
Druivenras/Vinificatie
Deze wijn bestaat voor 100% uit de Glera druif. De druiven worden zowel
handmatig als machinaal geoogst. De fermentatie vindt plaats met behulp
van geselecteerde gisten bij een gecontroleerde temperatuur. Daarna rijpt
de wijn in stalen tanks. Het mousserende proces wordt uitgevoerd door
middel van de Martinotti/Charmot methode.

Proefnotitie
Deze Prosecco heeft een heldere strogele kleur. In de neus is het een frisse
wijn met veel florale tonen en in de mond komt de fruitigheid van de wijn
erg goed naar voren.

Wijn/Spijs
Heerlijk te drinken als aperitief, maar ook goed te combineren met lichte
salades.

CIELO PROSECCO
FRIZZANTE SCREWCAP

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per glas

Kurkengeld

Italië
Veneto
Wit
10,5
0,75

4,60

15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Stelvin
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Druivenras/Vinificatie
Deze Antares wijn is gemaakt van 100% Sauvignon Blanc. De druiven zijn
voorzichtig geperst, om op die manier het frisse en fruitige karakter van de
Sauvignon Blanc te behouden. Gedurende de maceratie blijft de most in
contact met de schil onder koude omstandigheden. Vervolgens vindt de
fermentatie plaats in RVS tanks onder gecontroleerde temperaturen tussen
de 10°C en 12°C en door het gebruik van speciaal geselecteerde gisten. Op
deze manier worden optimale aroma's en smaak ontwikkeld.

Proefnotitie
De wijn kenmerkt zich vooral door aroma's van peer, meloen, kruisbessen en
citrus. Tevens komen ook lichte florale tonen naar voren. Deze perfect rijpe
Sauvignon Blanc kent vele liefhebbers door zijn fruitige en frisse smaak.

Wijn/Spijs
Perfect als aperitief in de zomer, heerlijk met salades en visgerechten.

ANTARES SAUVIGNON BLANC

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per glas

Prijs per fles
Kurkengeld

Chili
Central Valley
Wit
12,5
0,75

4,10

5,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Stelvin
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Druivenras/Vinificatie
100% Chardonnay. Om het frisse fruitige karakter van de Chardonnay druif
te behouden zijn de druiven voorzichtig geperst. Hierna wordt de most
gefermenteerd in RVS tanks bij een temperatuur tussen de 10°C en 12°C,
om zo optimaal mogelijk de aroma's en smaak van de druif te behouden in
de wijn. Een klein percentage wordt opgevoed in Frans eikenhouten vaten
om de wijn extra complexiteit te geven. In tegenstelling tot andere wijnen
die Santa Carolina op de markt brengt, heeft de Chardonnay houtlagering
gehad.

Proefnotitie
Deze Chardonnay kenmerkt zich door zacht en rijp citrusfruit, ondersteund
door een lichte houttoets.

Wijn/Spijs
Een ideale begeleider van zacht wit vlees, vis, diverse salades of gewoon als
aperitief.

ANTARES CHARDONNAY

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per glas

Prijs per fles
Kurkengeld

Chili
Central Valley
Wit
13
0,75

4,10

5,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Stelvin
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Druivenrassen/Vinificatie
Deze Blush rosé van Cielo krijgt zijn aantrekkelijke kleur van de roze/licht
paarse Pinot Grigio druif. De druiven worden zacht geperst en de vergisting
vindt koud plaats om de fruitige aroma's te behouden.

Proefnotitie
Deze Pinot Grigio Blush heeft een zachte poeder roze kleur. In de elegante
neus komen veel fruitaroma's naar voren. Op het palet is het een delicate
wijn met veel fruit en een aanhoudende finish. De aanbevolen temperatuur
om deze wijn te drinken ligt tussen 8°C-10°C.

Wijn/Spijs
Deze wijn is uitstekend als aperitief.

CIELO PINOT GRIGIO
ROSE BLUSH

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per glas

Prijs per fles
Kurkengeld

Italië
Veneto
Rosé
12
0,75

4,10

5,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Stelvin
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Druivenras/Vinificatie
100% Merlot. De most is gefermenteerd in RVS tanks onder een gecontro-
leerde temperatuur van tussen de 28°C en 30°C. Hierna volgt de maceratie
van 7 dagen, om op die manier zoveel mogelijk kleur, aroma's en smaak toe
te voegen.

Proefnotitie
In deze robijnrode wijn zijn heerlijke aroma's te ontdekken van rood fruit,
zoals pruimen, kersen en aardbeien samen met hinten van kaneel. In de
mond is deze Merlot soepel met full body en zachte tannine.

Wijn/Spijs
Heerlijk bij wit vlees, zachte kazen en pasta's.

ANTARES MERLOT

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per glas

Prijs per fles
Kurkengeld

Chili
Central Valley
Rood
13
0,75

4,10

5,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Stelvin
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Druivenras/Vinificatie
100% Cabernet Sauvignon.Het sap gaat 5 dagen in RVS tanks om te gisten.
Dit gebeurt bij een temperatuur tussen de 28°C en 30°C en met speciaal
geselecteerde gisten. Daarna rijpt de most 7 dagen bij een temperatuur van
25°C om zoveel mogelijk smaak, aroma en kleur aan de wijn toe te voegen.

Proefnotitie
Een dieprode kleur, klassiek, elegant en evenwichtig met een intens volle
smaak. Verder onderscheidt deze wijn zich door indrukken van zwarte
bessen, pruimen, chocola en specerijen. Heerlijke ronde smaak met subtiele
invloeden van tannine.

Wijn/Spijs
Heerlijk bij rood vlees, kaas en pasta's.

ANTARES CABERNET
SAUVIGNON

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per glas

Prijs per fles
Kurkengeld

Chili
Central Valley
Rood
13
0,75

4,10

5,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Stelvin
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Druivenras/Vinificatie
Een stevige wijn, uniek door zijn complexiteit en harmonie, gemaakt van
primitivo en negroamaro druiven.

Proefnotitie
Een mooie donkerrode kleur. In de neus aroma’s van zoethout, rijpe donkere
bessen en groene kruiden. Medium tot volle body met een goede balans
tussen het aardse karakter, de kruiden en rode kers. Daarna volgt een
aanhoudende ronde afdronk.

Wijn/Spijs
Deze wijn is heerlijk bij varkensvlees, lam en groentegerechten.

CIELO FARMERS MARKET
PRIMITIVO

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per glas

Prijs per fles
Kurkengeld
Prijs per fles
Kurkengeld

Italië
Puglia
Rood
14
0,75

4,30

6,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Stelvin
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Druivenras/Vinificatie
Deze wijn is gemaakt van de Glera druif, algemeen bekend als dé Prosecco
druif . De tweede vergisting voor deze mousserende wijn duurt minstens
een maand, waardoor een druk bereikt wordt tussen de 3 en 5 bar. Alles
boven de 3 bar is officieel een Spumante. Deze Prosecco Spumante heeft
dankzij de vergisting veel minuscule bubbels.

Proefnotitie
Zacht strogeel van kleur. Het bouquet is fris, bloemig en licht aromatisch.
Het palet is fruitig en elegant.

Wijn/Spijs
Heerlijk om te drinken als aperitief.

CIELO PROSECCO SPUMANTE

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Italië
Veneto
Wit
11
0,75

7,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenrassen/Vinificatie
Deze wijn is gemaakt van 100% Chardonnay. De wijn heeft minimaal 15
maanden gerijpt, waarvan 3 in eikenhout.

Proefnotitie
Dit is een elegante en fijne Cava van premium kwaliteit. Aroma's van
tropisch fruit en tonen van brioche komen naar voren. Het palet is complex
met een romige mond vullende textuur, fijne aanhoudende mousse en een
aangename zachtheid om het intense fruit en de frisheid in balans te
brengen.

Wijn/Spijs
Een perfecte Cava als aperitief en als partner voor een verscheidenheid aan
gerechten, zoals vis, zeevruchten, licht vlees, pasta en paella.

TORRE ORIA CAVA BRUT
RESERVA CHARDONNAY

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Spanje
Valencia
Wit
12
0,75

11,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenrassen en vinificatie
De Baron Fuenté familie is al ruim 300 jaar in het bezit van de wijngaarden
waar zij de traditie van de Champagne hooghouden. Deze cuvée behoort
tot de absolute top van wijnen uit Charly Sur Marne. Deze champagne is
een blend van Chardonnay, Pinot Meunier en Pinot Noir.

Proefnotitie
Een bouquet dat doet denken aan citrusfruit, peren, perzik en lichte hints
van acacia honing. Erg fris en rijk in in de mond, en onthult een zoetheid die
perfect afgestemd is op de zuurgraad. De afdronk geeft hints van groene
citrus en sinaasappel.

Wijn/spijs
Deze Champagne is uitstekend als aperitief en gelegenheidswijn. Je kunt
hem serveren bij oesters of met gerookte zalm. Deze extra Brut Grande
Reserve is ideaal als aperitief voor de kenner die de pure kwaliteit van de
Grand Réserve kan waarderen.

CHAMPAGNE BARON FUENTE
GRANDE RESERVE BRUT

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Champagne
Wit
12,5
0,375

15,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk

PAGINA 10



Champagne Philippe Gonet werkt voornamelijk met druiven uit eigen
wijngaarden en is gevestigd in LE Mesnil-sur-Oger. Dit gebied is sinds 1985
geclasseerd als Grand Cru; de beste classificatie die champagne kan
krijgen. De Gonet wijngaarden grenzen aan de wijngaarden van Salon en
liggen op een steenworp afstand van Clos du Mesnil van Krug. De cuvées
Roy de Soleil en Belemnita komen voor 100% uit deze wijngaarden.
Vergeleken met de grote merkproducenten is de productie zeer beschieden,
maar van een excellente kwaliteit. De kleur van deze champagne is lichtgeel.
Verleidelijke fruitige en bloemige neus. Beetje toast. De smaak is full-bodied
Pinot, met onstuimig, soepel en harmonieus fruit. Een verfrissende afdronk.
Een wijn om van te genieten. De Brut Rérseve is een echte gastronomische
Champagne. Rijk, complex en heerlijk mineraal

PHILIPPE GONET GRANDE
RESERVE BRUT

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Marne
Wit
12
0,75

35,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenrassen en vinificatie
Deze mooie witte wijn wordt gemaakt van Pinot Gris druiven. De
druiven worden geoogst op hun optimale rijpheid. Na de alcoholische
fermentatie, rijpt de wijn op gist. Het vinificatieproces brengt een
medium-droge wijn.

Proefnotitie
Wolfberger Pinot Gris Signature heeft een goud gele kleur. Deze wijn
ontwikkelt een verfijnde neus met hints van amandel en geroosterde
noten, en aroma's van geel fruit. Het palet is elegant en om totale
harmonie.

Wijn/spijs
Gaat erg goed gepaard met gerechten die een rijke smaak bevatten,
zoals wild, kalfsvlees, varkensvlees, gevogelte en ook goed met kaas of
geel fruit gebaseerde desserts. Ook ideaal als aperitief!

WOLFBERGER PINOT
GRIS SIGNATURE

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Elzas
Wit
13,5
0,75

9,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenrassen en vinificatie
Deze mooie witte wijn wordt gemaakt van Riesling druiven. De druiven
worden geoogst op hun optimale rijpheid. Na de alcoholische
fermentatie, rijpt de wijn op gist. Het vinificatieproces brengt een droge
wijn.

Proefnotitie
De lichtgele kleur met groene tinten maakt het een mooie wijn op tafel.
In de neus, pittig met citroen en bloemen. De frisheid die eigenlijk al
verraden wordt door de kleur en de geur wordt nog eens extra
benadrukt in de mond. Deze Riesling is een droge wijn met een zeer fris
karakter.

Wijn/spijs
Deze wijn is geweldig met schelpdieren en sushi, maar gaat ook heel
goed samen met gegrilde vis, gebraden gevogelte, pasta met
citroenpesto, aubergine en geitenkaas.

WOLFBERGER
RIESLING SIGNATURE

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Elzas
Wit
12,5
0,75

10,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Stelvin
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Druivenrassen en vinificatie
Deze mooie witte wijn wordt gemaakt van Gewürztraminer druiven. De
druiven worden geoogst op hun optimale rijpheid. Na de alcoholische
fermentatie, rijpt de wijn op gist. Het vinificatieproces brengt een
medium-zoete wijn.

Proefnotitie
Wolfberger Gewürztraminer Signature heeft een mooie goudgele gloed.
Een zeer aromatische neus met subtiele noten van exotisch fruit
(mango, guave en papaya) en zoete kruiden (kaneel, kardemom). Het
palet is complex, uitnodigend en heeft een fijne aanhoudende finish.

Wijn/spijs
Lekker als aperitief, bij Aziatische gerechten of sterke kazen, taarten
en fruit desserts.

WOLFBERGER
GEWÜRZTRAMINER

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Elzas
Wit
13,5
0,75

10,50
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Stelvin
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Deze Sancerre blanc is gemaakt van Sauvignon Blanc druiven. Dit gebied
staat bekend om zijn kalkrijke bodem die de witte wijnen hun
karakteristieke eigenschappen meegeven. Mooi groenige heldere kleur en
fijne aroma's van fruit en het herkenbare minerale karakter. In de smaak
intens fris en bloemig.

De kleur van deze wijn is lichtgoud met groene reflecties. In de neus intense
aroma’s van frisheid, fruitigheid, maar ook harmonisch met mineraliteit. In
de mond komen tonen van citrus en limoen naar voren met hints van
munt.

Voortreffelijke witte wijn die goed gaat als aperitief, bij witte visgerechten,
lichte kipgerechten of een frisse salade met een zure vinaigrette.

DOMAINE SALMON
SANCERRE BLANC

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Loire
Wit
13
0,75

17,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Deze Pouilly Fumé is gemaakt van Sauvignon Blanc druiven die groeien op
de hellingen van Pouilly sur Loire, in een zeer goede wijngaard met een
oppervlakte van meer dan 3 hectare.

‘Clos des Criots’ is strogeel van kleur met gouden accenten. Deze Pouilly
Fumé heeft een complexe neus met intense aroma’s van acaciabloemen,
met minerale tonen en een vleugje rook, die de inhoud van dit uitzonderlijke
terroir laat zien. In de mond komen tonen van citrus naar voren met grape-
fruit en een finish met een vleugje frisheid.

Heerlijk om te combineren met salades, geitenkaas, oesters en sushi.

DOMAINE SALMON
POUILLY FUMÉ

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Loire
Wit
13
0,75

16,50
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenras/ vinificatie
Deze Montagny 1e Cru is gemaakt van 100% Chardonnay druiven. De druiven
komen van een 1,17 ha groot perceel dat beplant is in 1985. De druiven worden
blootgesteld aan opkomende zon en groeien op een kalkhoudende bodem. De
oogst vindt plaats als de druiven optimaal rijp zijn, om de beste balans te creëren.
De druiven worden zacht geperst, daarna wordt de most in een koude tank
geplaatst voor 24 tot 48 uur. Eén deel wordt gevinifieerd en gerijpt in roestvrijsta-
len tanks op gecontroleerde temperatuur. Het andere deel wordt in eikenhouten
vaten gedaan waar de malolactische fermentatie plaatsvindt.

Proefnotitie
Deze prachtige witte wijn is lichtgeel van kleur. In de neus komen aroma’s van
gedroogd fruit, hazelnoot, mango en bloemen naar voren met minerale tonen. In
de mond is deze wijn zacht en rond, met vers fruit, zoals peren en perziken, met
een kruidige en minerale ondertoon.

Wijn/ spijs
Geniet van deze wijn in combinatie met schaaldieren, varkensvlees en padden-
stoelen.

BERTHENET MONTAGNY 1e

CRU SAINT MORILLES BLANC

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Bourgogne
Wit
13
0,75

17,50
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Kurk
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Algemene informatie
Wijnen uit de Bourgogne worden genoemd naar hun regio, dorp of kleine wijngaard
waar de druiven gegroeid zijn. In dit geval geeft de naam Chablis aan dat de wijn
van de meest noordelijke wijngaard van de Bourgogne komt, rond het dorp dat
Chablis heet. Alle wijnen uit de Bourgogne, bijna zonder uitzondering, worden
gemaakt van maar één druivensoort. In het geval van de meest prestigieuze witte
wijnen is dit altijd Chardonnay. Met de woorden Premier Cru worden de druiven
geclassificeerd. Het betekent in feite dat hier om traditioneel hoogwaardige wijnen
gaat. Slechts ongeveer 10% van de geproduceerde wijnen in de Bourgogne, kan als
Premier Cru worden ingedeeld.

Druivenras/ vinificatie
Compacte en gulle wijn met een lange afdronk, met geroosterde en boterachtige
noten, aroma's van honing en peperkoek. Een minerale karakter vergezeld met
fruit.

Wijn/ spijs
Deze wijn gaat perfect gepaard met wit vlees, maar ook bij de exotische keuken en
natuurlijk oesters.

DOMAINE DES GENEVES
CHABLIS 1e CRU BLANC

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Bourgogne
Wit
13
0,75

20,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenras/ vinificatie
De druiven voor deze wijn worden handmatig geplukt. De wijn wordt gemaakt van
100% Chardonnay. Chardonnay druiven geven een heerlijke fruitige wijn met veel
aroma.
De fermentatie vindt plaats in eikenvaten en de wijn rijpt op gist.

Proefnotitie
Een mooie groen gouden kleur, met diepe goudgele highlights. In de neus aroma’s
van boter, lindebloesem, geroosterde amandelen en toast.

Wijn/ spijs
Deze Meursault gaat heerlijk samen als aperitief, bij kreeft, wit vlees met saus, foie
gras en blauwe kazen.

DOMAINE DUJARDIN
MEURSAULT BLANC

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Bourgogne
Wit
13
0,75

36,50
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Deze wijn is gemaakt van 100% Viognier druiven. De druiven worden handmatig
geoogst. Na de vinificatie rijpt de wijn gedurende 10 maanden in Frans eiken vaten.

De wijn heeft een gouden kleur met schitterende groene reflecties. De neus is
complex met aroma's van perzik, exotisch fruit en citrus. Een heerlijke volle body.
Het is een complexe en zeer aromatische wijn met een lange afdronk.

Deze wijn is heerlijk bij asperges, gegrilde kreeft, zoetwater vis en de lokale kaas
Rigotte de Condrieu.

DOMAINE CHIRAT
CONDRIEU LES CHAYS

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Rhône
Wit
14,5
0,75

35,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
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Druivenras/Vinificatie
De druiven worden volledig rijp, met de hand geplukt om hun evenwicht en
geur te behouden. Alle druiven behalve Roussanne worden direct gedurende
3 uur in een pers verwerkt. Na 24 uur wordt het sap gefilterd en begint de
gisting bij lage temperatuur om alle smaken te beschermen.
Grenache Blanc Roussanne , Clairette, Bourboulenc en 100% biologisch.

Proefnotitie
Bleke citroengele kleur. Aroma's van steenfruit (perzik, abrikoos) en witte
bloemen in de neus. In de mond een mooie complexiteit, tonen van citrus
(limoen), exotisch fruit (ananas, mango) met een goede balans tussen
zuurgraad en volheid. De veroudering is elegant en goed geïntegreerd, de
afdronk is expressief met aanhoudende, pittige en minerale tonen.

Wijn/Spijs
Vis met botersaus, schaal- en schelpdieren en witvlees.

CHATEAU LA NERTHE
CHATEAUNEUF DU PAPE

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Rhône
Wit
14
0,75

40,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Kurk
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Druivenrassen/Vinificatie
De allerbeste wijnen van Paul Mas komen van het Estate, met druiven van de
eigen wijngaarden, zoals deze Viognier met zijn aromatische, volle stijl. Deze wijn is
gemaakt van 100% Viognier en de druiven zijn gedeeltelijk met de hand geplukt en
gedeeltelijk 's nachts machinaal om oxidatie te voorkomen. 15% van de wijn
ondergaat een malolactische fermentatie in eikenvaten waar hij 3 maanden
veroudert. De andere 85% alleen in RVS.

Proefnotitie
Intens strogeel, met een rijp parfum van witte perzik, appelbloesem en tropische
ananas. In de smaak ook veel perziken, abrikozen en peren, mollig maar met
voldoende fraîcheur in de afdronk. Een wijn om gul te drinken en niet te koud te
serveren.

Wijn/Spijs
Deze wijn is heerlijk bij zeevruchten en visgerechten, curry, wit vlees, blauwe kazen,
taarten en fruit desserts.

PAUL MAS ESTATE
VIOGNIER RESERVE

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Pays d'Oc
Wit
13,5
0,75

9,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenras/Vinificatie
Het wijngebied van de Mosel ligt in het westelijk deel van Duitsland, en strekt
zich uit tussen de Frans-Luxemburgse grens en de Rijn. Gelegen aan de
rechteroever van de rivier de Mosel, in het idyllische Trittenheim. De steile
terrassen beplant met Riesling druiven liggen in de vallei tussen de
gebergtes van enerzijds de Hunsrück en anderzijds de Eiffel, wat voor een
perfect microklimaat zorgt.

Proefnotitie
Witte wijn - Rijp, rond en kruidig . Verleidelijke neus met nuances van perzik
en ananas. Geconcentreerde smaak met een zeer goede balans tussen
rijpheid en zuren. Verfrissende finale.

Wijn/Spijs
Goed te combineren met rauwe visgerechten met soja of wasabi, en
gebakken / geroosterde schaal en schelpdieren. Visgerechten met kruidige
elementen evenals paté en gebakken ganzen en eendenlever smaken ook
erg goed bij deze wijn.

BERNHARD EIFEL
TRITTENHEIMER RIESLING

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Duitsland
Mosel
Wit
12,5
0,75

12,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Stelvin
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Druivenras/Vinificatie
Deze prachtige witte wijn wordt gemaakt van Chardonnay druiven, die in een laat
stadium geoogst worden. De wijn fermenteert en rijpt in eikenvaten voor ongeveer
9 maanden.

Proefnotitie
Deze Chardonnay tekent zich door de felle goudgele kleur. In de neus komen de
mooie aroma’s van toast, karamel en vanille naar voren, vergezeld door de geur van
rijpe sappige honingmeloen. De wijn heeft een romig mondgevoel met lichte
tannines en de smaak van rijpe ananas. De frisse fruitigheid van deze Chardonnay
brengt hem perfect in balans.

Wijn/Spijs
Heerlijk om te drinken in combinatie met salades, gevogelte en schaaldieren.

HENSEL CHARDONNAY
HOHENFLUG

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Duitsland
Pfalz
Wit
13,5
0,75

20,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenras/Vinificatie
Gemaakt van 100% Grüner Veltliner afkostig van de wijngaarden gelegen op de
Schafflerberg, één van de hoogste wijngaarden in Fels. Voor deze wijn worden de
druiven in een zo laat mogelijk stadium geoogst, waardoor ze zeer aromatisch zijn.
De wijn is gefermenteerd door natuurlijke gist in temperatuur gecontroleerde
roestvrijstalen tanks. Na ongeveer 5 weken gaat de wijn in een andere tank met
fijne gist, met het oog op het behouden van het primaire fruitkarakter.

Proefnotitie
Gekenmerkt door een intens fruitig karakter van rijpe gele appel en een vleugje
peperige kruiden. Hij toont de perfecte combinatie van terroir en variëteit. Biedt
fantastisch drinkplezier op het hoogste niveau.

Wijn/Spijs
Dit is een klassieker voor bij de Oostenrijkse keuken, zoals de Wiener schnitzel en
varkensvlees, rundvlees in alle varianten, vis en rijpe kaas.

WEINGUT LETH GRÜNER
VELTLINER SCHAFFLERBERG

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Oostenrijk
Wagram
Wit
12,5
0,75

13,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Stelvin
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Druivenras/Vinificatie
Gemaakt van 100% Grüner Veltliner afkomstig van de wijngaard Steinporz. Een
dunne laag humus boven de Paragneis verweerde grond en de oriëntatie naar het
oosten-zuidoosten karakteriseren deze steile terraslocatie. Zanderige bodemfor-
matie met een grofkorrelige structuur gemengd met diepe insluiting zijn perfect
voor de Grüner Veltliner. De wijnen laten een minerale sappige wisselwerking zien,
vol spanning en mooi fruit.

Proefnotitie
Een Smaragd met geweldige diepte en een breed aromapalet van peer, melissse
en kruidige accenten. Steinporz levert elegante Grüner Veltliner wijnen die goed in
balans zijn, met een zachte structuur en veel diepte. Een elegant en charmante
wijn.

Wijn/Spijs
Heerlijk in combinatie met kalfsvlees, de Oostenrijkse keuken of gewoon solo.

GRITSCH GRÜNERVELTLINER
SMARAGD STEINPORZ

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Oostenrijk
Wachau
Wit
13
0,75

22,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Stelvin
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Druivenrassen en vinificatie
Meteen na de oogst worden de druiven voorzichtig geperst. Een langzame gisting
vind plaats bij een gecontroleerde temperatuur van 18-20°C. Dit gebeurd gedeel-
telijk in houten vaten en gedeeltelijk in tonneaux. Hier vind ook de malolactische
gisting plaats. De wijn rijpt in de houten vaten en een klein gedeelte in tonneaux,
waar met de wijn laat bezinken en hij op zijn bezinksel verder rijpt. Na het bottelen
rijpt de wijn nog minimaal 4 maanden op de fles. De totale rijping duurt minimaal
15 maanden.

Proefnotitie
De wijn heeft een goudgele kleur. In de neus verfijnde en frisse aroma's met
elegante tonen van peer en hooi, geroosterd brood met gesmolten boter, tabak,
vanille en wierook. De smaak is vol en rijk, rond en geconcentreerd met een Alpine
frisheid. Het is een sappige wijn met minerale tonen en een lange volle finish.

Wijn/spijs
Erg lekker in combinatie met licht tot middelzware voorgerechten, visgerechten en
licht gekruid wit vlees. Het is een perfecte metgezel voor gerookte vis, vlees en
gegrilde groenten.

TRAMIN PINOT GRIGIO
UNTEREBNER

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Italië
Alto Adige
Wit
14
0,75

22,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenrassen en vinificatie
De Oropasso wordt gemaakt van Garganega en Chardonnay druiven.
De bodem waar de druivenstokken groeien is een mengeling van klei,
zand en slib. De wijn fermenteert 15 dagen in stalen tanks en rijpt
ongeveer 5 maanden in RVS tanks.

Proefnotitie
De wijn heeft een strogele kleur met groene reflecties. Delicate
aroma's van bloemige tonen en hints van citrusvruchten en gele
vruchten. Op het palet fris, mineralig met een goede balans.

Wijn/spijs
Deze wijn is heerlijk bij pasta, risotto, soep, vis, schaalvruchten, wit vlees
en gerijpte kazen.

OROPASSO IGT VENETO
CHARDONNAY / GARGANEGA

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Italië
Veneto
Wit
13
0,75

9,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenras/Vinificatie
Poggiotondo Vermentino is gemaakt van 100% Vermentino. Vinificatie vindt
plaats in RVS tanks bij 18 ° C, waarna de wijn 60 dagen ‘sur lie’ verblijft in
betonnen tanks tot de botteling.

Proefnotitie
Poggiotondo Vermentino heeft een zuivere strogele kleur, in de neus aroma’s
van bloemen, donker fruit en appel. De smaak is verfijnd met tonen van
appel, mineralen en fruitigheid. De afdronk is complex met een mooie balans
tussen fruit en zuren met op de achtergrond een licht kruidige toon.

Wijn/Spijs
Heerlijk als aperitief, maar ook uitstekend als begeleider van frisse salade
met gamba, lichte visgerechten, pasta, gegrild varkensvlees en zachte kazen.

POGGIOTONDO VERMENTINO
TOSCANA IGT

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Italië
Toscane
Wit
14
0,75

12,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Stelvin
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Druivenras/Vinificatie
100% Albarino, gemaakt van de beste druiven afkomstig van de beste
wijngaarden. De druivenstokken groeien op zandgronden met graniet.
Nummer 12 refereert naar het aantal dagen dat het most gefermenteerd
heeft in de roestvrijstalen tanks.

Proefnotitie
Strogeel met groene tinten. Medium tot hoge intensiteit met citrus and
witte bloemen. (acacia en oranjebloesem) Tropische achtergrond met
lychees.

Wijn/Spijs
Past goed bij visgerechten, zachte kazen en sushi.

PACO & LOLA NO 12
ALBARINO

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Spanje
Rias Baixas
Wit
12
0,75

10,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Stelvin
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Druivenras/Vinificatie
Deze wijn is gemaakt van 100% Verdejo afkomstig van 15 jaar oude wijngaarden.
De druiven worden 's nachts geoogst zodat ze in de best mogelijke conditie op het
wijnhuis aankomen. Hier worden de druiven ontsteelt en licht geperst, waarna ze
een fermentatie ondergaan op lage temperatuur gedurende 3 weken. Op deze
manier worden zoveel mogelijk aroma's van de druiven in de wijn opgenomen.
De verkregen wijn ondergaat een maceratie op eigen gistcellen waarna hij gebot-
teld wordt.

Proefnotitie
Een bleke strogele kleur met groene reflecties. In de neus zijn de kruidige aroma's,
zoals hooi en varens, dominant met hints van citrus bloesem en mineraliteit. Een
complexe en frisse wijn. In de mond een knapperige frisheid die karakteristiek is
voor Verdejo. De afdronk is levendig en in balans.

Wijn/Spijs
Deze wijn is ideaal als aperitief of gecombineerd met hapjes, schaaldieren, pasta,
wit vlees en gevogelte. De wijn kan het beste geserveerd worden op 10ºC - 11ºC.

DUQUESA DE VALLADOLID
RUEDAVERDEJO

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Spanje
Rueda
Wit
13,5
0,75

7,50
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Stelvin
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Druivenrassen en vinificatie
De naam Morning Fog refereert naar de mist die zich vormt in de baai van San
Francisco. De unieke oriëntatie van de Livermore Valley drijft de mistbanken ver
naar het oosten die op hun beurt koude lucht met zich meevoeren. Dit zorgt voor
een mediterraan c.q. maritiem klimaat. Dit betekent dat zowel 's nachts als ‘s
ochtends de druiven van flink wat afkoeling kunnen genieten totdat de zon de
mist oplost en de druiven van warmte voorziet. Op die manier kunnen de druiven
langzaam en gelijkmatig rijpen, wat uiteraard de kwaliteit ten goede komt. Deze
prachtige wijn wordt gemaakt van Chardonnay druiven, aangevuld met Gewürztra-
miner.

Proefnotitie
Geniet van de goudgele kleur en de aroma's van rode appel,vanille en mooi geïnte-
greerde houttoetsen, tevens vallen de citrus en het tropisch fruit op. In de mond
een hint van appel, getoast brood, boter en subtiel hout. Deze Chardonnay is
mondvullend met een halflange, verfrissende afdronk.

Wijn/spijs
Deze wijn is heerlijk in combinatie met zeevruchten of ravioli.

WENTE MORNING FOG
CHARDONNAY

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

USA
Californië
Wit
13,5
0,75

12,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenras/Vinificatie
Deze Reserve wordt gemaakt van 100% Chardonnay druiven. 30% Van de
wijn heeft gerijpt in Franse eikenvaten gedurende 10 maanden, gevolgd door
4 maanden op de fles.

Proefnotitie
Dit is een groenachtige-gele wijn met gouden reflecties. Verse aroma's van
tropische vruchten met citrus- en florale tonen worden in de neus
waargenomen. Het palet presenteert geconcentreerde noten van appel,
perzik en limoen. Hij heeft een goede balans van zoetheid en zuurgraad, met
een lange en frisse afdronk.

Wijn/Spijs
Deze wijn is heerlijk op zichzelf en gaat ook erg goed samen met vis en
zeevruchten.

DOMAINE BOUSQUET
CHARDONNAY RESERVA

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Argentinië
Uco Valley
Wit
14,5
0,75

10,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Kurk
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Druivenras/Vinificatie
Elke Chenin Blanc druif wordt zeer zorgvuldig behandeld. Ook al zijn er
wat hogere temperaturen geweest dan normaal tijdens de oogst, is de
tijd dat de druiven aan de stokken hebben doorgebracht vrijwel
identiek aan andere jaren. Het sap wordt daarna in speciale vaten
opgeslagen waarna de fermentatie plaats kan vinden.

Proefnotitie
Bloemige tonen en smaken van honing met een prettige zuurgraad en een
lange afdronk

Wijn/Spijs
Past goed bij gevogelte en zalm.

STELLENRUST BARREL
FERMENTED CHENIN BLANC

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Zuid-Afrika
Stellenbosch
Wit
13,5
0,75

15,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenrassen en vinificatie
Het gebied van Marlborough is uitermate geschikt voor de Sauvignon Blanc. De
warme dagen, de koele nachten en de weinige regenval in de zomer en herfst,
zorgen voor een optimale, lange en langzame rijping van de druiven die zo hun
aroma's optimaal vast kunnen houden. Men spreekt ook wel van de meest serieu-
ze concurrent voor gerenommeerde Franse Sauvignon Blanc's als Sancerre en
Pouilly Fume. Men maakt gebruik van zowel traditionele als de allermodernste
technieken en is zo in staat om kwalitatief zeer hoogwaardige wijnen te produce-
ren.

Proefnotitie
Het resultaat is een zeer aromatische wijn met 'grassige' tonen en aroma's van o.a.
meloen en citrusfruit. Door de aanwezige en benodigde frisse zuren komt de wijn
zeer fruitig over en is al vroeg op dronk. Het is een zeer intense wijn, vol met
tropisch fruit en een zeer lange afdronk.

Wijn/spijs
Geweldig als aperitief of combineer hem met zeevruchten, licht vlees, pasta,
salades of de Aziatische keuken.

MOUNT RILEY
SAUVIGNON BLANC

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Nieuw Zeeland
Marlborough
Wit
12,5
0,75

9,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Stelvin
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De oorsprong van de Provence wijnen ligt in een zeer ver verleden. De oude Grie-
ken, stichters van de stad Marseille, hebben er de eerste druivenstokken geplant.
Ook Julius Caesar vermeldt deze wijnen in zijn memoires over de verovering van
Gallië. De wijn van de Provence wordt verbouwd in een gebied dat wordt begrensd
door de kust van de Middellandse Zee. De Provence is de bakermat van rosé
wijnen. Familie Maurel is eigenaar van het Château d’Astros sinds 1802. Zeven
generaties van wijnmakers volgen elkaar op. De achtste en negende generatie zijn
momenteel aanwezig om de tradities in stand te houden. Deze wijn bestaat uit
Grenache en Syrah druiven .

Herkenbaar aan de lichte rose kleur, zalmrose, zoals van wilde zalm. Zo 'hoort' rosé
eigenlijk uit te zien. Deze Chateau d'Astros rosé uit de Cotes de Provence, is een
schoolvoorbeeld van échte rosé wijn. Mooi droog, met verfrissende, lekkere zuren,
heel smaakvol, mooi, aangenaam wat complex fruit en iets kruidigs.

Altijd goed bij mooi zomers weer of als aperitief. Ook heerlijk bij salades en groene
groente.

CHATEAU ASTROS
PROVENCE ROSÉ SPECIALE

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Provence
Rosé
13
0,75

14,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenrassen en vinificatie
Deze wijn wordt geproduceerd in een gebied dat zich uitstrekt over de zuidoost-
kust van het Gardameer, tussen Bardolino en Peschiera. De Bardolino Chiaretto
wordt gemaakt van de druivensoorten: Corvina Veronese, Rondinella en Merlot.

Proefnotitie
De wijn heeft een mooie roze rode kleur, op de neus en in de smaak rood fruit,
zoals frambozen en lychee. Licht en lekker soepel, zuur met een sterke amandel
nasmaak.

Wijn/spijs
Uitstekend met hapjes, voorgerechten en wit vlees.

ZENATO CHIARETTO
ROSATO

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Italië
Veneto
Rosé
12,5
0,75

7,50
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Stelvin
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Druivenrassen en vinificatie
De druiven worden voorzichtig geperst, zodat de most alleen bestaat uit sap dat
vanzelf is vrijgekomen. De primaire aroma's worden zeer efficient onttrokken aan
de schil. Dankzij dit proces blijven de aroma's behouden en geven de wijn een
delicaat en fruitig aroma. De vergisting vindt plaats in RVS tanks bij een gecontro-
leerde temperatuur. De rijping vindt ook plaats in RVS tanks gedurende een paar
maanden. De wijn verfijnt zichzelf terwijl hij rust op zijn eigen gisten.

Proefnotitie
De wijn heeft een briljante rosé kleur. Het bouquet is fruitig met elegante wilde
aardbeien en kersen. In de mond een smakelijke, soepele en harmonieuze wijn.
Met een aangename afdronk.

Wijn/spijs
Deze wijn kan geserveerd worden bij voorgerechten, vis, kaas, zacht smakende
risotto of pasta en wit vlees.

ROSAPASSO PINOT NERO
ROSATO IGT VENETO

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Italië
Veneto
Rosé
12
0,75

9,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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De Corton berg kent een voorbeeldige geologische dwarsdoorsnede. Tussen de
200 en 300 meter hoogte zijn de bodems roodachtig bruin met kiezelhoudende
stenen. Verder beneden vooral kalk en leemgronden met kiezel. De wijnstokken zijn
vanaf het middaguur aan de zon blootgesteld tot zonsondergang. Uit het noorden
komt de meest zachte en fruitige wijn, het zuidelijke deel produceert de meest
solide en gestructureerde wijn.

De wijn is robijnrood van kleur, met
aroma’s van een tuin in het voorjaar, rode bessen (frambozen, aardbeien, kersen)
en zwarte bes. De accenten nemen toe met de leeftijd: jasmijn, jam en fruit,
pistache, pruimen, leder, truffel, paddenstoel en kaneel. Diep genoeg, opent volle-
dig na 3 tot 5 jaar bewaring, een goede body en gestructureerde, rijke smaak met
vriendelijke tannines.

Gaat graag gepaard met lam, gevogelte en ander vlees met een romige saus

DOMAINE MALDANT ALOXE
CORTON 1e CRU VALOZIERES ROUGE

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Bourgogne
Rood
13
0,75

30,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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De oorsprong van de Château Rozier Saint-Emilion Grand Cru gaat terug tot het
begin van de vorige eeuw. De familie Saby beheert negen kastelen, voornamelijk in
Saint-Emilion, maar ook in Fronsac en Lalande-Pomerol. Al acht generaties lang,
sinds 1769 houden zij zich bezig met wijnmaken. Alle gebieden hebben hun eigen
karakteristieken, voornamelijk door de verschillende bodems, maar er worden
overal goede wijnen gemaakt.

De Château Rozier Saint-Emilion Grand Cru toon zich paarsrood in het glas. In de
neus intense aroma’s van rood en zwart fruit, toast en een hint van vanille. Dit is
een stevige wijn met tonen van bes, pruim en een hint vanille. Soepele tannines en
een lange afdronk.

Combineert bijzonder goed met rood vlees, wild, paté en harde kazen.

CHATEAU ROZIER SAINT
EMILION GRAND CRU

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Bordeaux
Rood
14
0,75

18,50
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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De wijngaard van Château de Sales is veruit de grootste van Pomerol (48 ha) en
het Château is prachtig en indrukwekkend. Het bestaat in elk geval sinds
halverwege de 16e eeuw, en werd verbouwd in beide eeuwen daarna. Château de
Sales produceert stijlvolle, verfijnde wijnen die voortreffelijk kunnen rijpen. Nieuw
hout gebruikt men hier nooit.

Deze wijn is afkomstig uit de bekendste wijnstreek ter wereld, de Bordeaux. Het
Bordeaux gebied Pomerol is beroemd vanwege zijn verleidelijke wijnen en beroem-
de Châteaus zoals de beroemdste en duurste van allemaal: Château Petrus.
Zachte pure, robijnrode wijn met aroma's van rijpe sappige pruimen, verse frambo-
zen en een lichte mineraliteit en een geweldige fraîcheur. Geconcentreerd en
sappig, met stevige zuren en tannine.

Deze wijn gaat goed gepaard met eend, wild zwijn, gegrilde lamskoteletten,
rundvlees en steakgerechten en diverse kazen.

CHATEAU DE SALES
POMEROL

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Bordeaux
Rood
13,5
0,75

29,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Chateau Lagrange was in de Middeleeuwen bekend als Noble House van Lagrange
Montei. Het archief gaat terug tot 1631. In 1824 was de totale productie 120 vaten,
of 12000 kisten. In 1842 werd er een drainage systeem geïnstalleerd op de
wijngaard. De jaarlijkse productie werd opgevoerd tot 300 vaten. Dit was een
gouden jaar voor Lagrange, met de bekende 1855 classificatie is de titel gegroeid
tot derde classificatie.

In deze wijn is de Cabernet Sauvignon dominant aanwezig, ten nadele van de Petit
Verdot. De opwarming van de aarde en het onderhouden van de wijnstokken zijn
enkele van de vele en complexe redenen hiervoor. De kleur van deze wijn is diep
rood. Deze blend bestaat uit 72% Cabernet Sauvignon, 26% Merlot en 2% Petit
Verdot. In de neus komen frisse aroma’s van zwart fruit, noten en viooltjes naar
voren. De body van deze wijn is medium, met stevige, rijpe tannines. De wijn is
goed in balans, met rijpe tannines.

Combineert bijzonder goed met rood vlees, gevogelte en harde kazen.

LES FIEFS DE LANRANGE
SAINT-JULIEN

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Bordeaux
Rood
13
0,75

29,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Deze Margaux bestaat uit Cabernet Sauvignon, Merlot en Cabernet
Franc, heeft een verbluffende elegantie en vertoont subtiele tonen van
tabak en mooi rood fruit. De wijn is verfijnd en medium-bodied in de
mond met een fraaie concentratie van fruit en zuren. De Brane Catenanc
is een complexe, weelderige persoonlijkheid met opvallend mooie en
fluweelzachte tannines.

In de neus vooral zwart fruit, gerookte toetsen en kruiden.
In de mond zijn de Cabernets heel sterk en klassiek aanwezig, maar zijn
bijzonder fijn waardoor de wijn nog niet uitbundig is, maar wel intens en
vol van het fijne, krokante fruit en met een mooie evenwichtige aciditeit.
Deze prachtige wijn vraagt minimaal een 5-tal jaren kelderrust om zich te
kunnen ontplooien tot iets magnifieks met extra volume en nuances in de
smaken.

CHATEAU BRANE
CANTENAC 2014

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Bordeaux
Rood
13
0,75

86,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Door de uiterst strenge selectie (zelden gaat meer dan 40% van de
druiven in de grand vin) en nauwgezette vinificatie kan de kwaliteit van
deze ‘Super Second’ zich meten met het niveau van de eerste Grand
Cru’s!

Kleuromschrijving: Compleet ondoorzichtig met een prachtige spiegel.
Sublieme neus van rijp zwart fruit gemengd met een gebrande geur,
cacao, koffie, peperkoek en chocolade.

Mond: deze cru heeft een ongelofelijke concentratie, diepgang en trapsgewijze
structuur. Hij bevat dan ook zoveel fruit dat de mond voortdurend
overweldigd wordt door de energie en levendigheid van het sap van de
druif. De tanninestructuur is extreem verfijnd maar wel degelijk aanwezig.
Hij zorgt ervoor dat de wijn nu al op smaak is.
Een absolute topper van formaat.

CHATEAU LÉOVILLE LAS
CASES GRAND CRÚ 2015

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Bordeaux
Rood
13
0,75

228,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk

PAGINA 44



Deze magnifieke Deuxième Grand Cru Classé heeft een intense, bijna
fascinerende, ondoorzichtig blauw-paarse kleur.
De wijn is zorgvuldig opgebouwd uit nauwgezet geselecteerde Cabernet
Sauvignon-, Merlot-, en Cabernet Franc-druiven.

In de neus lentebloemen, grafiet, houtskool gerookt hout, wierook, bramen,
blauwe bessen met hints van koffie en chocolade.
In de mond is deze wijn intens, zuiver en onberispelijk gebouwd, met
extravagant fruit en een ongelooflijke rijkdom in lagen. De smaken zijn
zeer harmonieus en overtuigend, blijven lang aanwezig en verdwijnen
langzaam en geleidelijk.

Tannines, hoewel nog steeds zeer zichtbaar, zijn zijdeachtig en hebben
een fijne korrel.
Een absolute topper in het hogere segment.

CHATEAU PICHON
LONGUEVILLE GRAND CRÚ

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Pauillac
Rood
13
0,75

275,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Deze prachtige Cos d’Estournel is een 2me Grand Cru Classé die deze
titel volledig verdient. Hij wordt gezien als één van de grootste Grand Cru
Classés uit de Médoc na de Premier Grand Cru Classés.
Deze formidabele wijn combineert kracht met elegantie en sensuele
zachtheid

De kleuromschrijving is al bijzonder; compleet ondoorzichtig met een
schitterende spiegel. In de neus tonen van zwart fruit, maar ook kaneel,
saffraan, ceder en peper. Qua smaak is deze Grand Crú één van de
vedetten van 2014. Deze enorme wijn trekt de aandacht door zijn waanzinnige
concentratie, zijn fantastische intensiteit en complexiteit in een
zuivere, energievolle smaak en in een perfecte stijl.

De finale is enorm blijvend en zeer verfijnd. Een tweede slokje is onweerstaanbaar.
Absolute top!

CHATEAU COS D‘ESTOURNEL
2e GRAND CRÚ CLASSÉ 2014

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
St. Estèphe
Rood
13
0,75

187,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Een werkelijk formidabele wijn die zowel van Robert Parkers Wine
Advocate Magazine als van de invloedrijke wijngids Wine Spectator
maar liefst 98 van de 100 mogelijke punten krijgt.

Deze Saint Estèphe is opgebouwd uit zorgvuldig geselecteerde Merlot-,
Cabernet Franc- en Cabernet Sauvignon-druiven. De prachtige Médoc
heeft een dieprode kleur en een zeer complex maar ook toegankelijk
bouquet van zwarte bessen, pruimen, chocolade en tabak. In de mond
een vlezige, volle smaak met verfijnde tonen van kruiden en wat vanille.

Deze topwijn bevat het hoogste percentage Merlot van alle wijnen uit de
Haut-Médoc, wat het vlezige karakter verklaart.
Een absolute geweldenaar!

CHATEAU COS D‘ESTOURNEL
2e GRAND CRÚ CLASSÉ 2005

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
St. Estèphe
Rood
13,5
0,75

330,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk

PAGINA 47



Deze Grande Cuvee Prestige is gemaakt van ongeveer 90% Malbec en 10% Tannat
druiven. Deze wijn fermenteert gedurende 20 dagen, waarna rijping plaatsvindt in
eikenvaten.

De kleur van deze Cahors is donker robijnrood met mooie reflecties. In de neus
krachtig, met tonen van rijpe rode vruchten. Deze wijn is typisch voor de regio
Cahors, een grote en flexibele wijn.

Deze wijn gaat goed samen met rood vlees, eendenborst en kaas.

CHÂTEAU COUSTARELLE
CAHORS CUVEE PRESTIGE

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Cahors
Rood
14
0,75

13,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk

PAGINA 48



Druivenras/Vinificatie
De oude wijngaarden van de Côtes-du-Rhône Villages van LES CASSAGNES
bevinden zich in Sérignan-du-Comtat op Domaine de la Renjarde en worden
beheerd door het team van Château La Nerthe met dezelfde passie en
ervaring waarvoor het gewaardeerde landgoed Châteauneuf-du-Pape is
erkend. Deze wijn bevat Syrah, Grenache noir, Mourvèdre ). De druiven zijn
afkomstig van de beste percelen. Met de hand geplukt als ze qua rijpheid
optimaal zijn, de druiven worden gesorteerd bij aankomst in de kelder.

Proefnotitie
Dieppaarse kleur met violette hints. Zeer expressief in de neus: de aanzet is
rond, gedomineerd door Syrah (bloemige tonen van viooltjes en kruiden)
maar dankzij tannines van uitstekende rijpheid vertoont Grenache een
dichte, robuuste maar soepele structuur.

Wijn/Spijs
Past goed bij hazenpeper en andere wildgerechten met sterke/smaakvolle
sauzen.

LA NERTHE LES CASSAGNES
RHONE VILLAGES

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Rhône
Rood
15
0,75

13,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Kurk
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Druivenras/Vinificatie
Een van de oudste en grootste landgoederen van Châteauneuf du Pape, dat
zich uitstrekt over 90 ha (220 acres) rond het kasteel. Château La Nerthe,
gebaseerd op het werk van commandant Joseph Ducos die de eigenaar was
van het landgoed na de phylloxera-crisis, ligt aan de basis van de wijngaard
Châteauneuf du Pape zoals we die kennen. Vanuit die ervaring richtte baron
Leroy de Boiseaumarié in 1936 de eerste Franse ‘Appellation d’Origine
Contrôlée’ in Châteauneuf du Pape op. De druiven worden met de hand
geplukt en op tafel gesorteerd. Aan het einde worden de wijnen in
eikenhouten vaten gerijpt voor de malolactische gisting.Wanneer deze
tweede gisting is voltooid, wordt de wijn 12 maanden gerijpt in grote vaten.
Het bottelen vindt zes maanden later plaats.

Proefnotitie
Diep donkerrood. Qua geur toont het zwarte thee, gedroogde bloemen,
zwarte bessen en cassis. Qua smaak is deze wijn rijk, fruitig, vettig en onwijs
vol van smaak. De wijn is in balans, puur en zeer intens.

Wijn/Spijs
Past goed bij lam, rundvlees en eend.

CHATEAU LA NERTHE
CHATEAUNEUF DU PAPE

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Rhône
Rood
15
0,75

38,50
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Kurk
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Druivenras/Vinificatie
De wijn wordt gemaakt van Spätburgunder (Pinot Noir), die in een laat stadium
geoogst worden. De wijn rijpt voor ongeveer 20 maanden in eikenvaten.

Proefnotitie
In de neus aroma’s van sappige kersen, kruidkoek en tabak, vergezeld door geurige
cranberries. Verder openbaren zich nog de geuren van cassis en delicate munt. Op
het palet is het een zachte, elegante wijn met een zijdezachte structuur. De
kruidige smaak van eikenhout verraadt het gebruik van kwalitatief goede eiken-
houten vaten. Een verbazend jeugdige en internationale wijn, met een lange
afdronk waarin we de zoete smaak van witte chocolade terugvinden.

Wijn/Spijs
Heerlijk om van te genieten in combinatie met gevogelte, tonijn en zalm.

HENSEL SPÄTBURGUNDER
HOHENFLUG

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Duitsland
Pfalz
Rood
14
0,75

20,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenrassen en vinificatie
De Neropasso wordt gemaakt van Corvinone, Corvina en Cabernet druiven, met de
typische "appassimento" methode. Een deel van de druiven die gebruikt wordt
voor deze wijn is gedroogd, dit wordt de ‘appassimento’ methode genoemd. Dit is
een unieke methode die kenmerkend is voor de productie van wijnen uit de
Veneto regio. Deze techniek heeft zijn roots in een ver verleden sinds de Romeinse
tijd. De druiven worden voor het persen gedroogd. De nodige ervaring voor het
drogen van de druiven voor de Neropasso is nodig. Om een uitstekende wijn te
krijgen, is de ‘appassimento’ methode essentieel. Het is een zeer kritische en
delicate fase van het wijnmaken.

Proefnotitie
Deze wijn heeft een intens robijnrode kleur. In het bouquet kruidig met hints van
kersen, zwarte kersen en pruimen compote. Fijn en fluwelig op het palet, aanhou-
den met zachte tannine in de afdronk.

Wijn/spijs
Deze wijn is heerlijk bij pasta, wit en rood vlees, verse en gerijpte kazen.

BISCARDO NEROPASSO
ROSSO IGT VENETO

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Italië
Veneto
Rood
13,5
0,75

9,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenrassen en vinificatie
Valpolicella behoort al jaren tot een van de bekendste wijnen van Italië. De klassie-
ke Valpolicella wijnen worden gemaakt van Corvina, Rondinella en Sangiovese
druiven. De structuur van deze wijn zorgt ervoor dat de wijn verschillende jaren kan
rijpen. Deze Valpolicella is een blend van Corvina Veronese, Rondinella en San-
giovese druiven. De druiven zijn handmatig geplukt. Daarna volgt een periode van
10 dagen fermentatie in roestvrijstalen tanks. Na deze alcoholische fermentatie
wordt de wijn gescheiden van de schillen door zachte persing en rijpt de wijn in
eikenhouten vaten voor 12 maanden.

Proefnotitie
Deze robijnrode wijn heeft een donkere kern. In de neus komen delicate geuren
naar voren die doen denken aan kersen, wilde bessen en kruiden. In de mond is
deze Valpolicella fluwelig met zachte tannines en een volle body.

Wijn/spijs
De wijn is lekker met pasta's, kazen, barbecue of gewoon op het terras.

ZENATO VALPOLICELLA
SUPERIORE

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Italië
Veneto
Rood
13,5
0,75

9,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenrassen en vinificatie
De Ripassa is het kleine broertje van het vlaggenschip van de streek, de Amarone.
Men bedacht dit concept toen door de grote vraag naar Amarone de prijzen van
deze wijn de pan uit rezen. Amarone krijgt zijn enorme concentratie door de
druiven te laten indrogen. Voor Ripassa gebruikt men een deel van deze most en
een deel vers geoogste 'gewone' Valpolicella, dit laat men dan samen opnieuw
vergisten waarna de wijn nog 18 tot 24 maanden op houten vaten verder rijpt. De
wijn is een blend van Corvina, Rondinella en Oseleta.

Proefnotitite
Een mooie, diepe robijnrode kleur en een intense en elegante neus van pruimen,
mokka, gekonfijte vijgen, zoete specerijen en een vleugje cacao. Mooie balans en
fluweelzacht met een mooie structuur. Een verbluffend lekker glas!

Wijn/spijs
Heerlijk bij wildgerechten, gegrild en gebraad vlees, salami en gerijpte kazen.

ZENATO RIPASSA
DELLA VALPOLICELLA

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Italië
Veneto
Rood
14
0,75

15,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenrassen en vinificatie
De absolute 'koning' van dit gebied, gemaakt van alleen de allerbeste druiven van
exceptioneel goede oogsten. De Amarone is een klein juweel in het assortiment
Zenato-wijnen. Het is gemaakt van de uitstekende Corvina, Rondinella, Oselta en
Croatina druiven, die afkomstig zijn van de Valpolicella Classico regio van de
gemeenten Sant'Ambrogio, Negrar, Pedemonte, Fumane, San Pietro in Cariano en
Marano. Hand geoogst en geselecteerd, waarna men deze druiven gedurende drie
maanden laat indrogen met als resultaat dat veel van het vocht in de druiven
verdampt waardoor de druiven dus zeer rijk aan suikers zijn. Na de gisting rijpt de
wijn 30 maanden op eikenhouten vaten en vervolgens nog 12 maanden in de fles.

Proefnotitie
Magistrale geur en smaaksensatie! De Amarone heeft een imponerende elegantie
met rijp fruit en een uitnodigend bouquet. Diep robijnrood van kleur met fijne
hints van aromatische kruiden. Aan het gehemelte zijn de krachtige, warme en rijke
smaakinvloeden, van onder andere wilde kersen en chocolade, indrukwekkend.

Wijn/spijs
Deze wijn is aan te bevelen met geroosterd en gegrild vlees en gerijpte kazen.

ZENATO AMARONE
DELLA VALPOLICELLA

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Italië
Veneto
Rood
16,5
0,75

33,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenrassen en vinificatie
De druiven voor deze wijn groeien in de wijngaarden van één van de beste wijnge-
bieden in Verduno. De wijngaarden liggen op een hoogte van 200 - 300 foot boven
zeeniveau. Monvigliero kan beschouwd worden als een ware 'Grand Cru' van Verdu-
no. De gemiddelde leeftijd van de ranken is 25 jaar en ze groeien op het zuiden in
kalkhouden kleigronden. Na de oogst rijpt de wijn nog maar liefst 24 maanden op
eikenhouten vaten.

Proefnotitie
De wijn heeft een granaat rode kleur met orange reflecties. In de neus heeft de
wijn een intens karakteristiek aroma, etherisch en plezierig. In de mond een droge
wijn met een robuust mondgevoel, simpel en toch fluweelzacht en harmonieus.
De wijn kan het beste gedronken worden op een temperatuur van 18-20 graden en
voorzichtig gedecanteerd.

Wijn/spijs
Deze wijn gaat goed samen met rood vlees en gerijpte kaas.

BEL COLLE BAROLO
MONVIGLIERO

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Italië
Piemonte
Rood
14,5
0,75

25,50
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenrassen en vinificatie
Deze prachtige wijn bestaat uit Sangiovese, aangevuld met Canaiolo druiven. De
druiven komen in eiken- en betonnen fermentoren met behulp van een zwaarte-
krachtstroomsysteem. De fermentatie vindt plaats met behulp van inheemse
gisten. De wijn ondergaat een uitgebreide maceratie van 10 dagen. Malolactische
fermentatie vindt op natuurlijke wijze plaats. De Riserva rijpt ongeveer 20 maan-
den in eiken vaten. De bodem is kalkrijk met witte zeeschelpen, die elegantie en
complexiteit voor wijnen met zich meebrengt.

Proefnotitie
Diepe granaat rood van kleur. In de mond is er een mooie balans in de complexi-
teit van aroma's. Donkere bessenvruchten worden al snel omringd door hartige
kruiden en specerijen met hints van teer, aangevuld met fijne sappige tannine en
een lange droge minerale afwerking.

Wijn/spijs
Deze wijn gaat uitstekend gepaard met gevogelte, lam en zachte kazen.

POGGIOTONDO CHIANTI
RISERVA DOCG (BIO)

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Italië
Toscane
Rood
13
0,75

22,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Kurk
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Druivenrassen en vinificatie
Deze prachtige rode wijn is voor 100% gemaakt van Primitivo druiven uit het
gebied Manduria. Dit gebied staat bekend als het beste gebied voor Primitivo. De
wijn ondergaat een malolactische fermentatie in RVS tanks. Rijping in gebruikte
Amerikaanse en Franse eikenvaten voor 6-8 maanden.

Proefnotitie
Deze Primitivo di Manduria heeft een robijnrode kleur met tinten van violet. In de
neus komen intense, complexe, fruitige aroma’s naar voren met hints van klein
rood fruit, zoals kersen en bramen. Deze wijn heeft een fluweelachtige textuur met
een zwoel karakter, rijk aan zachte tannines en heeft een lange afdronk.

Wijn/spijs
Uitstekend geschikt met pasta, lamsvlees, wild en gekruide kazen.

ZOLLA PRIMITIVO
DI MANDURIA

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Italië
Puglia
Rood
14
0,75

10,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenrassen en vinificatie
Deze wijn is gemaakt van Primitivo druiven, die handmatig geplukt worden. Vigne
Vecchie staat voor oude wijnstokken, in dit geval zijn de wijnstokken minstens 75
jaar oud. De wijn komt het gebied Manduria wat bekend staat als beste wijngebied
voor Primitivo. Deze prachtige wijn rijpt in eikenvaten.

Proefnotitie
Deze wijn heeft een intense robijnrode kleur. In de neus complexe aroma’s van
fruit, pruimen, kersenjam met tonen van tabak en licht kruidig. Deze wijn heeft een
volle body, in de mond zacht en rijk met fijne tannines. Smaken van cacao, koffie
en vanille komen naar voren.

Wijn/spijs
Heerlijk te combineren met lamsvlees, wildgerechten en gerijpte kazen.

VIGNE VECCHIE LEGGENDA
PRIMITIVO DI MANDURIA

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Italië
Puglia
Rood
14,5
0,75

21,50
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenrassen/Vinificatie
De wijn wordt gemaakt van Tempranillo druiven en een klein percentage Marzuelo
geselecteerd van 10 tot 20 jaar oude wijnstokken in de regio's Rioja Alta en Rioja
Alavesa. De druiven worden ontsteeld, waarna ze voorzichtig geplet worden. De
druiven fermenteren in RVS tanks bij een temperatuur van 28°C. Daarna vergist de
wijn gedurende 15 dagen op de schillen om zo de prachtige aroma's en kleur te
behouden.

Proefnotitie
De wijn heeft een intense kersenrode kleur. Aroma's van rood fruit, aardbei, fram-
boos en cranberry worden vergezeld door vanille en toffee. In de mond een zijde-
zachte en goed gestructureerde wijn, met een lange aangename afdronk.

Wijn/Spijs
Een perfecte wijn om zo te drinken. Hij is zeer aantrekkelijk en veelzijdig, waardoor
goed gecombineerd kan worden met allerlei soorten gerechten: koude voorge-
rechten, pasta, pizza, kip en gegrild rood vlees.

BODEGAS LAN RIOJA
CRIANZA

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Spanje
Rioja
Rood
13,5
0,75

10,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenrassen/Vinificatie
Deze wijn is gemaakt van de Tempranillo druif, aangevuld met een klein deel
Graciano. De druiven worden speciaal geselecteerd van 20-25 jaar oude wijnstok-
ken uit de regio Rioja Alta en Rioja Alavesa. De fermentatie vindt plaats in RVS
tanks bij een gecontroleerde temperatuur van 28°C tot 30°C. De wijn vergist
gedurende 3 weken, terwijl hij ondertussen rondgepompt wordt om zo het fruit en
de kleur te ontwikkelen. Hij rijpt minimaal 16 maanden in hybride houten vaten,
waarna nog 24 maanden in de fles.

Proefnotitie
De wijn heeft een diepe granaat rode kleur. In de neus aroma's van rood fruit
samen met tonen van vanille en specerijen. In de mond is het een volle wijn, vlezig
en met veel structuur.

Wijn/Spijs
Deze Reserva gaat perfect samen met stoofschotels, kruidige gerechten, wildge-
rechten, groente en oude kazen.

BODEGAS LAN RIOJA
RESERVA

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Spanje
Rioja
Rood
13,5
0,75

14,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenrassen/Vinificatie
Deze Gran Reserva is gemaakt van 90% Tempranillo, van geselecteerde druiven
afkomstig van 30 jaar oude lage struiken in Rioja Alta, en 10% Mazuelo van de Viña
Lanciano wijngaard. De druiven worden ontsteeld en daarna fermenteren ze in RVS
tanks bij een constante temperatuur van 30º C. Daarna vindt 3 weken lang de
vergisting plaats. Tijdens de vergisting wordt de most dagelijks overgepompt om
zo meer kleur en aroma's in de wijn te behouden. De wijn rijpt nog 24 maanden in
Amerikaans- en Frans-eiken vatten, waarna de wijn nog minimaal 36 maanden op
de fles rijpt.

Proefnotitie
De wijn heeft een granaat rode kleur met robijnrode toppen. Aroma's van rijp rood
fruit in combinatie met de kruidige tonen van houtrijping zoals vanille, kaneel,
venkel en zoethout. De lange rijping op de fles zorgt voor aroma's van leer en
sigaren. Het is een wijn met een ronde volle body, een elegant mondgevoel en
perfect in balans.

Wijn/Spijs
Dit is een prachtige wijn voor speciale gelegenheden. De wijn gaat erg goed samen
met geroosterd vlees, hartige stoofschotels en oude kaas.

BODEGAS LAN RIOJA
GRAN RESERVA

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Spanje
Rioja
Rood
13,5
0,75

20,50
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenrassen/Vinificatie
Deze wijn is gemaakt van 87% Tempranillo, 8% Graciano en 5% Mazuelo. De druiven
worden met de hand geoogst op de 30 jaar oude Viña Lanciano wijngaard. De druiven
worden met de hand geselecteerd, zodat alleen de druiven met de beste rijpheid en in de
beste staat worden gebruikt. De wijn vergist in kleine RVS tanks waarbij de most elke dag
wordt overgepompt om nog betere kleur en smaak extractie te krijgen. De wijn krijgt een
houtlagering van 19 maanden in Frans en Russisch eiken en een flesrijping van 18 maan-
den.

Proefnotitie
De wijn heeft een helder rode kleur met paarse reflecties. Elegante aroma's van zwart en
rood fruit, zoethout, zoete specerijen en gebak gecombineerd met een mineraal karakter.
Het bouquet is doorregen met hints van bos struiken, mint en venkel. De wijn begint
zijdezacht en elegant met fruit en met zoete goed geïntegreerde tannine. Een prettig lange
aanhoudende finish. Dit is een opvallende wijn uit de Rioja die de mogelijkheden in de
streek weergeven over het elegante en verfijnde karakter van deze regio.

Wijn/Spijs
Heerlijk bij gegrild vlees, lam, stoofschotels en pittige gerechten, vlees carpaccio en rijpe
kazen.

BODEGAS LAN RIOJA
VIÑA LANCIANO RESERVA

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Spanje
Rioja
Rood
13,5
0,75

20,50
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Deze wijn is gemaakt van Touriga Nacional, Touriga Franca en Tinta Roriz druiven.
Het port-karakter van de wijn ontstaat door de rijping oude Port vaten gedurende
12 maanden.

Deze wijn heeft een diepe bordeauxrode kleur en aroma's van pruimen en kers. Op
het bouquet zachte tannines door de rijping in oude houten vaten.

Deze wijn is heerlijk bij kaas, wild en gerechten met rood vlees.

FEUERHEERDS DOURO
RESERVA

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Portugal
Douro
Rood
13,5
0,75

10,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenrassen en vinificatie
De wijngaarden waar de druiven voor deze Cabernet Sauvignon groeien hebben
hun eigen unieke microklimaat, een goed waterdoorlatende bodem en zijn gericht
op het oost-westen. Deze omstandigheden zorgen voor een Cabernet Sauvignon
met veel karakter, diepte en intensiteit. De wijn rijpt 16 maanden in houten en
roestvrijstalen vaten. De rijping in roestvrijstalen vaten helpt bij het behouden van
de fruitigheid in de wijn. Deze wijn rijpt 16 maanden zowel in eikenvaten als in RVS
tanks. Rijping in RVS tanks helpt bij het behoud van de levendigheid van het fruit
in de wijn. Deze wijn bestaat uit Cabernet Sauvignon druiven, aangevuld met Petit
Verdot, Petit Syrah, Malbec en Tempranillo.

Proefnotitie
Deze wijn heeft een bouquet met rijpe zwarte kersen, sappige rode pruimen en
cassis vergezeld door hints van mokka en specerijen. In de mond is het een rijke,
volle wijn met mond vullende tannine en een lange zachte afdronk.

Wijn/spijs
Een perfecte match met rood vlees, pasta of gegrilde groenten.

WENTE SOUTHERN HILLS
CABERNET SAUVIGNON

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

USA
Californië
Rood
13,5
0,75

12,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Stelvin
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Druivenrassen en vinificatie
The Beyer Ranch Zinfandel komt van drie verschillende estate vineyards in de
Livermore vallei. Elke druif wordt geplukt als hij rijp is om zo de diepe gekonfijte
fruitsmaken te krijgen. Deze wijn heeft alle klassieke aroma's die horen bij een
Zinfandel. Hij rijpt ongeveer 20 maanden in Franse en Amerikaanse eikenvaten.
Deze prachtige wijn bestaat uit Zinfandel, aangevuld met Petit Syrah, Barbera en
Syrah druiven.

Proefnotitie
Deze full-bodied Zinfandel heeft aroma's en smaken van framboos, bramen,
kruiden en zwarte peper. Een ronde mondvullende structuur en prachtige afdronk.

Wijn/spijs
Deze wijn gaat perfect samen met rijke gerechten zoals anti pasta met vlees,
lamsvlees en stoofvlees met zoete specerijen.

WENTE BEYER
RANCH ZINFANDEL

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

USA
Californië
Rood
14,5
0,75

12,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenras/Vinificatie
De druiven worden handmatig geoogst en geperst gedurende 24-48
uur. Vervolgens vindt de gisting van de wijn plaats in roestvrij stalen
tanks. Daarna wordt de wijn opgeslagen in 100% Frans eiken vaten
gedurende een periode van 18-22 maanden.

Proefnotitie
Aroma's van blauwe bes, rijpe perzik en kersen. Daarnaast subtiele tonen van
eikenhout.

Wijn/Spijs
Past goed bij pikant eten zoals groene Thaise curry's.

STELLENRUST CORNER
STONE PINOTAGE

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Zuid-Afrika
Stellenbosch
Rood
14,5
0,75

15,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk

PAGINA 67



Druivenrassen en vinificatie
De druiven die voor deze wijn gebruikt worden zijn afkomstig van meerdere wijn-
gaarden in de Wairau Valley in Marlborough. Door gebruik te maken van meerdere
percelen kunnen ze een complexe en volledige wijn produceren met een fruitig
karakter en die diep is van smaak. Middellange inweking met schil om zo optimale
aroma's in geur en smaak te verkrijgen. Rijping van 9 maanden op Frans eikenhout.

Proefnotitie
Aroma' s van rijp rood fruit zoals kersen en bessen. Ook zijn aroma's van pruimen
herkenbaar. In de mond zacht en soepel rijp fruit. Fijne textuur, slank, maar goed
gevuld. Harmonieus met een goede lengte.

Wijn/spijs
Heerlijk als aperitief of met kip, zalm, wild, rood vlees en pasta.

MOUNT RILEY
PINOT NOIR

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Nieuw Zeeland
Marlborough
Rood
13
0,75

13,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Stelvin
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Druivenras/ vinificatie
Deze Malbec Grande Reserve is een blend van Malbec druiven, aangevuld met
Cabernet Sauvignon, Merlot en Syrah. De wijn heeft 12 maanden gerijpt op nieuwe
en gebruikte Frans eiken vaten en daarna nog 12 maanden op fles.

Proefnotitie
Violet van kleur, bijna zwart, typisch voor een Argentijnse Malbec van topkwaliteit.
In de neus toont deze wijn intense aroma’s van rode bessen, pruimen, zwart fruit,
een pepertje en een duidelijk te onderscheiden hint van gekonfijt fruit. Zijdezacht
op het palet met verfijnde tannine met tonen van bramen, specerijen en truffels
die de complexiteit bieden voor een bijzonder elegante afdronk.

Wijn/ spijs
Ideaal om te combineren met geroosterd vlees, kaas en chocolade desserts. Deze
wijn kan prima 8 tot 10 jaar bewaard worden.

DOMAINE BOUSQUET
MALBEC GRANDE RESERVE

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Argentinië
Mendoza
Rood
14,5
0,75

14,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Kurk
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Druivenras/Vinificatie
Het hart van Barossa is de Valley Floor, een hooggewaardeerd stuk van de
eerste wijnbouwgrond die de basis en essentie vormt van deze wijn. Het
grootste deel van de druiven voor deze wijn komen uit de Barossa Vallei en
ongeveer een kwart van de druiven uit de Eden Vallei. De wijn rijpt in 16%
nieuw Amerikaans eiken vaten en 84% in oude Amerikaans en Frans eiken
vaten. Een perfect voorbeeld van een Shiraz uit deze regio!

Proefnotitie
De wijn heeft een diepe crimsonrode kleur met paarse reflecties. Rijke en
volle aroma's vav pruimen en frambozen mengen zich met zoete specerijen,
hints van chocolade en hartige tonen. Rijk, zoet en sappig fruit is in balans
met de fluweelzachte en toch jonge tannines. De wijn is complex en heeft
een medium tot volle body met hints van mokka en vanille die overgaan in
de lange fruitige en kruidige afdronk.

Wijn/Spijs
Wilde eend met truffel of een gemarineerde steak gaan geweldig samen met
deze wijn.

LANGMEIL VALLEY FLOOR
SHIRAZ

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Australië
Barossa
Rood
14,5
0,75

16,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Stelvin
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Druivenras/Vinificatie
Deze Moelleux is een heerlijke, edel zoete wijn uit de Bergerac.
Deze wijn is gemaakt van 60% Semillon en 40% Sauvignon Gris.

Proefnotitie
Het is een mollige en vette wijn, die overloopt van het volrijpe, tropische fruit.
Vooral ananas, meloen, perzik en abrikoos voeren de boventoon. Semillon
geeft de wijn warme tropische fruit aroma's en een hint van honing. De
Sauvignon Gris, een ras uit de Bordeaux, vult dit aan met bloemige aroma's
en een snufje Muskaat.

Wijn/Spijs
Deze heerlijke wijn laat zich goed combineren met allerlei desserts, alleen
liever niet in combinatie met chocolade.

CHATEAU LES FONTENELLES
MOELLEUX

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per glas

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Bergerac
Wit
12
0,75

4,30

6,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Stelvin

PAGINA 71



Druivenrassen/Vinificatie
Beaumes de Venise is beroemd om zijn natuurlijke versterkte wijn gemaakt van de
Muscat druif. Een zoete versterkte wijn van het type vin doux naturel (VDN). Een
mooie zachte en zoete wijn. De druiven ervan worden laat geplukt en men laat de
druiven bij lage temperatuur gisten, om zoveel mogelijk smaak van de druif in de
wijn te krijgen. De gisting wordt onderbroken door wat zuivere alcohol aan de wijn
toe te voegen, waardoor er meer restsuikers in de wijn aanwezig blijft.

Proefnotitie
De Muscat de Beaumes de Venise is een heerlijk aperitief en een uitstekende
dessertwijn, geurig geparfumeerd, zoetig en vol van smaak maar verteerbaar
verfrissend, harmonieus en rijk samengesteld. Eénmaal geopend blijft de wijn goed
in conditie en kan ca. 3 weken gebruikt worden.

Wijn/Spijs
Mooie begeleider van verschillende desserts, ijs en vruchten-sorbet.

MUSCAT BEAUME
DE VENISE

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per glas

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Sud-Ouest
Wit
15
0,75

6,00

13,50
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Stelvin
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Chateau Fontebride laat een authentieke stijl zien, het is de tweede wijn van Haut
Bergeron. Sauternes is 's werelds beroemdste productiegebied voor liquoreuze
witte wijn. Deze wijnen hebben hun hoge zoetgehalte te danken aan de zogeheten
“edele rotting”. Nu de kunst om dit duidelijk uit te leggen. Door het koude water
van de Ciron dat uitmond in het warmere water van de Garonne, ontstaan in het
najaar ochtendnevels die tegen de hellingen blijven hangen. Hierdoor worden de
druiven vochtig en in de meest ideale omstandigheden hecht zich dan een kleine
zwam, de botritis cinerea, op de druiven. De door deze zwam aangetaste druiven
zullen uitdrogen en al snel tot 50% van hun watervolume verliezen.
De hoeveelheid zuren en suikers zullen echter hoog blijven, zodat de druiven dus
een relatief hogere concentratie hebben. Een goede liquoreuze wijn is daardoor
zeer zoet, maar toch ook levendig en elegant en dus niet log en stroperig. Men
oogst hier dan ook met de hand en ook meerdere malen omdat de druiven niet
allemaal tegelijk zullen zijn aangetast.

Het is een zeer rijke en aromatische wijn met tonen van honing, vanille, perzik,
amandel, abrikoos en gekonfijt fruit.

Heerlijk om te combineren met wit vlees en gevogelte.

CHATEAU FONTEBRIDE
SAUTERNES 0.375L

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Frankrijk
Bordeaux
Wit
13,5
0,375

14,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenrassen en vinificatie
De Vin Santo is een volle, geurige dessertwijn uit Toscane. De druiven die in de Vin
Santo worden gebruikt zijn altijd van de hoogste kwaliteit. Dit is dan ook de reden
dat de Vin Santo niet elk jaar wordt geproduceerd. Na de pluk worden de druiven-
ranken gedurende 3 tot 4 maanden in een schuur opgehangen om de druiven te
laten indrogen. Door dit indrogingsproces neemt het suikergehalte van de druiven
toe. Na dit proces gaat de wijn gedurende een aantal jaren in eiken tonnen, die
volledig van de lucht zijn afgesloten.

Proefnotitie
De kleur is warm amber geel. Het bouquet is vol en complex met de geur van
rozijnen in combinatie met de aroma's van abrikozen, vijgen, gedroogd fruit en licht
houtig. De smaak is vol en warm, licht zoet, zijdeachtig en geeft een geweldig
heerlijk warme afdronk.

Wijn/spijs
Deze prachtige dessertwijn gaat perfect gepaard met fruit, romige of zoete
desserts. Ook erg lekker om te drinken bij sterke kazen, zoals blauwe schimmel-
kaas.

CASTELGREVE VIN
SANTO 0.375L

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Italië
Toscane
Wit
16
0,375

13,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Kurk
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Druivenras/ vinificatie
Deze Dulce wordt gemaakt van 100% Malbec druiven. De druiven worden laat
geoogst, wanneer ze droog zijn. De wijn ondergaat een lange pre en post maceratie
en fermentatie. Daarna rijpt de wijn 12 maanden in Frans en Amerikaans eiken dat
voor de tweede keer gebruikt wordt, gevolgd door tenminste 8 maanden rijping op
de fles.

Proefnotitie
Deze wijn heeft een violette, bijna zwarte kleur met een hoge intensiteit en lichte
tonen. In de neus komen intense, rijke aroma’s naar voren van bramen, zwarte
bessen, chocolade en hints van koffie. In de mond smaken van rijpe pruimen,
marmelade en chocolade, met een volle body, zachte tannines en een lange
afdronk. Veel geconcentreerde aroma’s met een fijne textuur dankzij de goede
balans van natuurlijke suikers en de zuurgraad.

Wijn/ spijs
Deze Dulce Malbec is heerlijk bij desserts, chocolade en kazen. Deze wijn kan nog 8
jaar bewaard worden.

DOMAINE BOUSQUET
MALBEC DULCE 0.5L (BIO)

PRODUCTINFORMATIE
Land
Gebied
Kleur
Alcohol
Inhoud

Prijs per fles
Kurkengeld

Argentinië
Mendoza
Rood
19,5
0,5

10,00
15,00

Ei Allergenen
Melk Allergenen
Bevat Sulfiet
Gedistilleerd
Biologisch
Type sluiting

Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Kurk
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