte kersen.

KROATIË
Domaine Koquelicot
De winery ligt in Gardisce (centraal-Kroatië) en koopt kwaliteitsdruiven aan in Bacva (WestKroatië).

Fugaz - 100 % malvasia

2015

€ 38,00

Gisting sur lie op Bourgondische vaten, Batonnage tijdens de herfst en winter, 1 jaar op
vat.

Belaigra Grand Cru - 100 % chardonnay

2016

€ 49,00

Gisting sur lie op Bourgondische vaten, Batonnage tijdens de herfst en winter, 10 maanden
vatlagering. Aroma’s van rode appel, perzik, abrikoos, sinaasappel, vanille en karamel.
Lichte vuursteen toets en boterig.

Gianfranco Kozovic - (Mojan)
Santa Lucia - 100 % Malvasia - 93/100 parker

2009

€ 68,00

60 jaar oude stokken, ondergrond van kalk en klei, 5 dagen schilcontact, 6 maanden op
hout, 18 maanden op fles. Aroma’s: floraal, lactisch, bananen, perzik, abrikoos, kruidnagel,
vol en krachtig, ziltig, rijp, romig, fijn bittertje, geïntegreerd hout.

Frankovic - (Buje)
Korona sur Lie - 100 % Malvasia

2015

€ 70,00

10 maanden vatrijping sur lie, zeer aromatisch en complex, mooi in balans, aroma’s van
jasmijn, paardenbloemen, acacia, gist, rijpe groene appel, perzik, vanille en eik.

Mladen Rozanic - (Visjnan)
Roxanich Ines U Bijelom (orange wine)

2009

€ 70,00

Blend van pinot gris, pinot blanc, sauvignon blanc, friulano, vermentino, riesling. Klei en
kalkbodem, helder oranje-abrikooskleur, 100 dagen schilcontact, 36 maanden vatrijping,
ongefilterd, 18 maanden flesrijping. Zeer aromatisch en complex. Honing, hooi, peper en
een sherrytoets. Fijne en hoge zuren in de mond.

Super Istrian Cuvée

2009

€ 70,00

Blend van 40 % cabernet sauvignon, 40 % merlot, 40 % gamay. Donkerrode wijn, aardbeien,
viooltjes, zeste van sinaasappel, kersen, bramen, bosbessen, muskaatnoot, stevige
tannines, lange afdronk van chocolade en ziltigheid.

Moreno Degrassi
Cabernet Sauvignon Contarini

2007

€ 44,00

30 maanden gelagerd op oude barriques. Animaal, tabak, bessen, kersen, kaneel.

Franco Cattunar
Kappi - 100 % teran - 5 jaar barrique

2006

€ 79,00

Kalksteen en rode ondergrond, rood fruit, pruimen en kersen, gebrande cacao en koffie,
toast, kruidnagel, peper, vanille, vlezig en animaal. Zijdezachte tannines.

Tomaz
Barbarossa 100 % teran

2015

€ 64,00

Krachtige kruidige rode wijn uit Istrië, veel rood en zwart fruit, frisse kruiden, vanille,
chocolade, animaal, tabak, bloedsinaas in de retro. Sappig, hoge zuren en matige tannines,
evenwichtig, zwoel en rijp, afdronk van 6 caudalie.

G & J Vina Tvoja Krv i Moja

2015

€ 69,00

Krachtige rode wijn van Noord-Dalmatië. Bordeaux blend van Cabernet Sauvignon en
Merlot. Zwart fruit, vijg, grafiet, vlezig, aards en heel evenwichtig. De textuur neigt naar
Pomerol en het smaakprofiel naar Saint-Julien.

Dubokovic Prije 6009 Godina

2016

€ 68,00

Complexe krachtige rode wijn van het eiland Hvar (Noord-Dalmatië). 100 % Plavac Mali
Veel zwart en rood fruit, tabak, koffie, leer en aardse accenten. Zeer geconcentreerd met
zoete impressies.

Ahearne
Wild skins

2018

€ 65,00

Complexe orange wine van het eiland Hvar, Dalmatië. Blend van Bogdanjusa, Kuc en
Posip. Aroma’s van bergamot, steenfruit, kruiden en gember. Extreem lang schilcontact.

Ahearne plavac mali

2016

€ 65,00

Krachtige complexe rode wijn van het eiland Hvar, Dalmatië. 100 % Plavac Mali. Zwart en
rood fruit, mediterrane kruiden, caramel en chocolade. Mooi evenwicht tussen zuren en
rijpe zachte tannines.

Terence patrick

nv

€ 65,00

Complexe fruitige rode wijn van het eiland Hvar, Dalmatië. Blend van Drnekusa, Plavac
Mali en Posip. Rood fruit, citrus en kruiden, elegant, complex en sappig.

Clai
Ottocento Bijeli

2014

€ 70,00

80 % Malvasia apart geoogst/gefermenteerd en laatst toegevoegd, Pinot Gris (15 %) en 5
% Sauvignon B Frisse orange wine uit Istrië. Blend van Malvazija, Pinot Gris, Sauvignon
Blanc. Geconfijte citrusschillen, amandelen, champignons, honing en Havana sigaar.
Madeiratoetsen, geconcentreerd en rijp, licht rancio en lange afdronk.

Sveti Jakov

2012

€ 70,00

Complexe orange wine uit Istrië – 100 % Malvazija Istarska – acacia, peer, steenfruit,
ananas, rozijn – hoge aciditeit, zacht, vettig en rond met oxidatieve toets.

Dedicato a Martina

2011

€ 75,00

Belegen orange wine uit Istrië. 100 % Pinot Gris. De kleur neigt naar roze – rozen, rood
fruit, kaneel, tertiaire aroma’s. full-bodied, geconcentreerd, versmolten alcohol, grote
diepte en lengte.

ARMENIE
Zorah Wines
Zorah Wines is een prestigieus en zeer succesvol Armeens wijnbedrijf. Het is in 2003
opgericht door Zorik Gharibian, een Armeen die opgroeide in Italië. Het was vanaf het
begin het doel om de Armeense wijn in het internationale topsegment op de kaart te
zetten. Dat lukte met de vermaarde Italiaanse wijnmaker Alberto Antonini, die eerder wijn
maakt voor Antinori en Frescobaldi in Italië. Zorah werkt met inheemse Armeense
druivenrassen en gebruikt amforen om de wijn te fermenteren, zoals dat al 8.000 jaar het
gebruik is in Armenië. Hij koos een locatie met wijngaarden die tot de oudste ter wereld
horen. Aan de voet van de berg Ararat. De wijngaarden liggen op 1.600 meter boven
zeeniveau.

Voski (wit) - voskehat en garandmak

2016

€ 60,00

De wijn is niet te intensief in de neus, maar heeft iets onbekends en interessants. Citrus,
een beetje olieachtige en niet in het minst een prachtig rotsachtig gevoel dat een goed
aroma geeft. Fris geel fruit en veel vuursteen. Een wijn met karakter!

Karasi (rood) - 100 % arini

2016

€ 59,00

Aroma's van aalbes, framboos, rode pruim, eucalyptus, witte peper, vanille,
boterkaramel. In de mond: vanille, rood fruit, kersen, pruimen, cacao, zoethout, leer en
aards.

BULGARIJE
Santa Sarah Winery
(wit) - 100 % traminer

2016

€ 32,00

2014
2011

€ 49,00
€ 49,00

2015

€ 58,00

2012

€ 57,00

Logodaj Winery
Incantesimo - 100 % syrah
Artis - 50 % cabernet sauvignon, 50 % cabernet franc

Ivo Varbanov
100 % chardonnay Poissons D’or

Villa Yustina
Special reserve
Blend van merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon en pinot noir.

ENGELAND
Hush heat Manor - 100 % pinot noir

2016

€ 54,00

Het hele mooie Hush Heath Manor werd gebouwd in 1503 en deed heel lang dienst als
huis voor heel rijke textielbonzen. Nu staat het statig tussen wijn- en appelgaarden en
maken ze hier ondertussen heel opmerkelijke topwijnen. Hier is een echte state of the art
boutique winery met een korte maar krachtige geschiedenis. De wijnen zijn hier puur, fijn
en delicaat … Een briljante pinot noir waar heel veel Bourgognemakers jaloers op kunnen
zijn. 8 maanden gerijpt op vat. Bourgogneklonen aangeplant sinds 2000.

GRIEKENLAND
Gaia Estate - Nemea AOC (krachtige rode wijn)
100 % agiorgitiko ‘Protected Designation Of Origin’
2012/14
Gaia Estate - Santorini AOC (rijke, volle witte wijn)
100 % assyrtiko ‘Wild Ferment’
2015
Alpha Estate - Amyndeon AOC (krachtige rode wijn)
100 % xinomavra reserve - variant van pinot noir
2012
Argyros Estate - Santorini AOC (complexe, volle witte wijnen)
100 % asyrtiko fumé
2016
Pure Santorini 100 % assyrtiko
2016

€ 57,00
€ 45,00
€ 56,00
€ 57,00
€ 87,00

LIBANON
Bekaa Valley
Batroun Mountains
SEVEN (wit, droog, fruiting, citrus, steenfruit, complex)

2012

€ 42,00

2016
2012

€ 51,00
€ 48,00

riesling, chardonnay, sauvignon blanc, muscat, merwah, oubaidi

RIESLING (droog, steenfruit, floral, witte peper)
M (rood) - 100 % cabernet sauvignon

Volledig stijl Bordeaux (donkerrood, zwart fruit, jam, vanilla, cacao en sigaar)

Chateau Qanafar
33 % cabernet sauvignon, 33 % merlot, 33 % syrah

2012

€ 70,00

12 maanden gerijpt op nieuwe eik, niet gefilterd, tanninerijk, perfect in balans

EVA - 100 % viognier - 6 maanden houtrijping

2016

€ 70,00

2016
2012

€ 52,00
€ 52,00

2008

€ 52,00

2008

€ 165,00

Karam wines
Albarinio - 10 maanden hout - 120 flessen van gemaakt
Saint Jhon
35 % syrah, 40 % cabernet sauvignon, 25 % merlot

Chateau Khoury
Symphonie
Blend van cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot en syrah

Icone de Perseides - 1600 flessen

30 % syrah, 30 % cabernet sauvignon, 25 % cabernet franc, 15 % petit verdot

MACEDONIË
Kamnik
Ten Barrels - 100 % syrah - 1 jaar barrique

2016

Warme volle en vlezige wijn, donkere bessen, kruidig, vanille en gebrande cacao.

€ 70,00

RUSLAND
Lefkadie
Dit is een vrij jong wijndomein met de eerste aanplanting van wijnstokken in 2006. Maar
wat een kwaliteit! Nu al ... Er werden zowel autochtone als internationale druivenrassen
aangeplant in de Lefkadiavallei. In totaal groeien er ongeveer 23 verschillende variëteiten.
De wijngaarden liggen aan de voet van het Kaukasusgebergte waardoor er een lokaal
microklimaat ontstaat. Het terroir is heel divers en bestaat uit klei, zanderige ondergrond
en kalkhoudende klei met schelpjes. Een prominent lid van het Lefkadia-team is Patrick
Leon, de voormalige wijnmaker van Château Mouton Rothschild. Het verbaast dus niet dat
hier de kaart van kwaliteit en professionalisme wordt getrokken.

Wit Reserve

2016

€ 55,00

36 % viognier, 40 % roussanne, 11 % marsanne en 13 % chardonnay
Een complexe wijn met aroma’s van zwarte peper, tabak, zout en selder. Daarbij is er het
aroma van witte bloemen, typisch voor de viognier-druif. Er is een lange afdronk met
vanilletoetsen en zure bessen.

Cabernet Franc

2017

€ 60,00

Deze donkere kerskleurige wijn heeft een breed aroma van rode bes, aalbessenconfituur,
braambessen en tabaksblad. De smaak is vol, zacht met de aanwezigheid van rijpe,
geïntegreerde tannines. De wijn rijpte 12 tot 18 maanden in 50 % nieuwe Franse eiken
vaten en 50 % oude eiken vaten.

Rood Reserve

2013

€ 101,00

29 % merlot, 29 % syrah, 27 % cabernet franc, 15 % petit verdot.
Een complexe wijn met een gelimiteerd aantal. Aroma’s van pruimen, zwarte bessen en
zwarte peper. De smaak is complex en gaat van fruitig tot kruidig en mineraal. De tannines
zijn rijp en de wijn eindigt met een lange afdronk. Deze wijn kreeg 18 maanden opvoeding
in 65 % nieuwe en 35 % oude Franse en Russische eiken vaten.

Rood Amphore

2016

€ 60,00

65 % merlot en 35 % cabernet sauvignon.
Deze cuvée rijpte 7 maanden in amfora. Het is een heel elegante, fluwelige en fruitige wijn
met een intens paarsrode kleur. Veel rood pit- en steenfruit aan de neus, geroosterde
koffieboon, anijs en verse munt. Vlezige en versmolten smaak, propvol rijpe kersen en
bramen, maar fris onderbouwd met sappige tannines.

SPANJE
Priorat
Marco Abella - Olbia

2016

€ 54,00

2008

€ 71,00

2007

€ 65,00

2019
2019

€ 46,00
€ 48,00

2017

€ 63,00

2017

€ 71,00

2015

€ 84,00

2019

€ 45,00

2016

€ 69,00

48 % witte grenache, 49 % viogner, 3 % pedro ximènes (wit)

+ 7 MAS Blanc
grenache, cabernet sauvignon, merlot, carignan en syrah

Prior Pons
grenache, cabernet sauvignon en syrah

Madrid
Ca’ Di Mat
Valautin - 100 % Albillo Real
Fuente De Los Huertos - 100 % Granacha Tinta

Valencia
Neleman
Single Vineyards - Robusta Bobal (93 Pt. James Suckling)

Castilië leon
Descendientes de Jose Palacios
Villa de Corullon -100% mencia

Ribera del duero
Hacienda Monasterio - Peter Sisseck
80 % tinto fino, 12 % cabernet sauvignon, 8 % merlot

Baskenland
Gorka Izagirre
G22 lias finas - 100 % Hondarrabi Zuri (wit)

Bodegas Itsasmendi
Artizar - 100 % Hondarrabi Zuri -10 maand vatrijping (wit)

Oxer Wines - Baskenland
Marko Skin

2020

€ 53,00

Marko Skin is een strenge selectie van de beste druiven uit de beste en oudste wijngaard
van het domein in Kortezubi, een klein dorpje in Bizkaia. De schillen van de druiven
macereren 8 dagen lang in amforen en worden daarna uit de wijn gehaald. Die blijft dan
rustig verder fermenteren en wordt overgeheveld in Franse barriques van 225 liter
gedurende nog eens 8 maanden. Bij de botteling wordt er niet gefilterd!

Marko Loretxoa (wit)

2019

€ 56,00

Na de fermentatie in inox cuves rijpt de wijn verder in Fino Sherry-vaten. Die vaten worden
slechts voor 80 % gevuld zodat er zich op het oppervlak van de wijn een natuurlijke flor,
een dikke gistlaag, kan vormen. De Loretxoa-wijn rijpt nog 2 maanden onder die flor en
zo
ontstaat
er
een
uitstekende
complexiteit.
93/100 Robert Parker - Productie: 1000 flessen
50 % hondarribi zuri zerratia (petit courbu) - 35 % hondarribi zuri (gros courbu) - 15 %
izkiriota txikia (petit manseng)

Iraun (wit)

2019

€ 69,00

Het woord Iraun is oud-Baskisch en verwijst naar de volhardendheid en niet-aflatende
strijd voor het behoud van de taal en de cultuur. De afbeelding op de fles is een akelarre
(heks) die de oriboro vereert (een slang uit de Baskische mythologie die met een
knipoog naar de eeuwigheid in zijn staart bijt). Het is een blend van 80 % viura, 10 %
calagraño en de overige 10 % is een mix van malvasia, maturana blanca en garnacha
blanca. De gisting met inheemse gisten gebeurt op inox tanks, waarna de wijn tijdelijk in
keramische urnes rijpt om finaal 12 maanden te rijpen op 500 liter vaten in Franse eik.
94/100 Robert Parker - productie: 1100 flessen - wijngaarden van 102 jaar oud

Marko Gure Arbasoak (wit)

2019

€ 47,00

Voor deze wijn wordt er een strikte selectie gemaakt van de beste druiven van de beste
wijngaarden. De vinificatie in houten vaten samen met het gistcontact maken deze wijn
rijper van fruit (mix van groene en gele appel) dan de Marko en geven het gist-, hout- en
rokerige aroma´s. De afdronk is lang, met een drogende mineraliteit. Deze Marko van
topwijnmaker Oxer Bastegieta Zenigaonaindia wordt gemaakt van de strengste selectie
van de allerbeste autochtone druiven hondarabbizuri, hondarabbizuri zerratia en izkiota
txikia.
De vinificatie gebeurt in eikenhouten vaten van 500 liter waarbij de wijn zomaar eventjes
5 maanden rust ‘sur lie’ (gistcontact). Het resultaat is een heel volle wijn met aroma's van
rijp wit fruit en geroosterde toetsen.
94/100 Robert Parker

Artillero (rood)

2019

€ 70,00

De naam is een eerbetoon aan de vorige eigenaar van de wijngaarden, die in de
burgeroorlog kanonnier was en nadien door het leven ging met ‘Artillero’ als bijnaam. Op
het oorspronkelijk label stond een kanon afgebeeld, maar na herziening van het label ging
Oxer zijn inspiratie zoeken in de Kamasutra, omdat hij deze wijn zo sexy vond. De wijn is
een blend van 90 % tempranillo en 10 % viura. Na een gisting op vaten van Franse eik van
500 liter en in amforen van padilla-klei rijpt de wijn nog 13 maanden op vaten van
gebruikte Franse eik van 500 liter.
93/100 Robert Parker - productie: 1100 flessen – wijngaarden van 102 jaar oud

Suzanne (rood)

2018

€ 75,00

De Suzzane ontleent zijn naam aan het gelijknamige nummer van Leonard Cohen en aan
een schilderij genaamd ‘Susanna y los Viejos’ van Tintoretto, beide als een ode aan de
vrouw. De wijn is 100 % gemaakt van garnacha van de oudste wijngaarden van Oxer,
aangeplant in 1903. Na gisting op vaten van Franse eik van 500 liter, in amforen van Padilla
klei en in betonnen eieren heeft de wijn nog 12 maanden gerijpt op Oostenrijkse vaten
van 8000 liter.
94/100 Robert Parker - productie: 4600 flessen - wijngaarden van 118 jaar oud

Tartalo (Rood)

2019

€ 185,00

Van deze wijn weten we niet of de wijnbouwer - Oxer Bastegieta - de plot vond, of de plot
Oxer vond …. Feit is dat ze elkaars pad kruisten. Somo is een kleine wijngaard van 0,7
hectare op 600 meter hoogte in Elvillar. Hij werd aangeplant in 1920 met een mix van
tempranillo, viura en graciano. De bodem is samengesteld uit kalkhoudende klei met een
een hoog kalksteengehalte. De opbrengst van de wijngaard beperkt zich tot 3000 kg per
hectare. De fermentatie gebeurt in een open 1000-liter vat waarna de malolactische
fermentatie in een 600-liter Stockinger vat plaatsvindt. De wijn rijpt 12 maanden op Franse
eik. De herkomst van de naam Tartalo vinden we terug in de oude Baskische mythologie,
Tartalo was een oersterke éénogige Baskische reus. Productie: 1537 flessen

Kalamity (rood)

2017

€ 145,00

Op het label staat ‘honi soit que mal y pense’, of ‘schande aan hij/zij die slecht spreekt over
een ander’. Deze Kalamity is de verzameling van het beste van zijn wijngaarden, het is een
blend van de beste selectie druiven van zijn viura-, tempranillo- en grenache noirwijngaarden. Het resultaat is een heel subtiele doch krachtige wijn die op alle mogelijke
manieren in een heel eigenzinnig jasje werd gestoken. De fles, het label, genummerde
loten van de 2076 flessen, de verzegeling, de houten kist … een waar collector’s item!

Magnum

2016

€ 280,00

2012

€ 49,00

2012

€ 62,00

2019
2016
2016
2016

€ 47,00
€ 70,00
€ 70,00
€ 70,00

Montsant
Orto Les Comes Bio - Orto vins Joan Asens
50 % grenache, 45 % samso, 5 % ull de liebre

Genesi Varietal - Celler Vermunver
100 % grenache, vinyes Velles

Josep Grau
Granit
Rogers
Figuerals
Figuerals

- 100 % grenache (wit)
- 100 % grenache (rood)
- 100 % grenache (rood)
- 100 % samso (rood)

Rioja
Finca Allende

2017

€ 57,00

2007/2008

€ 75,00

2010

€ 79,00

100 % viura (wit)

Vina Tondonia
Reserva - 100 % tempranillo

Maetierra Dominum

QP Vintage - tempranillo en graciano (18 maanden houtrijping, maar 4000 flessen)

Bodega Arizcuren
Solo Garnacha

2018

€ 69,00

Amphora... zoals bij de oude grieken? Tja... min of meer toch. De druiven voor deze wijn
zijn afkomstig van één perceel, ook in Quel gelegen. Gelegen op een hoogte van 750
meter. De wijnstokken zijn ongeveer 120 jaar oud . Na de zeer strenge selectie vergist Javier
de wijn op Terracotta potten (de Amphora). Deze potten staan in een zeer hygiënisch
propere gekoelde kelder zodat er geen enkel kans op onzuiverheid bestaat. Het resultaat.
Dit moet je gewoon proeven.

Solo mazuelo

2018

€ 67,00

Historisch gezien was Mazuelo of Carignan het belangrijkste druivenras om bewaarwijnen
te maken. Maar in de loop der jaren een beetje in de vergeethoek geraakt. Gelukkig zijn er
wijnbouwers zoals Javier die enorm in het potentieel geloven van Mazuelo. Hij maakt dan
ook één van de beste. Afkomstig van een 550 meter hoog gelegen perceel met een arme
ondergrond en noordoostelijke orientatie. De druif rijpt hier zeer traag. Vergist in inox
citernes en gerijpt gedurende 10 maanden op 500 liter vaten gemaakt van Franse en
Amerikaanse eik.

Barranco del Prado (700 flessen)

2018

€ 100,00

Gemaakt van een 120 jaar oud perceel van 0,32 hectare, waar voornamelijk Garnacha staat
aangeplant, aangevuld met Tinta Velasco en Calagraño. Zeer lage rendementen, uiteraard,
en volledig houtgelagerd, maar in oude vaten, zodat het fruit blijft domineren. Een intense,
geconcentreerde rode wijn met sterke aroma's van wilde kruiden en violet, maar
tegelijkertijd veel frisheid door de hoogte van de wijngaard, 800 meter boven de
zeespiegel op de hellingen van de Yerga-berg.

Rias Baixas
Bodegas Gerardo Mendez

2018

€ 48,00

2015

€ 49,00

2019
2019
2019

€ 69,00
€ 59,00
€ 59,00

Cepas Vellas - 100 % albarino (wit) (11 maanden sur lie)

Paco & Lola
100 % albarino (wit) (12 maanden sur lie)

Zarate
'Tras da Viña'- 100 % albarinio -7 maand vatrijping (wit)
Caino tinto
Espadeiro

Eulogio Pomares
Eulogio Pomares is een van de grote namen van de Galicische wijnbouw. Hij is verbonden
met de albarino-druif, als wijnmaker vanuit een baanbrekende visie, innovatief en trouw
aan zijn familietraditie. Zijn visie: alles wat de mens toevoegt aan de natuur is voorbij,
inclusief zichzelf. De natuur van Galicië is de zee, het land, het licht, het klimaat, de
wijngaarden: Galicië is vrijheid. De wijngaarden zijn gelegen in de Salnésvallei. Een vallei
gevormd door zachte heuvels en uitgestrekte vlaktes die naar de zee gaan. Er is ook ruimte
voor andere druifvariëteiten zoals caino tinto, loureiro tinto en espadeiro. Hij krijgt voor al
zijn wijnen gemiddeld tussen de 94 en 96 op 100 in Parker.

Caino Tinto - Uva Entera

2016

€ 91,00

100 % caino tinto (rood) (300 flessen)
Graniet in de ondergrond waardoor de wijn veel finesse en elegantie krijgt. Een prachtige
kersenkleur. In de neus hebben we direct peper, zoethout, en mooi kruidigheid, rode
bessen en gedroogde bloemen. Licht van structuur, een beetje ziltigheid en fijne tannines
in de mond.

Carralcova Parcelarios I

2016

€ 70,00

Enseada do Umia - 100 % albarino (2762 flessen)
Wordt gefermenteerd in kastanje foudres van 1200 liter en ongeveer 8 maanden in vaten
op zijn droesem gerijpt. Een heel frisse wijn, met een goede zuurgraad, waarin fruit en
romigheid perfect zijn geïntegreerd. Heeft aroma's van vers steenfruit en citrus. In de
mond valt hij op door zijn frisheid en zoute mineraliteit. Tegelijkertijd geeft de veroudering
in kastanje vaten het een rondheid die alle elementen van deze wijn in evenwicht houdt.

Carralcova Parcelarios I

2016

€ 60,00

2015

€ 60,00

2017

€ 70,00

100 % caino tinto (rood) (1750 flessen)

Carralcova Parcelarios I
100 % caino tinto (rood) (1600 flessen) - stoken van 70 jaar oud

Penapedre Parcelarios II

64 % mencia, 21 % grenache, 14 % xerez 1 % caino tinto (rood) (1200 flessen)
Stokken van 150 jaar. Handmatig geoogst en een selectie van de druiven wordt uitgevoerd
terwijl ze zich nog in de plot bevinden. De hele druiven ondergaan vervolgens een zachte
betreding om de most in een open kastanje foudre te extraheren. Het is een wijn die opvalt
door zijn unieke karakter. Heeft aroma's van rood fruit, bosbessen, kersen, met tonen van
gedroogde bloemen en kruiden. In de mond heeft het een gemiddelde zuurgraad,
afgeronde tannines en fruitige, kruidige en balsamicotonen.

Castineiro Parcelarios III

2016

€ 61,00

100 % espadeiro (rood) (1300 flessen)
Gefermenteerd in open eiken vaten. Tijdens de gisting wordt dagelijkse pigeage
uitgevoerd zodat de wijn meer in contact staat met de schil en er meer kleur en
aromatische verbindingen worden geëxtraheerd. Zodra de gisting is voltooid, wordt een
post-gistingmaceratie van ongeveer 2 weken uitgevoerd om meer verbindingen uit de
huiden te extraheren en om de wijn langdurig vatbaar te maken. Gerijpt in gebruikte Franse
eiken wijn. Heeft aroma's van rood fruit, kersen, bosbessen, balsamico-accenten,
gedroogde bloemen en kruiden.

Maceracion Con Pieles

2016

€ 91,00

100 % albarino (wit)
2 weken schilmaceratie, 9 maanden vatrijping, een aromatische koperkleurige wijn met
bloemige accenten en citrustonen op de neus. Omhullend, fris en evenwichtig in de mond.

ZWITSERLAND
Vaud
Vaud ligt tussen de Jura in het westen en de Alpen in het oosten en staat garant voor 25 % van
de totale wijnopbrengst in Zwitserland. De meeste wijngaarden hebben er een merenmicroklimaat. De beide meren zorgen voor afkoeling en vocht wanneer het heel warm is en
voor extra licht en warmte in de herfst.

Cousin - 100 % pinot noir

2017

€ 44,00

Typische pinot noir, aards en animaal, fruitbom. Topper uit Zwitserland.

Bovard - 100 % doral (kruising van chardonnay en chasselas) 2018

€ 50,00

Intens en zoet boeket van exotisch fruit dat doet denken aan meloen en lychees. In de
mond ontdekken we een vlezige wijn met fruitige aroma's, ondersteund door een mooi
zuur frame en een lichte houtachtige toon. 9 maand gerijpt op vat.

Les 4 Elements - 100 % chasselas

2015

€ 55,00

Ontdek de subtiliteit van de Chasselas des 4 Elements. Hij is gemaakt van de beste druiven
van vier wijnboeren, die zich verzameld hebben rond een traditionele druivensoort en daar
deze kleine verrassing mee gemaakt hebben. Ze verzamelden het beste van hun fruit in
een bak en maakten samen deze nieuwe witte wijn. Origineel, je zal in staat zijn om een
chasselas als geen ander te ontdekken, een ‘blend’ van vier verschillende terroirs.

PORTUGAL
Dăo (Minho Vinho Verde)
Ribeiro Santo (Carlos Lucas)
Vinha Da Neve (wit) - 100 % encruzada

2013

€ 68,00

2012
2013

€ 49,00
€ 98,00

Qua niveau vergelijkbaar met grote bourgognes

Quinta Dom Bella (Carlos Lucas)
100 % touriga national (rood)
100 % pinot noir (rood)

Alentejano
Perescuma N° 1

2008
€ 48,00
Reserva (rood) cabernet sauvignon, alicante bouschet, touriga national, syrah
Herdada do Freixo
2014
€ 53,00
Reserva (rood) (12 maanden eik)
cabernet sauvignon, alicante bouschet, touriga national

Douro
Alves de Sousa (bekroond wijnmaker, top van Portugal)

2011

€ 75,00

Pessoal (wit) - malvasia fina, gouveio, avesso, viosinho
7 jaar flesrijping op het domein, sinds 2018 op de markt. Gouden kleur, bloemig, droog,
kruidig, sinaasappel, kaneel. Hele lange afdronk. Een topper!

Quinta das Tecedeiras Reserva

2013

€ 57,00

touriga national, touriga francesa, tinta barroca, tinta roriz, tinta amarela

Bairrada
Colinas de Sao Lourenço
PRINCIPAL Grande Reserva (Carlos Dias)

2009

€ 135,00

98/100 in Parker (Hidden Treasure)

Quinta do Encontro
Encontro 1 (wit) - 100 % arinto

2011

€

48,00

Azoren
Wijn van de Portugese Azoren betekent een Atlantische oceaan injectie. Op de Azoren,
een eilandengroep in de Atlantische Oceaan op zo'n 1400 kilometer ten Westen van
Lissabon, wordt als sinds de zestiende eeuw wijn gemaakt. Maar zo weinig, dat je de wijnen
uit de Azoren op het Europese vaste land vrijwel nooit ziet. Ze maken rond de 20.000 Liter
per jaar, dat is zo ongeveer de jaarlijkse oogst op de Azoren. Het is allemaal wit en een
groot deel wordt versterkt met alcohol. De wijn wordt gemaakt van typisch Portugese
druiven, zoals de Verdelho en de Arinto. Wat ook nog onbekend is maar bij de wijnkenner
zeker niet onbemind is kwaliteit want de Azoren hebben een geweldig klimaat voor wijn.
De zeewind zorgt voor gezonde druivenstokken waarbij chemisch niet hoeft te worden
ingegrepen. Vocht, zon en een groot verschil in temperatuur maken de wijnen van de
Azoren ongekend fraai. Zonder twijfel het meeste bekende en vermaarde wijnhuis van de
Azoren is Azores Wine Company. Zij hebben wellicht een van de meeste unieke terroirs in
de wereld, in het midden van de Atlantische Oceaan, en aan de voet van de vulkanische
berg Pico, zijn de wijngaarden geplant in de breuken van de rotsen, naast de zee, waar u
het "zingen van de krabben" hoort, want daar is meer zon en warmte.

Azores wine Company
Arinto dos Açcores sur lies - 100 % Arinto
Terrantez do Pico - 100 % Terrantez
Vinha centenaria - 100 % Arinto
Canada do Monte - 100 % Terrantez

2019
2018
2019
2018

€ 59,00
€ 77,00
€ 105,00
€ 110,00

Toscane
Poderi Sanguineto
Vino Nobile di Montepulciano (rood)

2013

€ 43,00

2016
2014

€ 54,00
€ 75,00

2016

€ 73,00

2012

€ 110,00

2012

€ 70,00

2017

€ 78,00

La Madonna Nera
Rosso Di Montalcino - 100 % sangiovese (rood)
Brunello di Montalcino (rood)

La Magia
Brunello di Montalcino (rood)

Pian Delle Vigne - Antinori
Brunello di Montalcino (rood)

Diesel Farm- Marostia - DOC
Nero Di Rosso - 100 % Pinot nero (rood)

Fuori Mondo
Pema - 100 % Cabernet Sauvignon

Intens donker fruit en kruiden in de neus. In de mond heel sappig en rijk, met veel
complexiteit. Zwart fruit, kruiden, zailge fraîcheur, heel lange complexe afdronk.

Podere Le Cinciole Petresco - 100 % sangiovese (rood)

2009

€ 74,00

Robijnrode kleur. Een uitgesproken neus van maraschinokersen, theeblaadjes en wat
vanille. Stevige tannines, een karrenvracht aan rood fruit en mooi verweven houten toetsen
in de mond. Petresco is een uit de kluiten gewassen, heerlijk volle klasbak met een lang
bewaarpotentieel. Vanaf jaargang 2009 is de cuvée Petresco een IGT-wijn in plaats van een
Chianti Classico Riserva. Manuele pluk. De vergisting gebeurt in cementen cuves.
Opvoeding gedurende 18 maanden op barriques en 12 maanden op fles.

Podere Concori
100 % syrah Vigne Piezza (cru)
100 % pinot noir 10 maanden vatrijping

2016
2016

€ 58,00
€ 58,00

2014

€ 60,00

I Luoghi
Bolgheri Podere Ritorti

80 % cabernet sauvignon, 20 % cabernet franc, merlot en syrah. 16 maanden op Franse
eik. Aroma van gedroogde rozen, hars, aardse tonen, sappige, lange dronk. Grote klasse!

Bolgheri Campo Al Fico

2014

€ 110,00

80 % cabernet sauvignon, 20 % cabernet franc. 24 maanden op Franse eik. Aroma's van
cederhout, bosvruchten en kruidigheid. Zeer vol en evenwichtig met fijne zuren en een
heerlijke mineraliteit. Een van de allerbeste Italiaanse wijnen!

Villa Bibbiani
De DOCG Montalbano is een van de 7 sub-zones in het Italiaanse Chiantigebied in
Toscane en ligt ten noordwesten van Florence, net boven de grenzen van Chianti Classico.
De wijngaarden van Montalbano zijn gelegen op de heuvels tussen Florence en Prato. Het
gebied is heuvelachtig, ideaal voor de optimale blootstelling van de druivenranken ten
opzichte van de zon. De zachte zandstenen bodems zorgen voor een goede afwatering en
dat de wijnranken diep kunnen wortelen om veel voedingsstoffen uit de bodem kan halen.
Het unieke terroir zorgt voor stevige wijnen, die een intrigerende elegantie bezitten.

Treggiaia
50% Sangiovese – 50% Cabernet Sauvignon
Montereggi 100 % Cabernet Sauvignon
Pulignano
100 % Sangiovese

2018
2018
2018

€ 55,00
€ 89,00
€ 89,00

2019

€ 60,00

Massa Vecchia
‘Ariento’ - 100 % vermentino

Rijke en complexe natuurwijn. Toetsen van bijenwas, citruszeste, gedroogde appel en
abrikoos. De smaak zit vol charme en nuances, gekenmerkt door een mooie frisheid.

Sangiovese

2018

€ 56,00

Sangiovese uit de Toscaanse heuvels die ongelooflijke frisheid en delicatesse toont door
een aanhoudende wind die door deze oude wijngaard raast - passend vertaalt de naam
zich als iets dat dicht bij 'winderige heuvel' ligt. Twee jaar in kleine kastanjevaten heeft
body toegevoegd en die kenmerkende sangiovese taaie tannines perfect afgerond.

Abruzzo
De Wijnen van de legendarische wijnmaker Edoardo Valentini zijn zowel geliefd als gehaat in
de hele wijnwereld. Als wijnmaker begon hij in 1956 wijn te maken op zijn geboorte grond en
met zijn geliefde druiven Montepulciano en Trebbiano. Zijn 55 hectares wijngaard maken een
van de strengste selecties in wijnwereld zodat er slechts een paar duizend flessen op de markt
komen, in een goed jaar. Matigheden en slechte jaren worden niet gemaakt. Kenmerkend voor
de stijlvan Valentini is de onrijpe toetsen in de wijn, die verkrijgen zijn door heel vroege pluk.
Dit geeft volgens hem meer levenskracht en vitaliteit in de wijn. Eduardo overleed in 2006 en
de opvolging is gegarandeerd door zijn zoon die niets aan zijn vaders filosofie wil veranderen.

Valentini- Trebbiano d’Abruzzo
100% Trebbiano

2015

€ 150,00

Valle D’Aosta
Rosset Terroir
Pinot - 100 % Pinot Gris
Sopraquota 900 Amphore - 100 % Chardonnay
Coralin - 100 % Coralin (rood)

2020
2020
2020

€ 45,00
€ 75,00
€ 45,00

2012/2013
2012
2013
2013
2011
2012
2010

€ 115,00
€ 80,00
€ 68,00
€ 125,00
€ 69,00
€ 70,00
€ 134,00

2017

€ 45,00

2017

€ 45,00

2016

€ 42,00

2019

€ 48,00

Veneto
Marion
Amarone della Valpolicella
Calto
Valpolicella Superiore
Magnum
Teroldego
Cabernet Sauvignon

Magnum

Monte Carbonare
Soava Classico - 100 % garganega (wit)

Inama – Vigneti di Foscarino
Soava Classico - 100 % garganega (wit)

Contra Soarda (dorpje op de helling)
Il Pendio - 80 % garganega - 20 % vespaiolo (wit)

Foradori
Fontanasanta – 100% Manzoni bianca (wit)

Garbole
De godfathers van de Amarone zijn zonder twijfel Quintarelli, de legendarische Romano
Dal Forno, Marion en nu Garbole boutique winery. Garbole wordt ook wel de nieuwe
koning van de Veneto genoemd. De broers (Filippo en Ettore) hebben een gezamenlijke
missie en ambitie, namelijk een superunieke wijn maken die zich niet laat vergelijken met
andere wijnen uit de Veneto. Een moedige rusteloosheid neemt ze mee op deze reis, een
reis van constante verbetering van de wijnen. Het wijnhuis ligt in Tregnago, enkele
kilometers verwijderd van nog zo’n visionair: Dall Forno Romana. Het doel van Garbole is
ongetwijfeld ambitieus: niet alleen de beste Italiaanse wijnen produceren maar ook de
beste recioto-wijn, de beste Valpolicella en de beste amarone-wijn. Het motto van Garbole
is ‘Create excellent wines without compromise; Autonomy and creative freedom the
founding values’. Dat is anders dan anders. Geen compromissen, zeer exclusief en extreem
schaars. Bij Garbole wordt op een bijna maniakale manier wijn gemaakt waarbij het slechts
gaat om kwaliteit en niet om kwantiteit. Het hele proces in de wijngaard vindt volledig
manueel plaats en druif voor druif wordt gecontroleerd en alleen de top gaat in de wijnen.
De niet-geselecteerde druiven worden gebruikt als (hele dure) mest voor de wijngaard.

Heletto Rosso

2011

€ 125,00

Wordt gemaakt van corvina, rondinella, en molinara. De Heletto heeft een intens
robijnrode kleur, pruim, kersenconfituur en amandel, vermengd met een aangename
balsamico en een vleugje verse munt. Hints van vanille, koffie, chocolade en zoethout. Een
heerlijke complexe wijn.

Hatteso Amarone della Valpolicella (rood)

2010

€ 250,00

De Hatteso Amarone wordt gemaakt van corvina, rondinella, en molinara. Die worden 100
dagen in een speciale ruimte gedroogd. De druiven verliezen hierbij zo'n 50 tot 60 % van
hun gewicht. 36 maanden op nieuwe eik en krijgt daarna nog zeker 2 jaar flesrijping. De
Hatteso heeft een intens robijnrode kleur neigt naar granaatappel met hints van pruim,
kersenconfituur, vanille, koffie, chocolade, amandel en een vleugje verse munt. Een heel
complexe wijn met body en dus krachtig, maar aan de andere kant heerlijk soepel zacht,
fris en rond.

Hurlo Garbole

2011

€ 520,00

De Hurlo is het topmodel onder de Amaronewijnen, een blend van corvina, saccola,
pontedarola en negrara. De druiven worden voor 3 maanden gedroogd. Na fermentatie
rijpt deze wijn gedurende 7 jaar in nieuwe eiken vaten van 350 liter. Daarna heeft de 2011
bijna 2 jaar in de kelders gelegen van Garbole. Deze Hurlo heeft stevige aroma's variërend
van zoete kers, zware bes, zoethout, chocolade, rozijn, bosbes en mediterrane kruiden. Een
heel diepgaande en gestructureerde rode wijn die zijn intensiteit perfect combineert met
zijn extreme elegantie, een sterke concentratie van fruit en een heerlijke zachtheid in de
mond. Deze wijn laat zich moeilijk beschrijven want bij iedere slok komt er iets anders naar
boven. Maar wat de wijn zo fraai maakt is zijn puurheid en stevigheid in combinatie met
frisheid. De Hurlofles is genummerd en voorzien van een verzegeld echtheidscertificaat.

Piemonte
Musso Valter - Pora
Barbaresco (rood)

2016

€ 70,00

2016

€ 55,00

2019
2020
2017
2015/2017

€ 54,00
€ 42,00
€ 78,00
€ 99,00

2019

€ 78,00

2015

€ 61,00

2012

€ 78,00

2017

€ 78,00

2015

€ 78,00

2011/2014
2012/2015
2015
2011
2016

€ 59,00
€ 59,00
€ 59,00
€ 59,00
€ 52,00

Antoniotti
Bramaterra – blend van nebbiolo, Croatina, vespolina

Le Piane
Bianko (wit) 100% Novara Erbaluca
Colline Novaresi 100% Nebbiolo
Piane Vino Rosso 90% Croatina 10% Vespolina
Boca 85% Nebbiolo 15% Vespolina

Roberto Voerzio
Langhe Di San Francesco – 100% nebbiolo (rood)

G.D. Vajra
Langhe - 100 % riesling (wit)

Silvano Bolmida
Bussia - Barolo DOCG (rood)

Massolino
Serralunga d’alba - Barolo DOCG (rood)

Palladino
San Bernardo Riserva - Barolo DOCG (rood)

Friuli
Lis Neris
Jurosa - 100 % chardonnay (houtrijping - wit)
Picol - 100 % sauvignon blanc (houtrijping - wit)
Gris - 100 % pinot gris (houtrijping - wit)
La Vila - 100 % friulano (houtrijping - wit)
Red – 100% Cabernet Sauvignon

Cozzarollo
Pignolo

2016

€ 46,00

Gravner - Friuli - Collio
Josko Gravner is een mythe in de wereld van de natuurlijke wijnen. Hij past de ecologische
methode toe: geen insecticiden, geen chemische stoffen, geen onkruidverdelgers. Gravner
perst verticaal, gebruikt grote ‘botte’ (houten vaten) en laat de schil volledig mee vergisten.

Ribolla Anfora (wit)

2010

€ 110,00

Gemaakt van ribolla-druiven, gefermenteerd met lange maceratie in Georgische
ondergrondse amforen met inheems gisten en zonder temperatuurcontrole. Na het rekken
en persen terug in de amforen voor ten minste 5 maanden, daarna 6 jaar houtrijping.

Berg Anfora (wit)

2010

€ 110,00

Blend van sauvignon blanc, pinot grigio, chardonnay en riesling italico, gefermenteerd met
lange maceratie in Georgische ondergrondse amforen met inheems gisten en zonder
temperatuur-controle. Na het rekken en persen terug in de amforen voor ten minste 5
maanden, daarna 6 jaar houtrijping.

Dario Princic
‘Jakot’ - 100 % friulano

2018

€ 59,00

De wijnen van Princic lijken een beetje op de wijnmaker zelf - robuust en aards, met veel
punch en vol integriteit. De wijnen zijn gemaakt om te drinken, maar vooral om van te
genieten. Deze wijn is een orange wine, die wordt gemaakt door witte druiven te vergisten
met hun schil. Dat proces kan een paar uur duren, of soms ook enkele maanden. Ondanks
wat zijn naam laat vermoeden, gaat het bij oranje wijn niet alleen over de kleur. De
schil voegt tannines toe, waardoor wijnen textuur en antioxidanten krijgen. De
druivenschillen voegen ook extra aroma’s en smaken toe.

Vodopivec
‘Solo MM15’ - 100 % vitovska
2015
€ 64,00
De Vodopivec is een prachtige orange wine die wordt gevinifieerd met de druivenschillen
en tussen 6 en 12 maanden in een qvevri rijpt voordat hij verder rijpt in grote neutrale
vaten. Dat zorgt ervoor dat hij het ware en pure karakter van de druif demonstreert. Het
wijnbereidingsproces geeft de wijn een uniek karakter en een dieporanje tint dankzij de
extra kleur die tijdens de lange maceratieperiode uit de schillen wordt gehaald. In de neus
zijn er delicate toetsen van dragon, jasmijn en zoete kruiden, terwijl de smaak een stevige
structuur, een royale volle body en zachte tannines biedt.

Alto Adige
Kornell
Florian Brigl (wit) - Ontdekking!

2017

€ 58,00

Aichberg, pinot blanc, chardonnay, sauvignon blanc - 10 maanden houtrijping

Puglia
Franco Rizzello
Somiero - 100 % susumaniello (rood)

2016

€ 51,00

2017

€ 54,00

2019

€ 40,00

2011

€ 70,00

2017

€ 44,00

Sardinië
Vigneti Zanatta La Saline - Parel!
Vermentino Di Gallura DOCG Superiore (wit)

Peschiera de Garda (Garda meer)
Le Morette – D.O.C. Lugana
Benedictus – 100% turbiana

Lombardije
Ferghettina - Topper!
Baladello - IGT Sebino - 100 % merlot

Campania
Bellaria
Oltre - 100 % greco di tuffo

De wijn onderscheidt zich door zijn voornamelijk bloemige smaaktonen, waarbij de
smaken van appel en peer de bovenhand hebben, met een belangrijke toets van
meloen. Het is een vrij vette, complexe wijn, met een zeer frisse smaak door zijn hoge
zuurtegraad.

Taurasi - 100 % aglianico

2012

€ 68,00

De fruitige en intense smaak van Taurasi-wijn wordt aangevuld met heerlijke tonen van
vanille, zoethout, tabak en chocolade, pruimen en rijpe kersen. Topper!

Coré - 100 % aglianico

2012

€ 78,00

Intens robijnrode kleur met paarse accenten. Zwart fruit, zwarte peper, tabak, gedroogde
rozijnen en cederhout. Heel expressief en complex in de neus. Krachtig en elegant. Twaalf
maanden gerijpt op nieuwe barriques. Uitzonderlijke, ongeëvenaarde geweldige wijn!

Sicilië
I Vigneri – Salvo Foti
Aurore - 90 % carricante – 10% minella(wit)

2019

€ 65,00

De wijn intrigeert met aroma’s van citrustoetsen, specerijën, bloemen en steenfruit. In de
mond spelen rinse, ziltige smaken en knisperende zuren. De wijn heeft een buitengewoon
bewaarpotentieel en ontwikkelt met de jaren – net als witte Bourgogne – prachtige,
gekonfijte fruitsmaken en een romige textuur zonder evenwel aan fraîcheur in te boeten.

Rosso 1435 (rood)

2019

€ 58,00

60 % nerello mascalese – 40% nerello cappuccio.
Heerlijke etnawijn gemaakt volgens de antieke, lokale wijnmaaktraditie. Flagrante aroma’s
van rijpe kersen, harsen, tabak, specerijen en bosgrond. De dronk is soepel, met een naar
meer doen smakende fraîcheur.

Pietradolce (top 100 beste wijnmakers van Italië)
Etna Bianco Archineri - 100 % carricante (wit)

2017

€ 70,00

Wijngaard gelegen op de Oostelijke flank van de Etna 850 meter boven de zeespiegel,
wijnstokken van 100 jaar, ziltige mineraliteit, citrus, appelbloesem.

Etna Rosso Contrada Rampante (rood)

2016

€ 70,00

100 % nerello mascalese. Wijngaard gelegen op de Noordelijke flank van de Etna, 850
meter boven de zeespiegel. 14 maanden op Franse vaten, aroma’s van kersen, munt en
zoethout.

Arianna Occhipint
Grotte Alte - 50% nero d’avola, 50 % frappato, 4000 flessen

2015

€ 99,00

Één van de puurste wijnmakers uit Sicilië. De elegantie, finesse en fraîcheur in de wijnen
getuigen van grote klasse. 4 jaar gerijpt op Slavonische eik, wijnstokken van 40 jaar, Grotte
Alte (Hoge grotten) is een plaats: de kalkstenen richels waarop de stad Vittoria gebouwd
is. Maar het is ook een wijn, (Cerasuolo di Vittoria). De blend van nero d'avola en frappato
is karakteristiek voor Sicilië's enige D.O.C.G. Het is een mediterrane wijn die de smaak van
de zee en alle lucht en de thermische excursies van het Iblei-gebergte behoudt.

Il Frappato - 100 % frappato

2018

€ 67,00

Deze Frappato is haar lieveling. Het sappige rode fruit in de neus doet onmiddellijk de
zintuigen prikkelen. Van het allergrootste op de markt van deze autochtone druivensoort.

Marco De Bartoli
Grappoli Del Grillo - 100 % grillo (rood)

2018

€ 56,00

De wijn rijpt voor 12 maanden op de gist in houten fusten van 500 liter zodat de primaire
aroma's behouden blijven. Na zes maanden rust op de fles verschijnt de wijn op de markt.
Deze krachtpatser doet denken aan grote Premier Cru’s uit Bourgogne.
Vecchio Samperi 15 anni - 100 % grillo
perpetuo 2017/2018 € 110,00
Om Vecchio Samperi te maken gebruiken de Bartoli's de oude methode van perpetuum of
solera. Ze creëren een harmonieuze mix van verschillende jaargangen wijn door
voortdurend kleine hoeveelheden van nieuwe jonge wijn toe te voegen aan wijnen die al
gerijpt zijn in vaten. Dat levert een unieke en onnavolgbare smaak op.

Gulfi
Gulfi is zonder twijfel een boegbeeld binnen de Siciliaanse wijnbouw. Het domein is
volledig biodynamisch en is één van de weinigen die zijn terroirs apart vinifieert. Ze
houden zo rekening met de karakteristieken van de wijngaard.

NeroBaronj - 100 % nero d’avola (rood)

2016

€ 56,00

De wijngaard van Nerobaronj ligt 50 meter boven de zeespiegel en kenmerkt zich door
zijn kalkrijke, bijna witte ondergrond. Die levert een geraffineerde nero d'avola op met fijn
fruit en een lang nazinderende smaak.

NeroMàccarj - 100 % nero d’avola (rood)

2016

€ 78,00

De wijngaard van Neromaccarj ligt op zeeniveau en onderscheidt zich door zijn
vulkanische bodem. Die levert een karakteristieke nero d'avola op met een bijzonder
complex boeket.

Frank Cornelissen
De 'Cantina' van Frank Cornelissen is gelegen in Solicchiata, op de noordflank van de
Etna, en strekt zich uit over 15 hectare. Daarvan zijn 12 hectare wijngaarden, die zich
situeren op een hoogte tussen 600 en 980 meter en met een heel laag rendement
(tussen 300 en 600 gram per plant). Hij gebruikt geen chemische middelen in de
wijngaard, werkt alleen met de eigen gisten van de druif, gebruikt geen toegevoegde
sulfieten en filtert de wijnen niet.

Munjebel bianco - 50 % carricante - 50 % gracianico

2019

€ 70,00

De Munjebel Bianco heeft een intens citroengele kleur. In de complexe aroma's vinden we
ananas, mango en perzik en een lichte toets van blond bier. Daarnaast kan je ook
sinaasappelzeste, honing en zoete specerijen terugvinden. De smaak is krachtig met een
volle rijke body. De wijn bevat een vrij hoge aciditeit en een lichte tanninestructuur die
beide bijdragen aan een heel mooi evenwicht van de wijn. Dat geeft een sappige en zelfs
ziltige afdronk die bijzonder lang aanhoudt.

Munjebel CR - 100 % nerello mascalese

2018

€ 100,00

De Munjebel Campo Re heeft een licht robijnrode kleur. In de neus vinden we vooral fijn
rood fruit en viooltjes. De smaak start met elegant rood fruit en maakt dan plaats voor
intense tannines. De afdronk is fris, maar stevig. Krachtige wijn!

Munjebel FM - 100 % nerello mascalese

2019

€ 100,00

De Munjebel Feudi di Mezzo Sottana heeft een licht robijnrode kleur. In de aroma's treffen
we viooltjes, exotische kruiden en zwarte chocolade. De smaak is bijzonder fijn met heel
gepolijste tannines en een perfecte dosis rood en zwart fruit die iets rijper overkomt dan
bij de andere wijnen. Elegantie ten top.

Magma - 100 % nerello mascalese

2018

€ 300,00

De Magma heeft een intense robijnrode kleur. In de overweldigende neus vinden we zoete
kers en rijpe aardbei overgoten met een rokerig parfum van lavagesteente en
sinaasappelzeste. In de zijdezachte smaak overheersen het zoete fruit en de prachtige
mineraliteit. De combinatie van elegantie, structuur en concentratie maken de wijn nu al
onweerstaanbaar. Een wijn met nog veel toekomst!

MOLDAVIË
Moldavië ligt geklemd tussen Oekraïne en Roemenië en was vroeger deel van de USSR.
Er is 74.000 ha wijngaard; 187 wineries maken 1,2 mio hl wijn. De wijnkelders van Milesti
Mici zijn 200 km lang. 15 % van de bevolking werkt in de wijnsector. Er zijn 4 wijnregio’s :
Balti (N), Codru (centrum), Stefan Voda (ZO) en Valui Lui Tran (ZW). De bodem bevat veel
kalksteen. Moldavië ligt op de breedtegraad van Bordeaux en heeft een landklimaat dat
sterk gematigd wordt door de Zwarte Zee in het Zuid-Oosten.
Autochtone druiven : Feteasca Alba/Regala, Viorica (wit en rood), Fetasca Neagra en Rara
Neagra.

ATU
Calibru
45% Feteasca neagre, 45 % merlot, 10% cabernet sauvignon

2018

€ 50,00

Soepele, stevige, ronde rode wijn met een volle body door zijn 12 maanden houtrijping.
Aangrijpende tannins en mooie aciditeit. De smaak is rijk, kruidig en knapperig met
nuances van rode vruchten en een mooie complexiteit

Novak
Red Blend 1
Blend van Feteasca neagre, merlot en cabernet sauvignon

2018

€ 48,00

Chateau Cristi
VALUL LUI TRAIAN (de muur van Trajanus) is de plaats waar de wijngaarden van Chateau
Cristi liggen. Het is een goed beluchte regio, met lichte gronden. Het klimaat zorgt voor
uitzonderlijke omstandigheden voor de wijnbouw, beïnvloed door de Zwarte Zee en de
bossen van de Tigheci-heuvel. Het is gelegen tussen de twee muren van Trajanus die het
Romeinse rijk beschermden tegen barbaren, op dezelfde breedtegraad als de beroemde
Boudreaux-regio in Frankrijk.

Cuveé Rouge Royal(rood)

2018

€ 45,00

60% cabernet sauvignon, 20% malbec, 20% merlot
Red Royal Coupage is het visitekaartje van Chateau Cristi. Deze wijn werd geleverd aan
het koninklijk hof van het Russische rijk. Een rijke, volle, zachte en fluweelzachte wijn met
aroma's van zwarte bes, kers, pruimen, minimaal 6 maanden gerijpt in eikenhouten
vaten. Wijn met een zachte en lange afdronk, met tonen van rook, zwarte peper en
vanille.

Pinot Noir (rood)

2018

€ 55,00

Licht, met een transparant aroma en een zachte afdronk, de klassieke Pinot Noir-wijn,
minimaal 6 maanden gerijpt in een eiken vat. De aroma's van kers, kruidnagel, bosbessen
en vanille worden benadrukt door een zachte elegante smaak met tonen van viooltjes en
truffels in de afdronk.

Et Cetera – Stefan Voda
Cuvée Blanc Premium (wit)

2018

€ 45,00

2014

€ 82,00

2017

€ 72,00

2018
2014
2017

€ 55,00
€ 55,00
€ 55,00

Blend van chardonnay, Sauvignon blanc, pinot gris en pinot blanc

Merlot Ultra Premium (rood)
100% merlot – klasse van Bordeaux!!
Feteasca Neagra Ultra Premium (rood)
100% feteasca neagra
18 maand vatrijping

Domeniile Pripa
Rising star wijnmaker uit Moldavië!
Saperavi (rood)
Rara Neagra (rood)
Feteasca Neagra (rood)

De Domeniile Pripa-wijngaarden liggen in het meest bekende Moldavische wijngebied in
het zuiden van Moldavië, Purcari. Dit is de eerste Moldavische regio die zich aanmeldt voor
de DOC-wijnclassificatiecategorie. De geschiedenis van Domeniile Pripa begint in 1840. De
site heeft een van de eerste industriële wijnkelders in de regio. Tot het begin van de 20e
eeuw was het in het bezit van de familie Klotz. Een kenmerk van de wijnbereiding van
Andrei Pripa is de rijping van wijnen in de Moldavische Gorun-eik, die in het bergachtige
gebied groeit. De hoofdactiviteit van de wijnmaker is verbonden met de
houtbewerkingsindustrie en hij produceert zelf vaten, waarbij hij het hout zorgvuldig kiest
zodat het niet te zware tannines geeft. Moldavische wijnen in Moldavische vaten is een
van de belangrijkste punten van een wijnmaker. De vaten zijn gemaakt door drie broers
van de kuiper, zij zijn de derde generatie kuipers uit het dorp Ulmu. De wijnmaker
produceert slechts vier wijnen van vier druivensoorten - Rara Nearga, Feteasca Neagra,
Saperavi, Feteasca Regala, maar onder de aanplant zijn er ook Feteasca Alba en Merlot.
Direct achter de heuvel waarop de wijngaarden van Domeniile Pripa groeien , stroomt de
Dnjestr door de monding de Zwarte Zee in, wat het terroir beïnvloedt. De helling
beschermt de wijngaarden tegen de zon en vorst, zodat de trossen de tijd hebben om
gelijkmatig te rijpen, en de kleiachtige steenachtige grond laat geen onkruid ontkiemen
en dwingt de wortels om diep te ontkiemen, hieruit worden wijnen verkregen met een
stabiele en sterke kleur, vol, ideaal voor veroudering. Domeniile Pripa-wijnen zijn bekroond
met goud, zilver en brons bij Mundus Vini

ZUID-AFRIKA
Duncan Savage Wines (Western Cape)
Savage White

2016/2018

€ 45,00

2017

€ 50,00

2018

€ 55,00

2018

€ 55,00

2018

€ 55,00

2018

€ 76,00

2017
2015

€ 60,00
€ 60,00

2015

€ 55,00

Blend van sauvignon blanc, semillion en chenin blanc

Savage Red
syrah

Savage ‘Never been asked to dance’
100 % chenin blanc

Savage ‘Follow the line’
100 % cinsault
Savage ‘Are we there yet’
Blend van touriga national & syrah

Savage ‘Girl next door’
Syrah uit de Noordhoek - zeer uitzonderlijk!

Storm (Hemel en Aarde Vallei)
Vrede White - 100 % chardonnay
Vrede Red - 100 % pinot noir

Bosman Family Vineyards - (Wellington)
Optenhorst Single Vinyard Bushvine - 100 % chenin blanc

Malagas Wine - de Trafford - (Cape Infanta) - Topdomein!
Sijnn White - chenin blanc, viogner, rousanne (houtrijping)
Sijnn Red

2015
2010

€ 44,00
€ 47,00

2013

€ 51,00

2015

€ 50,00

42 % syrah, 27 % touriga nacional, 18 % mourvedre, 13 % trincadeira

Sijnn - 100 % syrah

Thornes & Daughters (Western Cape)
Rocking Horse

chenin blanc, chardonnay, roussanne, semillon (10 maanden op oude eik)

Beeslaar - (Stellenbosch)
100 % pinotage (rood)

2015

€ 85,00

2013

€ 49,00

Bekroond als beste Pinotage ooit gemaakt.

Tokara - Stellenbosch (Banhoekvallei)
Tokara Directors Red

75 % cabernet sauvignon, 15 % merlot, 10 % petit verdot (niveau bordeaux)

Radford Dale - (Stellenbosch)
100 % pinotage ‘Frankenstein’

2016

€ 55,00

Hemelrand - Hemel en aarde ridge (Walker Bay)
Blend van chenin blanc, chardonnay, muscat, roussanne

2016

€ 49,00

Exotische neus: zowel bloemige tonen als tonen van abrikoos en limoen. Hints van
hazelnoot ergens achterin de mond. De smaak zit tussen zoet fruit en stevig zuurtje in.

Orpheus & The Raven - (Durbanville - Kaapstad)
Old bush vine Chenin Blanc (wit)

2017

€ 52,00

Aroma’s van geel fruit verweven in een zachte vanille-/houttoets. Ronde wijnen met zacht
zuren en aangename afdronk (2 maanden vatrijping).

N° 42 (rood)

2016

€ 60,00

Blend van pinotage, pinot noir, cinsault - zwart fruit, specerijen en zwarte peper.

AA Badenhorst – (Swartland)
Dassiekop - steen - 100 % chenin blanc

2015

€ 70,00

Aroma’s van stoofappel en kamille, samen met kweepeer, mandarijn, hooi én het zilte van
oester. Heel complexe smaak maar perfect in balans.

Brakkuil - 100 % barbarossa

2015

€ 57,00

Donkerrood van kleur, met een knisperend vers karakter, fruitig en sappig. Donker fruit,
fynbos, nootmuskaat en kruidnagel op de neus, een mooi, intens en
gearomatiseerd gehemelte met mooi aangrijpende tannines.

Raaigras - 100 % grenache

2015

€ 70,00

Lichtrode wijn, smaken van veenbessen, wilde aardbei en verse kruiden. Frisse, fruitige
aroma's met elegante zuren en poederachtige tannines.

Van Wyk Family Wines - (Western Cape)
Olivia Grace

2016

€ 49,00

43 % chenin blanc, 26 % chardonnay, 26 % riesling en 5 % viogner
Citrus en witte perzik in de neus, rijke neus vol bloemen en kruidigheid op de achtergrond.

Rebecca May

2017

€ 49,00

62 % cinsault, 38 % shiraz.
Heel kruidig, het zoete van pruimen, braambessen en zwarte besjes samen met een
elegante houttoets.

Crystallum - Peter allan Finlayson (Western Cape)
Peter Max - 100 % pinot noir
Cuvée Cinéma - 100 % pinot noir

2018
2016

€ 53,00
€ 72,00

2018

€ 63,00

Tesselaarsdal (Hemel en aarde vallei)
100% Pinot noir

Keermont (Stellenbosch)

Het nieuw topdomein van Zuid-Afrika

Merlot Red
87 % merlot, 13 % cabernet sauvignon
Bordeauxstijl, zelfs evenknie van grote wijnen uit Bordeaux.

2015

€ 43,00

Momento wines – Marelise Niemann (Western Cape)
Momento Red - 100 % grenache

2016

€ 46,00

Rode bessen, kruidig, bloemig, fris en sappig, fijne tannines, heel puur.

Lotte Wolfs – touch of dutch (Swartland) R.I.P. 2018
Zorgde voor Rock-‘n-Roll in de wijnwereld!
Die wolf is los - 100 % chenin blanc,
Onkruid vergaan nie - 100 % Semillon
King Arthur - 100 % Grenache
Die bastaard – Mourvèdre - Cinsault

2017
2017
2016
2016

€ 72,00
€ 72,00
€ 72,00
€ 72,00

Eben Sadie - De Ouwingerdreeks - Swartland
Bekroond tot beste wijnmaker van de wereld in 2017!
De Wijnwereld kent een aantal echte helden, en Eben Sadie is er een van. Eben Sadie wordt
gerekend tot de pioniers in de Zuid-Afrikaanse wijnbouw. Door zijn inzicht kwam de regio
Swartland in een geheel ander daglicht te staan. Het was Eben die hier de oudere
wijngaarden vond en er zijn befaamde Columella en Palladius maakte. Nu komt hij echter
ook met een serie wijnen die ook wel de ‘Ouwingerdreeks’ wordt genoemd. Een serie
wijnen van wijngaarden met zeer oude wijnstokken. De wijnen die ervan gemaakt worden
zijn verbluffend. Door lage rendementen en het vakmanschap van Eben Sadie, is een
nieuwe serie topwijnen geboren. Zoals hij zegt: “Ik kan niet vernieuwend zijn, daarom maak
ik gebruik van oude technieken en perfectioneer ik deze door modern te denken.” Eben
studeerde af als oenoloog op de universiteit Elsenburg. Geïntrigeerd door de wijnstok.
“Eén plant die zo veel diversiteit biedt: 5000 variëteiten over de hele wereld, van NieuwZeeland tot Canada…” Na zijn studie startte hij zijn queeste om de beste druif te
produceren. Gedurende 8 jaar reisde hij de wereld rond op zoek naar antwoorden. Hij
werkte in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Oregon, Californië en natuurlijk in zijn
vaderland Zuid-Afrika. Met 20 jaargangen in 14 jaar tijd beschikt hij over een ervaring die
ver buiten zijn 37 jaren reikt. Aan de assemblage van zijn wijnen kan je duidelijk zien dat
Eben niet gelooft in monocepage-wijnen maar in het blenden van verschillende druiven
om aan complexiteit en smaakopbouw te winnen.

Sequillo Red

2012/2014

€ 48,00

De plompe en donkerdere vruchten van de Tinta Barocca lijken aanvankelijk te domineren,
maar de neus opent zich langzaam voor meer syrah-kruid en een aantal delicate
roodbloemige cinsault-aromaten. Het is in de mond dat de klasse van deze wijn ligt. De
fijne gecoate tannines zijn een echte prestatie en een verbetering van de kwaliteit ten
opzichte van 2011. Heerlijke versnapering ondersteunt de droge vruchten aroma's en
eindigt met een lange, droge en verfijnde afdronk.

Palladius

2015

€ 129,00

Blend van chenin blanc, grenache blanc, clairette blanche, viognier, verlho, roussanne,
sémillon gris en palomino. Geen eik! De élevage gebeurde voor de helft in amfoor en de
helft in eivormige cementcuve. Prachtig gedetailleerde complexiteit. Wacht zijn tijd af!

Skurfberg - 100 % chenin blanc

2015

€ 79,00

75 jaar oude stokken van een van de beste terroirs van Zuid-Afrika voor chenin blanc, nabij
Citrusdal. Toegankelijke neus met sinaasappelbloesem, citrus, kruid en gespleten keitjes
volgt een mooi geconcentreerde sensatie op de tong en een rijkelijk evenwichtige finale
doorspekt met ragfijne zuren. Volledig rijp geplukt.

Columella

2015

€ 154,00

Syrah, mourvèdre, grenache, carignan en cinsault. Columella komt meer gepolijst, rijkelijker
en fruitiger over. Hij vertoont op schitterende wijze de klasse van dit wijnjaar voor ZuidAfrika.

’T Voetpad

2015

€ 79,00

‘T Voetpad komt van wijnstokken geplant in 1887. Een veldmengeling van semillon blanc
en gris, palomino, chenin blanc en muscat. Hij heeft een uiterst complex boeket van venkel,
dragon en rozemarijn met tropisch fruit en subtiele harsachtige geuren die zich
ontwikkelen met beluchting. Het gehemelte heeft een medium body met een enigszins
honingachtige textuur, slechts een snufje witte peper en venkel. Goed uitgebalanceerd met
een harmonieuze, onuitsprekelijk complexe afdronk die lang en zacht in de mond blijft.

Soldaat - 100 % gernacha ‘Old skool’ - grenache on granite

2014

€ 88,00

Deze verbluffende ongeënte grenache van Piekenierskloof, haast rosé in zijn tinten,
vertoont lengte en precisie van het allerhoogste niveau. Soldaat is een onwezenlijk mooie
wijn in alle aspecten van zijn verschijning en dat al van op een jonge leeftijd.

Skerpioen - palmino en chenin blanc

2014

€ 79,00

Deze meer dan 70 jaar oude Chenin Blanc werd geassembleerd met Palomino van
Dwarskerbos en Elands Bay. Hij leidt tot een spannende kristallijnen wijn met savoureuze,
minerale tonaliteiten van geel fruit en groene appel. Een fenomenale proefervaring met
herinneringen aan beurre d’Isigny en fleur de sel.

Kokerboom - carignan en gernacha

2016

€ 88,00

Sémillon aangeplant in 1930. Deze wijngaard die beplant is met méér dan 90 jaar oude
sémillon blanc en sémillon gris is gelegen op Trekpoort Kloof. Een boeket van witte
bloemen, sinaasappel, witte peper en jasmijn. Wat een potentieel!

Treinspoor - 100 % tinta barocca

2014

€ 79,00

De diepe kleur en stevige aciditeit van tinta barocca zorgde voor een dankbare toevoeging
aan menig assemblage. Nu ze een rijpere leeftijd bereikt heeft, verdient ze om apart
gebotteld te worden. Deze lijkt meer beklijvend dan de varianten uit de Douro.

Pofadder - 100 % cinsault

2013

€ 79,00

Briljant rood fruit - dankzij een vroege oogst en een ijzersterke precisie - maken van deze
Pofadder een van de elegantste ooit. Deze 100 % cinsault siert de westelijke helling van de
Kasteelberg in Swartland. Volgens Eben Sadie gedijt cinsault perfect in Zuid-Afrika.

CHILI
Tara - Atacama Valley (Woestijnwijn)
Vernoemd naar de Tara-zoutvlakte in het noorden van Chili, in de droogste woestijn ter
wereld, de immense Atacama, waar elk jaar slechts 20 milimeter regen valt, zijn deze wijnen
een triomf van vastberadenheid. Het gebied wordt beïnvloed door de nabijgelegen Stille
Oceaan en elke ochtend wordt het land bedekt door de mist langs de kust, bekend als de
Camanchaca, die een kort uitstel biedt voor de zonovergoten landschappen van NoordChili. Met deze unieke geografie en bij afwezigheid van kustbergen blazen de winden
rechtstreeks van de oceaan naar de wijngaard, waardoor het woestijnklimaat verandert in
een koel, quasi-mediterraan klimaat. De drie Tara-wijnen komen uit één enkele wijngaard
van 4,5 hectare op 22 kilometer van de Stille Oceaan aan de zuidkant van de Atacamawoestijn.

Tara 100 % chardonnay

2015

€ 70,00

Niet-geënte chardonnay-wijnstokken. Met de hand geoogst, hele clusters met de voet
verpletterd, met een zeer lage opbrengst van ongeveer 40 %. De most werd vervolgens
gefermenteerd in roestvrijstalen tanks met inheemse gisten. De wijn rijpte 15 maanden
lang in roestvrijstalen vaten om de kenmerkende Atacaman-identiteit niet te
verbergen. Niet gefilterd (licht troebel). Aroma's van meloen en abrikoos die evolueren,
intense mineraliteit en wat zoutigheid aan de afdronk. Een echt unieke Chardonnay.

Tara 100 % syrah

2014

€ 70,00

Een Syrah van niet-geënte wijnstokken, gemaakt volgens de Pinot Noir-methode met twee
of drie dagelijkse pompoverschotten gedurende een week. De wijn werd vervolgens
rechtstreeks overgebracht naar vijfde gebruik Franse vaten voor malolactische gisting. De
wijn werd noch geklaard noch gefilterd. Hij heeft een intense, jeugdige, bijna blauwe
kleur. De aroma's zijn een mix van zwart fruit, kruiden en grafiet, medium body met
korrelige tannines en een lange afdronk die rijkdom combineert met elegantie.

Tara 100 % pinot noir

2014

€ 70,00

Niet-geënte pinot noir-wijnstokken. Met de hand geoogst. Gefermenteerd met inheemse
gisten in kleine, open 300-kilo tanks zonder verdere toevoegingen. Pump-overs werden
twee tot drie keer per dag gebruikt, met fermentatie bij omgevingstemperaturen tussen
15 °C en 25 °C. De wijn werd vervolgens gedurende 5 maanden gerijpt in vijfde gebruik,
228 liter Bourgondische vaten. De wijn werd noch geklaard noch gefilterd. Een bleke
robijnrode kleur, complexe aroma's van kers vermengd met tonen van paddenstoel, aarde
en theebladeren. Zacht aromatisch, intens fruit met frisse zuren, fijne tannines en structuur.

Roberto Henriquez – Itata Valley
Roberto Henriquez gevestigd in het ruige Bío-Bío (rivier) in de Itata regio in het zuiden van
het land. Roberto werkt enkel met 'mission grapes' ook wel Criolla's genoemd. Druiven die
vanuit het Europese vastenland gedurende 15e - 17e eeuw mee werden gebracht op de
'missie' schepen richting Zuid-Amerika. In zijn wijngaarden vinden we Semillon en
Moscatell en kleine beetje Corinto (Chasselas). Ik moet gelijk aan Zuid-Afrika denken waar
Semillon en Moscatell ook zeer belangrijk zijn geweest bij de start van de wijnbouw. Qua
rood is het Païs als druif, ook wel bekend in Spanje als Listan Prieto waar Envinate mee
werkt op Tenerife. Roberto heeft ervaring op gedaan buiten Chili (Loire Mossé) alvorens
hij in 2015 zijn eerste wijngaarden aanschaft in Bío-Bío en start met zijn bijzondere project.
Langzaam groeit het project tot een kleine 25.000 flessen in 2019 en bouwt hij een nieuwe
fermentatie kelder en is hij klaar voor een prachtige toekomst.

Rivera Del Notro
blend van semillon, moscatel en corinto (chasselas) (wit)
2018
€ 50,00
graniet en zand als ondergrond. stokken van 90 jaar oud. apart vergist met schilcontact
gedurende 2 a 3 weken. ziltige aroma’s, venkel, peer en wilde bloemen. Een zuivere stijl !
Santa Cruz de Coya
2018
€ 50,00
100% pais (rood)
oude stokken van 200 jaar op een granieten ondergrond. Vergist op stalen tanks en gerijpt
50% op stalen tanks en 50% op oude eiken vaten. super fijne juicy stijl, diepe zuren en
zacht puur fruit. Beaujolaisstijl!

ARGENTINIË
Cafayate - Salta
Mariflor ‘Michel Rolland’
Sauvignon blanc (wit, houtrijping)
Malbec (rood)
Pinot noir (rood)

2015
2010
2011

€ 51,00
€ 50,00
€ 52,00

2012

€ 62,00

2016

€ 62,00

FunckenHausen Vineyards ‘Kurt Heinlein’
La Espera
Blend van 58 % malbec, 25 % syrah, 17 % cabernet sauvignon

Mendel Wines – Mendoza
Unus
Blend van 65 % malbec, 10 % petit verdot, 25 % cabernet sauvignon

AUSTRALIË
Noon ‘Eclipse’(McLaren valley) (rood)
94/100 Parker en 91/100 Wine Spectator
65 % grenache, 35 % shiraz

2010

€ 97,00

USA
California
Napa Valley
Black Stallion - 100 % cabernet sauvignon

2012

€ 64,00

2015

€ 69,00

2018

€ 79,00

2014
2017

€ 100,00
€ 80,00

2013
2013

€ 58,00
€ 48,00

Monterey County – North Coast
Diora ‘la Petite Grace’ (rood)
100 % pinot noir (niveau top-Bourgogne)

Cristum – North Coast
MT. Jefferson Cuvée (rood)
100 % pinot noir top!!!

Jim Clendenen - Au bon Climat
Knox Alexander - 100 % pinot noir
Hildegarde (wit)
50 % pinot gris, 40 % pinot blanc, 10 % aligoté

New York – Finger lakes
Fox Run
100 % riesling
100 % lemberger (rood)

ZOETE WIJNEN
Sauternes
Château Haut Bergeron
Château d’Yquem

0,375 l

2012
1989

€ 38,00
€ 1083,00

0,50 l
0,375 l

2014
2007

€ 45,00
€ 75,00

0,375 l

2011

€ 100,00

0,50 l

2013

€ 40,00

2009

€ 70,00

Hongarije - Top!
Holass Tokaj late Harvest
Nobilis Tokaj Aszu 6 puttonyos

Slovenie - Top!
Marjan Simcic Leonardo

Spanje - Jumilla - Top!
Olivares Dulce Monastrel

Oostenrijk - Niederösterreich - Top!
Am Berg - Trockenbeerenauslese

0,375 l

Mooie zuurtegraad, smaken van sinaasappel, rabarber en aardbeienconfituur.

