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BUBBELS
[01] Cava Escapada (Spanje)
Deze Cava is stijlvol, strak en verfijnd - Cava as it should be!Een
blend
van 50% Macabello, 40% Parellada en 10% Chardonnay. Creëert een
mooie structuur in de mond met een prachtig evenwicht en een
pure
afdronk. Licht strogele glanzende kleur met een fijne pareling. Fijne
aroma’s van frisse groene appel, zestes van limoen en hints van
geroosterde brioche in de finish. Deze cava is het perfecte aperitief
bij elke gelegenheid, geprijsd om te openen puur voor het plezier en
het genot.
Macabeo, Parellada, Chardonnay
Prijs per fles: € 10,00 # 6 per bestelling = € 60,00

[02] Prosecco Riondo Extra Dry (Italië)
Cantine Riondo van de regio Veneto vervaardigt deze heerlijke
Collezione Prosecco Extra Dry. Een frisse, fluweelachtige mousser
ende wijn met hints van appel, peer een acacia bloemen. We
proeven ook een lichte aromatische toets van citrusvruchten
gevolgd door een lange harmonieuze afdronk. Prachtig begin.
Glera (Prosecco)
Prijs per fles: € 10,83

# 6 per bestelling = € 65,00

[03] Champagne Eric Legrand Réserve Brut (Frankrijk) `
Prachtig e minerale Champagne met een heel fijne pareling en
smaken van rijpe citrusvruchten, verse kruiden en een schitterende
fraîcheur. Eric Legrand is als wijnbouwer eerst en vooral een
wijnproever. Om zijn verwachtingen en die van de consumenten te
beantwoorden, streeft hij sinds 1986 dagelijks naar uitmuntendheid.
Zowel in de wijngaarden als in de kelders werkt Eric Legrand aan een
wijn die op vlak van structuur en smaken subliem kan worden
genoemd. Hij doet beroep op zeer geavanceerde technologieën en
hij verrijkt onvermoeibaar zijn knowhow.
Médaille d'Or au Concours des Champagnes du Vignoble 2014
80% Pinot Noir en 20% Chardonnay
Prijs per fles: € 21,67

# 6 per bestelling = € 130,00
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WIT
[04] Domaine Vaux Saint-Georges Touraine Loire 2018 (Frankrijk)
Dit is een frisse en loepzuivere Sauvignon Blanc met tonen van
lychee en een subtiele mineraliteit. Een geweldige combinatie met
fruits de mer. Domaine du Vaux Saint Georges is gelegen aan de
Cher, een zijrivier van de Loire. Het domein is al generaties lang in
handen van de familie Allion. Sinds 1999 zwaait Guy Allion de
scepter over Domaine du Vaux Saint Georges. Inmiddels zijn de
oorspronkelijke 6 hectare wijngaard vervijfvoudigd tot 30 hectare,
waarvan het leeuwendeel een uitstekende expositie heeft ten
opzichte van de zon.
100% sauvignon blanc
Prijs per fles: € 9,17

# 6 per bestelling = € 55,00

[05] Chardonnay Domaine Pesquié 2018 (Frankrijk)
Dit familiale domein is gelegen aan de voet van de Mont-Ventoux,
op de zuidflank. Gelegen op een hoogte van 300 meter geniet dit
kasteel van uitzonderlijk veel zon in combinatie met
klei/kalkbodems. Ingrediënten voor een topproduct. Deze
Chardonnay kan iedereen bekoren. Met zijn elegante neus, veel
mineraliteit en smaken van witte bloemen en citrusvruchten.
100% chardonnay
Prijs per fles: € 9,17

# 6 per bestelling = € 55,00

[06] ENA. DVA Tri, Sauvignon Blanc Pinot Grigio 2018 (Slovenië)
Fris, fruitig en sappig. Aromatische, fruitige wijn met een fijne
rijpheid van de Pinot Grigio en het citrusfruit van de Sauvignon
Blanc.
Beide druivenrassen vullen elkaar zeer goed aan en creëren een
perfecte balans tussen elkaars identiteiten. Zeer gastronomisch!
"ENA" betekent één in het Sloveens en dit is de naam van de eerste
cuvée die Dare Wines in samenwerking met Puklavec heeft
gemaakt.
Sauvignon Blanc en Pinot Grigio
Prijs per fles: € 9,17

# 6 per bestelling = € 55,00
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[07] Sartori Marani Garganega 2017 (Italië)
Heldere diamantgele kleur. In de neus aroma's van rijk, rijp fruit en
honing. In de mond is de wijn vol, met een omhullende, minerale
nasmaak die de vulkanische bodem van het Soave gebied
reflecteert.
De hand geplukte Garganega druiven op dit domein, worden eerst
minimum 40 dagen gedroogd in de zon, waardoor er minder water
en een meer geconcentreerder suikergehalte in de druiven zit. Dit
alles zorgt voor een unieke wijn met rijke aroma’s van rijp fruit en
honing. Prachtig bij pasta's met romige sauzen of schimmelkazen.
100% Garganega
Prijs per fles: € 10,00

# 6 per bestelling = € 60,00

[08] Anselmann Riesling Classic 2018 (Duitsland)
Fris groengeel van kleur. In de geur citrus en appel. In de smaak
grapefruit, abrikoos en appel. Heerlijk jong en fris met levendige
zuren. Dit is een mooie, karakteristieke, droge Riesling.De stijl van
wijnmaken is er bij het Weingut Anselmann op gericht wijnen te
produceren die in hun stijl en aroma’s getypeerd zijn voor het
druivenras waar ze van gemaakt zijn. De wijngaarden bevinden zich
in de Pfalz, het Duitse verlengstuk van de Elzas. De streek geniet een
bijzonder mild klimaat, met soms bijna mediterrane trekjes. De
druiven worden hier dan ook perfect rijp. De wijn heeft de
aanduiding ‘Classic’. Deze wordt gebruikt voor wijnen op basis van
druiven met een rijp karakter, met voldoende suikers. De smaak
moet droog van karakter zijn, en het suikergehalte mag daarom niet
boven een vastgestelde limiet zijn.
Riesling 100%
Prijs per fles: € 10,83

# 6 per bestelling = € 65,00

[09] La Tunella RJGialla 2018 (Italië)
Dit keer selecteerde we voor jullie uit de wijnkelders van La Tunella
deze witte wijn met Ribolla Gialla druiven. Strogele kleur met
groene reflecties. In de neus is de wijn elegant en intens, met florale
en fruitige aroma's van onder meer acacia, pruimen, perzik en
groene appels. In de mond is de wijn vol met een soepele body.
Droog, zout en aangenaam fris. De lange afdronk heeft toetsen van
citroen die de elegante en licht aromatische nasmaak begeleiden.
100% Ribolla Gialla
Prijs per fles: € 12,50

# 6 per bestelling = € 75,00
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[10] Chateau Tour des Verdots Bergerac 2018 (Frankrijk)
David Fourtout, een charismatisch figuur die over elk aspect van de
wijnbouw een eigen visie en unieke methodiek heeft als geen ander.
it elk perceel van zijn wijngaard in het glas te brengen. De
indrukwekkende lijst onderscheidingen valt eigenlijk niet zomaar uit
de lucht! Deze top Bergerac opent met een licht goudgele kleur,
kristalhelder, zilveren spiegel met dikke tranenregen. Heel soepel en
toegankelijk, met naar het einde toe nog wat smaken van abrikoos
en perzik. Een topproduct gemaakt met liefde en die zelfs nog kan
bewaard worden.
Sauvignon Blanc en Sémillon-Muscadelle
Prijs per fles: € 12,50
# 6 per bestelling = € 75,00

[11] Macon-Lugny Les Genièvres, Louis Latour 2017 (Frankrijk)
Het dorp Lugny ligt hoog in het zuiden van de regio Mâcon. Het
heeft een geweldige reputatie vanwege de witte wijnen die Mâcon
beroemd hebben gemaakt. Het is bekend dat het dorp Lugny, met
zijn kalkrijke bodems en warm klimaat, de meest begeerde witte
wijnen van de regio produceert.
Lichtgeel in kleur met in de neus toetsen van exotisch fruit, citrus en
groene appel. Perfect gebalanceerd met levendige citrussmaken.
Lekker te combineren bij gegrilde vis, zeevruchten of bepaalde
kazen.
100% Chardonnay
Prijs per fles: € 13,33

# 6 per bestelling = € 80,00

[12] Domaine Thierry Merlin Sancerre Blanc 2018 (Franktijk)
Wat een prachtige, culinaire witte wijn van Domaine Merlin
Cherrier! Gemaakt van Sauvignon Blanc druiven die op een van de
beste terroirs van de Sancerre, rondom het dorpje Bué, zijn geoogst.
Deze klassieke Sancerre heeft een stuivend aroma dat aangenaam
geurt naar rijp wit fruit met nuances van citrus en buxus. De frisse,
aromatische smaak is mooi mineralig en droog. De milde afdronk
blijft lang en prettig hangen. Een gastronomische witte wijn die
perfect geschonken kan worden bij geitenkaas, schaal- en
schelpdieren of verfijnde visgerechten.
100% sauvignon blanc
Prijs per fles: € 15,00

# 6 per bestelling = € 90,00
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[13] Château de Tracy, Mlle T, Pouilly Fumé 2018 (Frankrijk)
Ondertusse n een klassieker en een bestseller op onze kaart.
Château de Tracy, opgericht in de 16 e eeuw, wordt sedert
verschillende generaties bewoond door de familie d’Assay. Sedert
jaar en dag worden ze geroemd voor de uitzonderlijke kwaliteit van
hun witte wijn. De kalkrijke ondergrond met veel silex zorgt voor
een prachtige droge, frisse en minerale wijn met de typische
aroma’s van groene appel en citrus. Finesse en complexiteit troef!
100% Sauvignon Blanc
Prijs per fles: € 15,00

# 6 per bestelling = € 90,00

[14] Kaapzicht, Chenin Blanc Kliprug, Stellenbosch 2018 (Zuid-Afrika)
Sinds het eerste wijnoogstjaar in 1984 werd gebotteld, is Kaapzicht
zeer gerespecteerd voor hun goede prijs-kwaliteitverhouding en hun
kwaliteitsaanbod van wijnen. De opbrengst van de “Kliprug Chenin
Blanc”, afkomstig van wijnstokken geplant in 1982, bedraagt jaarlijks
slechts 4000 kg per hectare. Dit is een droge witte wijn met aroma’s
van zongerijpt fruit, verse ananas en toetsen van knapperige appel.
Fris en rijk aan fruit in de mond met een vlezige structuur. De wijn
rijpt gedurende een jaar in 300L, 400L en 500L houten vaten
alvorens de botteling plaats vindt.
100% Chenin Blanc
Prijs per fles: € 15,00

# 6 per bestelling = € 90,00

[15] Roux, Rully Blanc Vieilles Vignes, Bourgogne 2017 (Frankrijk)
Domaine Roux werd opgericht in 1885. Vandaag is zowel de vierde
als vijfde generatie actief in het gerespecteerde familiebedrijf. Het
hart en de origine van de familie is gelegen in het dorpje SaintAubin. Dit wijndorp, gekneld tussen de heuvels van ChassagneMontrachet en Puligny-Montrachet, staat garant voor zeer verfijnde
en hoogstaande wijnen.
De Chardonnay-druif wordt met de hand geplukt en krijgt een
opvoeding in ‘barriques’ gedurende 12 maanden (20% nieuw hout).
Aroma’s van witte bloemen (acacia, meidoorn) maar ook citrus en
witte perzik typeren de wijn, naast de lichte honingtoetsen en
geuren van gedroogd fruit. In de mond is de wijn fruitig, rond en een
tikkeltje vettig met veel fraîcheur.
100% Chardonnay

Prijs per fles: € 20,00

# 6 per bestelling = € 120,00
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ROOD
[16] Château La Gabarre, Bordeaux Superieur 2016 (Frankrijk)
In 1999 namen Stéphane en Paola Gabard het roer van het familiale
wijndomein “Gabard Vignobles” over. Deze familiale knowhow
maakt het mogelijk om wijnen te vinifiëren en te rijpen door de
traditie te combineren met het protocol van duurzame landbouw.
Op deze manier proberen ze het milieu zo veel mogelijk te
respecteren en willen ze de expressie van het unieke terroir
bevorderen. Deze Bordeaux Supérieur dankt zijn ‘rondeur’ en
aromatische complexiteit aan de kiezel- en grindhoudende grond.
De wijn rijpt 12 maanden in Franse eiken vaten (1 tot 2 jaar oud) en
daarna 6 maanden in grote vaten om de traditionele rijping te
voltooien. Een wijn met goed geconcentreerde aroma’s (vanille en
zwart rijp fruit). Heerlijk zacht en mondvullend.
Prijs/kwaliteit de topper van onze selectie dit jaar!
60% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc

Prijs per fles: € 8,33

# 6 per bestelling = € 50,00

[17] Fond Croze Confidence Côtes du Rhône 2017 (Frankrijk)
Ook dit jaar bieden we u opnieuw deze klassieke Côtes du Rhone
aan. Het is een assemblage van delicate aroma's van rood fruit,
blauwe bessen met nuances van peper en violet. Een wijn met
rondeur, kracht en finesse. Mooi fruitig, met in de finale een "spicy"
toets.
Deze wijn heeft van verschillende critici een uitstekende score
gekregen.
70% Grenache – 30% Syrah
Prijs per fles: € 9,17

# 6 per bestelling = € 55,00

[18] Ramon Bilbao Crianza Rioja 2016 ()
Robijnrode wijn met lichte violetschakering die wijst op zijn jeugdige
karakter. In de neus vinden we jong zwart fruit, zoals bosbessen en
braambessen. Ook een lichte zweem van zoethout, typisch voor
Tempranillo. Heeft 14 maanden op houten vaten gerijpt en nog eens
8 maanden op de fles. Mooie aanzet, medium body en smaken van
vanille, kaneel en een zekere kruidigheid maken van deze wijn een
toegankelijke allemansvriend. Niet te zwaar in tannine en aciditeit.
Ideaal bij gegrild vlees, middelharde kazen of een stevige pasta of
paëlla.
100% Tempranillo
Prijs per fles: € 10,00

# 6 per bestelling = € 60,00
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[19] Domaine A6 Mani Negro Amaro Pouilles 2018 (Italië)
Deze nieuwe wijnen z ijn afkomstig uit de wijngaarden (vieilles
vignes) van 2 schoonzussen in Puglia. Hoewel de druiven vroeger
verkocht werden aan een van de grootste producenten in de regio
(La Cantina San Marzano), vinifiëren de dames vandaag hun eigen
wijnen. De wijnen zijn fruitig, soepel en zijn geschikt voor elke
gelegenheid. De fantastische Primitivo di Manduria is dankzij zijn
kracht en aromatisch potentieel een extra vermelding waard.
Negro Amaro
Prijs per fles: € 10,00

# 6 per bestelling = € 60,00

[20] D de Dauzac, Bordeaux 2016 (Frankrijk)
D de Dauzac is de 3e wijn van Château Dauzac, Grand Cru Classé
Margaux sinds 1855. Deze wijn is geclassificeerd onder de AOC
Bordeaux, maar voldoet zeker aan dezelfde strikte eisen als die van
de respectvolle wijnbouw op het Château Dauzac in Margaux.
De mix van Cabernet Sauvignon en Merlot geeft deze wijn een zeer
mooie balans met een volle, toch delicate smaak en een
gastronomische afdronk. Dit is een subtiel fruitige en kruidige wijn
met mooie, ronde tannines.
56% Cabernet Sauvignon, 44% Merlot

Prijs per fles: € 10,83

# 6 per bestelling = € 65,00

[21] Moma Rosso Rubicone, Umberto Cesari, 2017 (Italië)
Umberto Cesari heeft ons al enkele keren kunnen overtuigen Dit jaar
selecteerde we deze leuke rode wijn op basis van Sangiovese,
Cabernet Sauvignon en Merlot. Intense robijnrode kleur. In de neus
een intens aroma's van bessen en frambozen. In de mond is de wijn
zacht en fluweelachtig. Een soepele rode wijn die men gemakkelijk
kan combineren bij verschillende gerechten of om gewoon zo van te
genieten na een drukke dag op het werk. Gewoon heerlijk!
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot
Prijs per fles: € 12,50
# 6 per bestelling = € 75,00
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[22] Valpolicella Superiore ‘120 Years’, 201 6, Casa Sartori (Italië)
Deze premium selectie ter ere van 120 jaar Sartori is uitzonderlijk
goed. In het glas is deze speciale editie mooi robijnrood met een
diepe intensiteit. Complexe aroma's van donkere chocolade, leder,
pruimenjam, geven in de neus al de eerste indicatie van de kwaliteit
van deze wijn. Het palet is droog, elegant met een volle body en een
lange, nazinderende afdronk. Mooi op dronk bij fijnere
vleesbereidingen, maar heeft het potentieel om nog 6 tot 8 jaar op
fles te rijpen.
Corvina, Rondinella, Corvinone en Croatina
Prijs per fles: € 13,33
# 6 per bestelling = € 80,00

[23] Les Clos de Paulilles Collioure 2016, Domaine Cazes (Frankrijk)
“Les Clos de Paulilles”, gelegen in de baai van Paulilles tussen
Collioure en Banyuls, is een symbolisch landgoed, waarvan de
kwaliteit van de wijnen wordt erkend over de hele wereld. De wijn
rijpte in roestvrije inoxen cuves gedurende 9-12 maanden. In de
neus heerlijke aroma’s van rijp fruit en een subtiele kruidigheid. Elke
druif heeft z’n eigen karakteristieke eigenschap: de Mourvèdre zorgt
voor de elegante structuur in de wijn, de Grenache brengt meer
rondeur met zich mee terwijl de Syrah subtiele kruidige toetsen
onthult.
60% Grenache Noir, 30% Syrah, 10% Mourvèdre

Prijs per fles: € 14,17

# 6 per bestelling = € 85,00

[24] Kaapzicht, Pinotage 2016, Stellenbosch (Zuid-Afrika)
Sinds het eerste wijnoogstjaar in 1984 werd gebotteld, is Kaapzicht
zeer gerespecteerd voor hun goede prijs-kwaliteitverhouding en hun
kwaliteitsaanbod van wijnen. Dit prachtige landgoed in de Bottelary
Hills vierde in 2006 zijn 60e verjaardag als familiebedrijf.
Pinotage, dé druif voor rode wijn in Zuid-Afrika, is ontstaan door een
kruising van Pinot Noir en Cinsault (die vroeger ook wel Hermitage
genoemd werd). Heerlijke rode wijn met in de neus een breed
boeket aan aroma’s: wilde bosvruchten, pruimen, braambessen,
toast, cederhout, vanille... De druiven, afkomstig van 19 jaar oude
wijnstokken, worden met de hand geplukt op volledige rijpheid. Na
de fermentatie rijpt de wijn in Franse eiken houten vaten (waarvan
30% nieuw) gedurende 18 maanden.
100% Pinotage

Prijs per fles: € 15,00

# 6 per bestelling = € 90,00
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[25] Castillo Perelada 5 Finques Reserva 2015 (Spanje)
Het blijft een topper! Wijn gemaakt van druiven van 5 verschillende
wijngaarden, met elk een ander type terroir. Deze wijn rijpt
gedurende 20 maanden op zowel Amerikaanse als Franse eiken
vaten. Kersrood van kleur met kleine schakeringen van violet.
Aroma’s die doen denken aan donker fruit, kruiden, getoaste
toetsen en lichte hints van balsamico. Brede, stevige wijn die in
perfecte balans is. Duidelijke tannine, maar wel fijn verweven.
Levendige aciditeit en zeer knappe afdronk
40% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 20% Garnacha, 15%
Syrah
en 5% Samsó

Prijs per fles: € 15,00

# 6 per bestelling = € 90,00

[26] Velenosi, Solesta Rosso Piceno Superiore 2016 (Italië)
Het wijnhuis Velenosi werd in 1984 opgestart door het pas gehuwde
koppel, Angela en Ercole Velenosi. Deze Solesta is een volle en
sappige wijn met veel rood fruit en een aangename kruidigheid op
basis van twee zeer bekende Italiaanse druiven. De Montepulciano
en Sangiovese druif worden met elkaar geblend en gedurende twee
jaar gerijpt op eiken vaten. Het productie gebied voor deze wijn
omvat twee gemeenten Offida en Ascoli Piceno. Deze liggen tussen
de 200-300m hoogte met een overwegend klei, kalkbodem.
70% Montepulciano, 30% Sangiovese

Prijs per fles: € 15,83

# 6 per bestelling = € 95,00

[27] Domaine Richeaume Tradition 2016 (Frankrijk)
Met een uitzonderlijk laag rendement van twintig hectoliter per
hectare, maakt Sylvain Hoesch misschien wel de beste rode wijn van
de Côtes de Provence. Desondanks mag hij slechts de regionale
herkomstbenaming ‘IGP Méditerranée’ voeren.
De vele Richeaume liefhebbers kijken gelukkig niet naar het etiket,
maar beoordelen de inhoud en die is groots. De Tradition wordt
gemaakt van handgeplukte cabernet-, grenache-, syrah- en
merlotdruiven in vrijwel gelijke delen.
Na de gisting volgt rijping in kleine eikenhouten fusten van twee jaar
en ouder, zodat het eikenhout verfijnd aanwezig is. Een prachtige
balans tussen alcohol en frisheid en veel aromatische lengte. In één
woord: subliem!
Grenache, Cabernet-Sauvignon, Syrah en Merlot
Prijs per fles: € 19,17
# 6 per bestelling = € 115,00
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ZOET
[28] Santa Carolina, Late Harvest Estrellas 2017 (Chili)
Toen Luis Pereyra Cotapos eind de jaren 60 besloot om een nieuw
wijnhuis op te richten in Macul, nabij de hoofdstad Santiago,
noemde hij zijn wijnonderneming naar zijn vrouw Carolina Iñiguez
Vicuña. Gedreven om van dit project een echt succesverhaal te
maken, liet hij zich meteen bijstaan door drie wijnprofessionals uit
Bordeaux. Aan Germain Bachelet, een topoenoloog uit Bordeaux,
vroeg hij om de meest geschikte wijnstokken te selecteren voor zijn
domeinen.
Deze ‘Late Harvest’ is een zacht zoete wijn met een frisse ondertoon.
De Sauvignon Blanc druiven worden later dan normaal geplukt
omdat zo het gewenste suikerniveau in de druif nog hoger is. Deze
latere oogst zorgt voor specifieke aroma's van geconfijt fruit, noten
en honing.
100% Sauvignon Blanc (zoet)

Prijs per fles van 50cl: € 8,33

# 6 per bestelling = € 50,00

ROSE
[29] Château du Rouët, 1840 Côtes de Provence 2018 (Frankrijk)
Château du Rouët is gelegen in het oeroude Esterelle gebergte nabij
de Middellandse Zee, in het stadje Fréjus. Hier maakt men
smaakvolle witte en rode wijnen maar natuurlijk staan de
roséwijnen centraal. Een korte schilmaceratie zorgt voor een zeer
lichte kleur. Maar, achter die lichte kleur verschuilt zich een zeer
verfijnde en geconcentreerde wijn die het resultaat is van
opgebouwde kennis doorheen generaties. Het domein, met mooi
verzorgde gastenkamers, is zeker een bezoek waard.
Een wijn met een fijne zalmkleur, intens in de neus met aroma’s van
kleine vruchten: zwarte bes, framboos, rode bes, ... Fruitig en
elegant in de mond, gekenmerkt door vers fruit. Mondvullend met
een vettig randje en een lange afdronk.
60% Grenache, 30% Cinsault, 10% Tibourenc
Prijs per fles: € 11,67
# 6 per bestelling = € 70,00
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OLIJFOLIE
Herdade do Esporao, Extra Virgin Olive Oil (Italië)
Dit jaar kiezen we opnieuw voor de Herdade do Esporao in glazen
flessen. Ideaal als cadeau en zeker voor jezelf een plezier te doen.
Gele kleur met groene tinten. In de geur hebben we rijpe, groene
olijven met noties van fruit, kruiden en olijfbladjes. Fris van smaak
met een licht bittertje. Kruidige nasmaak met toetsen van gedroogd
fruit.

[30] Prijs per 0,75 liter: € 11,00
[31] Prijs per 3 liter: € 32,00

