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Frankrijk

Champagne

Champagne Taittinger (sinds 1734)

De voortdurende uitmuntendheid van elke vintage en de wereldwijde reputatie van Taittinger Champagne staan niet langer ter discussie.
Opgericht in 1734, kan het er vandaag prat op gaan een van de laatste grote champagnehuizen te zijn die de naam van zijn directeuren en
oprichters draagt en die met meer dan 288 ha de tweede grootste wijngaard van de Champagne bezit. De wijngaard is beplant met 37%
chardonnay, 48% pinot noir en 15% meunier en is verdeeld over 37 verschillende crus, die tot de beste van de Champagne-appellatie
behoren. Chardonnay is de signatuur van alle Taittinger cuvées en toont zijn unieke, flatteuze, rijke en feestelijke stijl. Een Taittinger-
moment wordt genoten en gedeeld op het ritme van zijn verschillende cuvées. In 2007 nam Pierre-Emmanuel Taittinger het roer van het
huis over, met uitmuntendheid als zijn belangrijkste ambitie: "Het brengt een verantwoordelijkheid en een vereiste met zich mee om op elk
moment de naam van onze familie op een fles te laten schrijven.  Onze handtekening draagt de knowhow van het verleden en het
engagement voor morgen. �Ook deze visie deelt zijn dochter Vitalie Taittinger, die sinds januari 2020 president van het bedrijf is!

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70717 Champagne Taittinger Nocturne sec 12.5 Wit Droog Karton 6 x 75 cl. 53.95 44.59

Een droge dosering (17,5 g/l rietsuiker) in combinatie met de rijpheid van een langzame kelderrijping geeft deze wijn de
rondheid en zachtheid die nodig zijn voor een "nachtelijke" champagne. De neus onthult heerlijke aroma's van gele perzik
en gedroogde abrikoos. De aanzet in de mond is soepel en smeuïg, terwijl hij zeer fris blijft. Een rijpe, rijke en ronde wijn
die zich laat gelden door zijn soepelheid en souplesse. Taittinger Nocturne is een champagne voor de late avond. Hij kan
een dessert begeleiden zoals een foie gras met peperkoek, maar hij kan ook nachtbrakers, liefhebbers van champagne,
naar het einde van de nacht leiden.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77500 Champagne Taittinger Brut Réserve 12.5 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 52.30 43.22

77895 Champagne Taittinger Brut Réserve in étui "Bubbly" 12 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 54.10 44.71

77590 Champagne Taittinger Brut Réserve 6 flessen met een ijsemmer gratis 12 Wit Brut Pack 6 x 75 cl. 313.78 259.32

77591 Champagne Taittinger Brut Réserve 6 flessen en 6 glazen gratis 12.5 Wit Brut Pack 6 x 75 cl. 313.78 259.32

77502 Champagne Taittinger Brut Réserve 1/2 fl. 12 Wit Brut Karton 12 x 37,5 cl. 28.85 23.84

77503 Champagne Taittinger Brut Réserve 12 Wit Brut Karton 3 x 1,5 L 108.45 89.63

77528 Champagne Taittinger Brut Réserve Magnum in étui "Bubbly" 12 Wit Brut Karton 3 x 1,5 L 112.30 92.81

77504 Champagne Taittinger Brut Réserve 12 Wit Brut HK 1 x 3 L 234.50 193.80

77505 Champagne Taittinger Brut Réserve 12 Wit Brut HK 1 x 6 L 472.90 390.83

77513 Champagne Taittinger Brut Réserve 12 Wit Brut HK 1 x 9 L 870.00 719.01

77514 Champagne Taittinger Brut Réserve 12 Wit Brut HK 1 x 12 L 1187.00 980.99

77515 Champagne Taittinger Brut Réserve 12 Wit Brut HK 1 x 15 L 1720.00 1421.49

70073 Champagne Taittinger Brut Réserve 4 flessen met 4 glazen gratis 12.5 Wit Brut Per stuk 209.18 172.88

70515 Champagne Taittinger Brut Réserve Luxedoos Paradoxe 1x75cl + 2 Flutes 12.5 Wit Brut Per stuk 56.35 46.57

Champagne Taittinger is er trots op om, zonder enige uitzondering, elk jaar opnieuw een brut te produceren met een groot
deel  chardonnay en met  een minimum van 3  jaar  veroudering in  de kelder.  De bubbels  zijn  fijn  en het  schuim is
aanhoudend. De zeer expressieve en open neus is zowel fruitig als getoast. Hij heeft aroma's van perzik, witte bloemen
(meidoorn, acacia) en vanille. Een champagne voor de mooie momenten van het leven.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77507 Champagne Taittinger Brut Prestige Rosé 12.5 Rosé Brut Karton 6 x 75 cl. 64.95 53.68

77896 Champagne Taittinger Brut Prestige Rosé in étui Bubbly 12 Rosé Brut Karton 6 x 75 cl. 66.76 55.17

70380 Champagne Taittinger Brut Prestige Rosé Doos 1 x 75 cl + 2 glazen 12.5 Rosé Brut Per stuk 66.76 55.17

Deze rosé champagne bestaat uit een selectie van de beste pinot noirs en een groot gedeelte chardonnay. Hij geeft perfect
de elegante en delicate stijl van het champagnehuis Taittinger weer. Uitbundig van kleur, fris in de neus. Levendig, fris,
fruitig en knapperig op de tong. Een grootse rosé champagne.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77508 Champagne Taittinger Prélude Grands Crus
étoilé au guide Hachette 12.5 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 68.80 56.86

Een "grand cru" blend van 50% chardonnay en 50% pinot noir. Deze champagne verbindt finesse met complexiteit en heeft
een zeer goede verhouding tussen frisheid en aromatische expressie.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77509 15 Champagne Taittinger Brut Millésimé 2015 12.5 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 72.30 59.75

Deze grote gastronomische champagne werd gemaakt van "grand cru" percelen, waarvan 50% chardonnay, afkomstig van
de Côte des Blancs, en 50% pinot noir van de Montagne de Reims. Hij wordt enkel gemaakt bij uitzonderlijke oogst van
superieure kwaliteit. Goudgele kleur, geuren van compote fruit, soepel en vol in de mond.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77527 Champagne Taittinger Les Folies de la Marquetterie 12.5 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 70.95 58.64

De champagne "van het domein" is samengesteld uit 45% chardonnay en 55% pinot noir. Beiden zijn uitsluitend afkomstig
van de wijngaarden rond de Château de la Marquetterie. Het volle en harmonieuze karakter borrelt naar boven in deze
krachtige gestructureerde cuvée.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77592 Champagne Taittinger Nocturne "City Lights" 12.5 Wit Droog Karton 6 x 75 cl. 53.95 44.59

70263 Champagne Taittinger Nocturne "City Lights" Magnum 12 Wit Droog Karton 3 x 1,5 L 135.90 112.31

Champagne  Taittinger  "Nocturne"  is  een  uitzonderlijke  champagne,  samengesteld  uit  de  drie  champagnedruiven
(chardonnay, pinot noir en pinot meunier) met een uitzonderlijke rijping van 4 jaar in wijnkelders. Taittinger Nocturne laat
zich het beste genieten in de loop van de namiddag of laat in de avond. Het bijzondere ontwerp van deze fles draagt bij tot
zijn uitzonderlijke karakter.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70242 Champagne Taittinger Rosé "City Lights" 12.5 Rosé Droog Karton 6 x 75 cl. 67.95 56.16

Deze champagne is de verleider van de avond, sprankelend, schitterend en bekoorlijk.

Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78070 Ijsemmer Taittinger in metaal voor magnumflessen 28.25 23.35

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78073 Ijsemmerdrager Taittinger voor ijsemmer van 75 cl. 17.00 14.05

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78074 Schort Taittinger 11.50 9.50

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78081 Champagneglas Taittinger 1.57 1.30

78681 Champagneglas Taittinger vervangt de 78081 3.03 2.50

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78091 Champagnestop Taittinger 3.50 2.89

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78149 Vasque Taittinger Odyssey in acrylaat 13.25 10.95

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78152 Vasque Taittinger in Inox 65.95 54.50

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78157 Ijsemmer Taittinger in acrylaat 7.45 6.16
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ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78215 Paraplu Taittinger 39.40 32.56

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78224 Vasque in acrylaat voor Taittinger Nocturne 84.70 70.00

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78409 Plateau Inox Taittinger 44 cm, 1,4 kg 16.20 13.39

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78410 Kussen Taittinger Zwart 13.25 10.95

78641 Kussen Taittinger Wit 7.80 6.45

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78495 Rose flesdrager, Taittinger 6.05 5.00

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78515 Onbreekbaar champagneglas Taittinger in plexy 1.82 1.50

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78518 Paar manchetknopen Taittinger 4.50 3.72

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78559 Vasque Taittinger Corian 339.95 280.95

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78629 Sleutelhanger Taittinger & Lebeau-Courally 48.40 40.00

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78638 Ijsemmer "Diamant" Taittinger transparant 29.85 24.67

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78639 Ijsemmer "Pink Diamant" Taittinger 29.85 24.67

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78640 Vasque Taittinger "Diamant" Grijs 81.95 67.73

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78652 Strandstoel Taittinger 60.50 50.00

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78656 Vasque Taittinger "Diamant" Transparant 81.95 67.73
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ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78682 Display leeg en verlicht voor Taittinger voor 24 fl, Afm: 0,32 x 0,47 x 1M46 5.99 4.95

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78686 Sleutelhanger Taittinger (zilver & roos) 5.65 4.67

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78687 Dienstservet Taittinger 8.75 7.23

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78688 Sommelier Taittinger 7.20 5.95

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78066 Etui Taittinger Prélude Grands Crus "Bubbly" 1 x 75 cl. 1.80 1.49

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78138 Etui Taittinger Les Folies de la Marquetterie "Bubbly" 1 x 75 cl. 1.80 1.49

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78552 Koffertje D-light Taittinger + 2 champagneglazen 16 cl. En plaats voor 1 x
75 cl. 8.40 6.94

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78325 Etui Taittinger Brut Réserve "Bubbly" 1 x 75 cl. 1.80 1.49

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78326 Etui Taittinger Rosé "Bubbly" 1 x 75 cl. 1.80 1.49

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78361 Etui Taittinger City Lights 1 x 75 cl. 1.80 1.49

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78362 Etui Taittinger Brut Millésimé "Bubbly" 1 x 75 cl. 1.65 1.36

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78563 Sachet Taittinger 1 x 75 cl. 1.05 0.87
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Comtes de Champagne (Taittinger)

Deze uitzonderlijke champagne ter ere van Thibaud IV, graaf van Champagne en koning van Navarra, trekt de volledige aandacht van
oenologen en ziet enkel het daglicht wanneer aan alle voorwaarden tot succes wordt voldaan. Comtes de Champagne Blanc de Blancs,
gemaakt van 100% chardonnay, de karakteristieke witte druif in Taittinger-stijl, is uitsluitend afkomstig uit de "grand cru" geklasseerde
dorpen van de prestigieuze Côte des Blancs (Avize, Cramant, Chouilly, Oger en Le Mesnil sur Oger). Hij wordt enkel geproduceerd in
oogstjaren van uitzonderlijke kwaliteit en dus millésimé waardig. 5% van de wijn die gebruikt wordt voor de assemblage, heeft gedurende 4
maanden in eiken vaten gerijpt (jaarlijks voor 1/3e vernieuwd), wat bijdraagt tot de verbetering van de uiteindelijke kwaliteit van de finale
assemblage. Vervolgens rijpt deze legendarische cuvée minstens 10 jaar in de kelders van de voormalige abdij Saint-Nicaise (geklasseerd
als werelderfgoed bij de UNESCO). Het is een pure wijn, expressief maar ook rijk en zijdeachtig. Deze uitzonderlijke champagne verdient
het om geproefd te worden, al is het slechts één keer in uw leven. De rosé wordt samengesteld uit 70% pinot noir afkomstig van de «grands
crus» van Montagne de Reims (waarvan 12% als rode wijn gevinifieerd wordt) en 30% chardonnay van de Côte des Blancs. Al deze criteria
dragen bij tot het uitzonderlijke karakter van deze prestigieuze cuvée. De Comtes de Champagnes behoren tot de meest prestigieuze en
gezochte champagnes ter wereld.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77510 12 Comtes de Champagne, Blanc de Blancs 2012 12.5 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 164.25 135.74

77510 11 Comtes de Champagne, Blanc de Blancs 2011 12.5 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 164.25 135.74

Een bijzondere "grand cuvée" Champagne, gemaakt van uitsluitend chardonnay. Te serveren als feestelijk aperitief of aan
tafel bij nobele vis in sausbereiding en bij warme schelpdieren.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77511 09 Comtes de Champagne Brut, Rosé 2009 12 Rosé Brut Karton 6 x 75 cl. 225.65 186.49

Een Prestige champagne voor al uw feestelijke momenten] We drinken hem als aperitief, maar ook bij desserts met rode
vruchten.
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Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78558 Champagneglas Comtes de Champagne 30 cl. 6.88 5.69

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78680 Champagneglas Comtes de Champagne 42 cl. "Ultraliht" 7.50 6.20

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78067 Koffertje Comtes de Champagne Blanc de Blancs voor 1 x 75 cl. 8.45 6.98

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78068 Koffertje Comptes de Champagne Rosé, leeg voor 1 x 75 cl. 8.45 6.98
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Champagne Jean-Noël Haton

Jean-Noël Haton is een familiebedrijf gevestigd in Damery, op 6 km van Epernay, vlak naast Hautvillers. Vandaag de dag vinifieert het huis
+/- 60 ha wijngaarden. Vanaf het begin heeft de familie Haton eigen vinificatie- en champagnefaciliteiten aangeschaft om de productie van A
tot Z te beheren en te controleren. Zo beschikken zij over bijna een eeuw ervaring met als sleutel tot succes: "Perfectie vereist beheersing
van elk detail. Het is de uitdrukking van al deze details die een uitzonderlijke champagne oplevert.� Alle wijngaarden worden beheerd in
hoge milieuwaarde (HVE-niveau 3). Een deel van de wijngaard bevindt zich in de Marnevallei, waar de bodem geschikt is voor blauwe
druivenrassen, terwijl een ander deel afkomstig is uit de dorpen van de Côte des Blancs, waarvan de ondergrond bestaat uit krijt en beter
geschikt is voor chardonnay, die vette en krachtige witte wijnen voortbrengt. Van deze wijnstokken komt de blanc de blancs; geliefd omwille
van zijn kwaliteit en de aantrekkelijke transparante fles. Een andere bijzonderheid is dat Haton evenveel speciale cuvées produceert, zoals
blanc de blancs en cuvées grands crus, als brut champagnes.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70701 
Champagne Jean-Noël Haton Réserve Brut
91 Pts Wine Spectator, 90 Pts Decanter, 91 Pts International wine
chalange

12.5 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 33.95 28.06

Deze cuvée weerspiegelt de knowhow van het familiehuis in Damery, grezend aan de Valée de la Marne, de Côte des
Blancs en de Montagne de Reims. "Réserve" is een blend van de beste voorgaande oogsten gevolgd door minimaal 3 jaar
flesrijping. De neus van oranjebloesem en citrusvruchten wordt gevolgd door een ruime, frisse en gulle smaak van vers
fruit. Ideaal als aperitief en bij het begin van een maaltijd, of met een ravioli van schaaldieren.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70705 Champagne Jean-Noël Haton Rosé Brut
92 pts Decanter, Gold medal Drinks Business Global Wine Master 12.5 Rosé Brut Karton 6 x 75 cl. 36.95 30.54

Deze smakelijke rosé heeft een hoog aandeel reservewijnen en 10% rode wijn die door Sébastien apart wordt gevinifieerd.
Mooie frambozenroze kleur met koperen accenten. Elegante neus van vers rood fruit, rode bes en aardbei. De aanzet is
knapperig en pittig,  met een volle en gulle afdronk en een mooie hint  van toast.  Ideaal als zomers aperitief  en hij
sublimeert desserts op basis van fruit, in het bijzonder de aardbeientaart van Rosine Haton.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70706 Champagne Jean-Noël Haton, Blanc de Blancs
92 pts Wine enthousiast, Gault & Millau 16.5/20, remarquable 12.5 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 40.90 33.80

Op  basis  van  chardonnay  van  de  beste  jaargangen,  gemaakt  door  dit  schitterende  familiehuis  in  het  hart  van  de
Champagnestreek. Deze delicate en elegante wijn is een groot succes dankzij de speciale transparante fles. Bloemig en
verfijnd met aroma's van roos en acaciabloemen. Fris en romig in de mond, goed in balans met een mooie florale
terugkeer. De afdronk is zacht en elegant. Als aperitief natuurlijk, maar ook zeer lekker bij zeevruchten, carpaccio van
sint-jakobsschelpen of quenelles met room.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70707 Champagne Jean-Noël Haton, Extra Intense Grand Cru 12.5 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 45.70 37.77

Deze uitzonderlijke cuvée combineert kracht en elegantie. Hij wordt gemaakt van een selectie grands crus percelen uit
Bouzy, Ambonnay, Avize en Mesnil-sur-Oger, waarvan een deel op hout wordt gevinifieerd. Vervolgens rijpt hij minimaal 6
jaar op fles voordat hij wordt gedegorgeerd. Fijne neus met tonen van vers fruit (rode bes, perzik, abrikoos), citrus en
kruiden. Fris en gul in de mond met geroosterde toetsen en brioche in de nasmaak. Te serveren als aperitief tussen
wijnliefhebbers of bij vis in saus of wit vlees.

Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78683 Champagneglazen Jean-Noël Haton 2.17 1.79

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78684 Vasque Champagne Jean-Noël Haton 43.50 35.95

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78685 champagneemmer Jean-Noël Haton 19.90 16.45
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Elzas

Kuehn, Grands Vins d'Alsace, Ammerschwihr (sinds 1675)

Het domein werd in 1675 opgericht door de familie Kuehn en ligt in het hart van het prachtige wijngebied Ammerschwihr, op zo'n 9
kilometer van Colmar - Frankrijk. Onze 46 hectare grote wijngaard, die we met passie en respect cultiveren, strekt zicht uit over de mooiste
heuvels van deze wijnstad en profiteert van een uitzonderlijk klimaat en een aanzienlijke geologische rijkdom. Ware troeven die de ervaring
en expertise van onze wijnmaker bevorderen en die ons in staat stellen om een breed scala aan wijnen en crémants d'Alsace (méthode
traditionelle) te produceren. Het vlaggenschip van Domaine Kuehn is altijd de grand cru Kaefferkopf geweest. Deze grand cru waarvan de
druiven hoofdzakelijk  van  granietachtige  gronden komen,  is  een van de  weinige  grands crus  d'Alsace  op  basis  van  minstens  60%
gewürztraminer, riesling en pinot gris. Eeuwenlang hebben de generaties zich opgevolgd en de traditie van de Grands Vins d'Alsace Kuehn
wordt vandaag de dag bestendigd door onze oenoloog Francis Klee die instaat voor de kwaliteit en het unieke karakter van de Grands Vins
d'Alsace Keuhn. Het grootste gedeelte van onze wijnen wordt nog steeds op traditionele eiken vaten gerijpt, een traditie die doorheen de
eeuwen bewaard is gebleven. De wijnen van Kuehn worden exclusief verdeeld in de horeca en zijn erg gewaardeerd door gastronomische
restaurants. Ze vallen regelmatig in de prijzen op nationale en internationale wijnwedstrijden en worden vaak geciteerd door de pers, zowel
in Frankrijk als daar buiten.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77690 Crémant d'Alsace Brut Blanc de Blancs, Kuehn 11.5 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 14.10 11.65

Deze crémant  uit  de  buurt  van  Colmar,  is  gemaakt  van  pinot  blanc,  pinot  auxerrois  en  chardonnay.  Een zacht  en
geraffineerd boeket, een delicate mond en fijne bubbels. Heerlijk als aperitief en bij aperitiefhapjes.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77691 19 Gewurtztraminer d'Alsace, Kuehn 2019 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 12.60 10.41

Deze gewurztraminer, gerijpt op zijn fijne gistcellen, is zeer aromatisch en verleidelijk door zijn uitgesproken boeket van
rozen en lychee. Hij  is zowel rijk als kruidig en leent zich uitstekend voor de Aziatische keuken en bepaalde kazen
(Munster, Herve)
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77694 20 Alsace Grand Cru Kaefferkopf, Kuehn 2020 14 Wit Karton 6 x 75 cl. 15.20 12.56*

51e en laatst erkende grand cru in de Elzas. Deze wijn is een blend van gewurtztraminer, riesling en pinot gris. Hij heeft
een intens boeket van bloemen, rijp fruit en exotische vruchten, zoals mango. Deze Kaefferkopf komt het best tot zijn recht
bij foie gras, tajine en de oriëntaalse keuken.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77695 21 Pinot Blanc d'Alsace, Kuehn 2021 12.8 Wit Karton 6 x 75 cl. 8.95 7.40

Deze perfect gemaakte pinot blanc uit Ammerschwihr heeft een florale neus en discrete perzik- en appeltoetsen. Hij is
rond en zacht. Zijn lichte zuurtegraad zorgt voor zijn frisheid. Een uitstekende keuze bij een quiche of mosselen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77697 21 Pinot Gris d'Alsace, Kuehn 2021 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 11.50 9.50

77696 21 Pinot Gris d'Alsace, Kuehn 2021 13 Wit Karton 12 x 37,5 cl. 8.14 6.73

Deze pinot gris vertoont alle kwaliteiten eigen aan de druif en de terroir, met name de kalkpercelen van Ammerschwihr.
Hij heeft aroma's van rijp fruit, droog fruit, abrikoos en honing. Heerlijk bij gevogelte in saus en foie gras.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77703 21 Riesling d'Alsace, Kuehn 2021 12 Wit Karton 6 x 75 cl. 9.85 8.14

Dit is één van de meest expressieve witte druivensoorten ter wereld en wordt vaak gecombineerd met gastronomische
hoogstaande gerechten. Dankzij de terroir van Ammerschwihr kan Francis Klee, oenoloog van het huis Kuen, deze wijn
met veel kennis vinifiëren. Een frisse, elegante wijn met een boeket van witte bloemen en citrus. Ideaal bij gevogelte,
zeevruchten en vis in sausbereidingen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77701 22 Pinot Noir d'Alsace, Kuehn 2022 12.3 Rood Karton 6 x 75 cl. 12.25 10.12

77701 21 Pinot Noir d'Alsace, Kuehn 2021 12.3 Rood Karton 6 x 75 cl. 12.25 10.12

77700 21 Pinot Noir d'Alsace, Kuehn 2021 12.3 Rood Karton 12 x 37,5 cl. 8.05 6.65

Deze pinot noir van Ammerschwihr werd gevinifieerd in de oudste kelders van de Elzas (1675). Licht, fris met een fruitig
boeket  van  kers  en  framboos.  De  kleine  bijkomende  kruidige  toets  maakt  van  hem  een  vriend  van  zomerse  en
wereldgerechten.
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Loire

Grandin, Méthode Traditionnelle (Since 1886)

In 1886 lanceerde Henri Grandin de elegante mousserende wijn die nog steeds zijn naam draagt. Hij was een wijnminnende notaris die
trouwde met een jonge vrouw van wie de familie wijnkelders en een landgoed in Ingrandes-sur-Loire bezat. Hij werd snel succesvol, zowel
in Parijs als in het buitenland. Vandaag wordt Grandin geproduceerd in Nuits-St Georges door Boisset. Marcel Combes, de technisch
directeur, heeft bijna niets veranderd aan de samenstelling van deze cuvée. Hij rijpt nog steeds 9 maanden op lat, maar deze keer in de
Bourgogne. Op een steenworp van de afrit van de snelweg kunt u het "Imaginarium" bezoeken, een uitzonderlijk levend museum waar u
bijna alles over bubbels leert.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

71548 Grandin Brut, Cuvée de Réserve, Méthode Traditionnelle 11.5 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 14.10 11.65

71537 Grandin Brut, Cuvée de Réserve, Méthode Traditionnelle in magnum 11.5 Wit Brut Karton 6 x 1,5 L 28.85 23.84

Deze mousserende wijn gemaakt volgens de méthode traditionelle is trouw gebleven aan zijn smaak en wordt vooral
gewaardeerd omwille van zijn aroma's van gedroogd fruit (amandel, noten) en linde. Als aperitief.

Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

74306 Ijsemmer Grandin 10.41 8.60

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78175 Vasque in Acrylaat Grandin 30.25 25.00
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Domaine Laporte, Loire

De 21 hectaren eigen wijngaarden in Sancerre van Maison Laporte worden op biologische wijze gecultiveerd, gecertificeerd sinds de
jaargang 2013. De aparte vinificatie per perceel geeft wijnen met karakter, zoals bijvoorbeeld de sancerre « Le Rochoy », waarvan de
minerale ondergrond vooral bestaat uit vuursteen. De wijnen van Domaine Laporte staan op de kaart bij de beste restaurants en zijn enkel
verkrijgbaar bij kwalitatieve wijnwinkels in zowel Frankrijk als daarbuiten. Dat ze met regelmaat worden bejubeld in diverse gidsen en
wedstrijden is dan ook niet te verwonderen.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70173 22 Pouilly Fumé "Les Duchesses", Laporte 2022 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 22.60 18.68

70173 21 Pouilly Fumé "Les Duchesses", Laporte
Wine Enthusiast 91 pts 2021 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 22.60 18.68

71381 22 Pouilly Fumé "Les Duchesses", Laporte 2022 12.5 Wit Karton 12 x 37,5 cl. 12.60 10.41

Deze pouilly fumé weerspiegelt de authenticiteit van zijn terroir, namelijk een bodem van silex-steen. In de neus krijgen we
typische aroma's van vuursteen die mooi in balans zijn met het zachte, frisse karakter van deze wijn. Heerlijk bij oesters.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70532 22 Menetou Salon Blanc, Domaine Laporte 2022 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 19.75 16.32

De wijngaard Menetou-Salon bevat slechts 330 hectare en is geplant op kalksteenafzettingen die bevorderlijk zijn voor de
expressie  van  de  aroma's  van  de  sauvignon.  Licht  van  kleur  met  gouden reflecties,  fris  en  fruitig  met  buxus-  en
citrusaroma's. De smaak is rond, soepel en met een lichte munttoets bij de afdronk. Deze wijn gaat perfect samen met
asperges, zeevruchten en kwark en meer in het algemeen alle gerechten waar een Sancerre geschikt voor is.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76778 22 Sancerre Blanc "Le Rochoy" Bio, Terroir Silex, Domaine Laporte 2022 13.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 25.45 21.03

76778 21 Sancerre Blanc "Le Rochoy" Bio, Terroir Silex, Domaine Laporte
93 pts Wine Enthusiast - 92 pts Wine Advocate Robert Parker 2021 13.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 25.45 21.03

Deze sancerre is een mooi evenwicht tussen elegantie, finesse en een zekere mannelijkheid. De druiven voor "Le Rochoy"
zijn gecultiveerd op zeer uitzonderlijke helling met silex ondergrond wat resulteert in een scala aan aroma's en een
bijzondere, delicate mineraliteit.  Sinds de jaargang 2013 zijn de sancerres van het emblematische huis Laporte BIO-
gecertifieerd. Een zoetwatervis past uitstekend bij deze wijn.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77496 22 Sancerre Blanc "Les Grandmontains" Bio, Domaine Laporte 2022 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 23.30 19.26

77495 22 Sancerre Blanc "Les Grandmontains" Bio, Domaine Laporte 2022 12.5 Wit Karton 12 x 37,5 cl. 13.10 10.83

De sancerre "Les Grandmontains" is de ultieme uitdrukking van sauvignon blanc in zijn zuiverste vorm. Sinds de jaargang
2013 zijn de sancerres van het emblematische huis Laporte BIO-gecertifieerd.  Heerlijk bij  zeevruchten of  een frans
geitenkaasje, zoals crottin de Chavignol.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77707 21 Quincy, "Les Niorles", Laporte 2021 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 19.15 15.83

Deze wijn komt uit een minder gekende, kleine appellatie aan de oevers van de Cher, waar het huis Laporte het beste uit
de sauvignon blanc druif  haalt.  Een zuivere,  frisse en fruitige wijn  die  helemaal  tot  zijn  recht  komt bij  schelp-  en
schaaldieren.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77786 22 Sauvignon "Le Bouquet", IGP du Val de Loire, Laporte 2022 12 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 12.00 9.92

Het boeket van deze wijn geeft het typische fruitige karakter van een sauvigon blanc weer met fijne nuances van zowel
bloemen als fruit. Het vleugje citrus benadrukt het frisse karakter van de wijn. Zeer lekker bij geitenkaas.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70172 21 Sancerre Rosé "Les Grandmontains" Bio, Domaine Laporte
Elle A Table : médaille d'Or et trophée des meilleurs Rosé 2021 13 Rosé Karton 6 x 75 cl. 21.20 17.52

Deze verleider heeft alles te danken aan de symbiose van zijn lichte zalmroze kleur, zijn levendig karakter en zijn delicate,
frisse aroma's die de expressie zijn van een mooi terroir. Heel lekker bij Sint-Jacobsvruchten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

74217 22 Sancerre Rouge, "Les Grandmontains" Bio, Domaine Laporte 2022 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 22.80 18.84

74217 21 Sancerre Rouge, "Les Grandmontains" Bio, Domaine Laporte
Wine Enthusiast 93 pts 2021 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 22.80 18.84

74244 22 Sancerre Rouge, "Les Grandmontains" Bio, Domaine Laporte 2022 12.5 Rood Karton 12 x 37,5 cl. 12.80 10.58

74244 21 Sancerre Rouge, "Les Grandmontains" Bio, Domaine Laporte 2021 12.5 Rood Karton 12 x 37,5 cl. 12.80 10.58

74244 20 Sancerre Rouge, "Les Grandmontains" Bio, Domaine Laporte 2020 12.5 Rood Karton 12 x 37,5 cl. 12.80 10.58

Deze rode sancerre zal u niet alleen bekoren omwille van zijn mooie paarse kleur, maar eveneens omwille van zijn
soepelheid en zijn fluweelzachte tannines. Het is een eerbetoon aan de pinot noir in zijn meest zuivere en smaakvolle stijl.
Perfect bij kalfsgebraad.
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Domaine des Genaudières, Muscadet

Dit familiedomein, dat sinds 1635 actief is, drukt haar stempel op het ecologische behoud door biodiversiteit toe te passen. De bosjes,
hagen en braakland met de Loire als achtergrond, maken het rustieke decor helemaal af. De ligging van de wijngaarden, ten noorden van
de Loire, op heuvels naar het zuiden gericht en de natuurlijke ontwikkeling, dragen bij tot een perfect uitgebalanceerde wijn die langer,
zachter en fruitiger is dan zijn broer van Sèvre & Maine. De appellatie Coteaux de la Loire staat hiervoor gekend, terwijl de wijnbouwer zelf
alle eer toekomt op agrarisch gebied.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76742 21 Muscadet-coteaux-de-la-Loire sur Lie, Domaine des Genaudières 2021 12 Wit Karton 6 x 75 cl. 11.20 9.26

76825 21 Muscadet-coteaux-de-la-Loire sur Lie, Domaine des Genaudières 2021 12 Wit Karton 12 x 37,5 cl. 7.70 6.36

De familie Athimon waakt sinds 1635 over dit domein dat gelegen is aan de oevers van de Loire en geniet van een zuid-
zuidoost oriëntatie. De rivier vormt een natuurlijke doorgang van wind die de druiven beschermt, droogt en tot een perfecte
maturiteit  laat  groeien.  Een natuurlijke vegetatie met onder andere onkruid en gras beschermt de wijngaarden van
natuurlijke predatoren en geeft uiting aan het respect voor de natuur. Het zijn praktijken die dan ook zeer getypeerde
terroir-wijnen voortbrengen. Ideaal bij mosselen, oesters en vispastei.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76743 21 Gamay des Coteaux d'Ancenis, Domaine des Genaudières 2021 12 Rood Karton 6 x 75 cl. 12.90 10.66

Een aangename wijn uit een minder gekende appellatie. Zeer heldere kleur, levendige toetsen van klein rood fruit en met
lichte elegante tannines. Een beetje koel te serveren (12-14°) en zeer lekker bij vleeswaren, geitenkaas en wit vlees.
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Château de la Roulerie

Dit 19e-eeuwse kasteel, omgeven door 42 hectare wijngaarden op de noordelijke oever van de Layon, wordt bewoond door Philippe en
Marie Germain. Hier wordt alles biologisch geteeld en gevinifieerd met respect voor het land, de geschiedenis en de mensen.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70401 22 Anjou Blanc Bio, Ptit Chenin, Château de la Roulerie 2022 12 Wit Karton 6 x 75 cl. 11.95 9.88

70401 21 Anjou Blanc Bio, Ptit Chenin, Château de la Roulerie 2021 12 Wit Karton 6 x 75 cl. 11.95 9.88

Deze droge wijn gemaakt van de chenindruif uit de appellatie Anjou, is het waard om meer bekendheid te krijgen. De
druiven werden biologisch geteeld en handmatig geoogst, vervolgens gevinifieerd en �sur lie' gerijpt in 500 liter vaten ter
bevordering van de aromatische ontwikkeling. Het is bij uitstek een wijn voor de gezellige momenten. De prachtige gele
kleur met briljante reflecties en de neus die gedomineerd wordt door witte bloemen, prikkelen de zintuigen. Hij past
perfect bij wit vlees, vis in saus en bij gerechten met fijne kruiden.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70656 21 Le P'tit Layon, Coteaux du Layon Bio, Château de la Roulerie 2021 11 Wit Half droog Karton 6 x 75 cl. 16.20 13.39

Een genot: Philippe, de wijnmaker, had het idee om te oogsten op de grens van overrijpheid om een lichte demi-sec te
maken in plaats van de typische moeleux-wijn van de Côteaux du Layon. Daardoor is de wijn fruitiger met minder suiker en
minder zwavel, wat ook typisch is voor biologische wijnen. Levendig, evenwichtig, licht; met zijn tonen van citrus en bleek
fruit is het alsof de zon in de fles schijnt. De ideale partner van uw geneugten, kan worden gedronken als aperitief, is
dorstlessend en in symbiose met een brede waaier van desserts op basis van fruit, vanille of room. Magere witte vis
"gepocheerd in witte wijn".
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Domaine Buisse, Touraine

Paul  Buisse is  een honderdjarige familiale  onderneming die  thans wordt  geleid door de familie  Chainier.  Zij  zijn  reeds sinds 1749
wijnmakers en handelaars en delen dezelfde waarden als Paul Buisse: passie, liefde voor de Loire streek, kennis van de druivensoorten,
selectie,  blenden en opvoeden.  Het  is  het  samen brengen van authenticiteit,  moderniteit  en traditie  die  de wijnen van Paul  Buisse
definiëren.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77220 22 Cristal Buisse, Touraine Sauvignon 2022 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 9.45 7.81

In deze wijn vinden we aroma's van citrus, lenteperzik, cassis en vlierbes terug en hij heeft bovendien een mooie frisse
afdronk. Heerlijk bij schaaldieren, vis en geitenkaas bij uitstek.
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Domaine Jourdan

Hun wijn symboliseert de 4 elementen: de aarde geeft de wijn zijn diepte, het water zijn drinkbaarheid, de lucht zijn elegantie en finesse, en
het vuur verwijst naar het alcoholgehalte in de wijn. Deze elementen brengen emoties tot stand. Liefde voor wijn is in de eerste plaats liefde
voor de wijngaard volgens de principes van de biodynamische landbouw, de interventies worden uitgevoerd naargelang de maanstanden. Ze
gebruiken alleen mechanische grondbewerking. De snoeischeuten worden ter plaatse verwerkt, waardoor de grond verrijkt wordt met
natuurlijke humus. Tussen de ranken onderhouden we een plantenbedekking die hen in staat stelt om een ecosysteem te creëren, de
toevoer van stikstof door klaver en luzerne te bekomen en om een natuurlijk evenwicht te behouden door de aanwezigheid van insecten
(bijen, lieveheersbeestjes...) en regenwormen, die voor het luchten van de bodem zorgen. De manueel geoogste druiven worden voorzichtig
getransporteerd en vervolgens volledig ontsteeld en gefermenteerd met autochtone gisten.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70400 21 Chinon "Gravenières", Domaine Jourdan, Biodynamisch 2021 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 15.69 12.97

Domein van 17 ha in biodynamische teelt: alles gebeurt hier in functie van de maanstanden met diep respect voor de
natuur.  Deze  cabernet  franc  geplant  op  zand-  en  grindbodems  is  even  natuurlijk  als  lekker.  Diep  robijnrood  met
granaatkleurige reflecties. Hij heeft een fruitig karakter met een subtiele toets van zure kers en uitgesproken aroma's van
rood fruit. Zijn tannine is soepel en zijdezacht. Ideaal bij gegrilde vis, gegrild rood vlees en kip aan het spit.
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Vouvray, Domaine de la Rouletière, Jean-Marc Gilet

La Rouletière ligt op een stenige heuvel in de gemeente Parçay-Meslay, in de buurt van Tours, op de rechteroever van de Loire. De kelder is
uitzonderlijk: 800 m lang op 2 niveaus, ingegraven in de tufeau, een soort kalksteenrots, en het is hier dat de allereerste Vouvray brut van
het dorp werd gemaakt. Vandaag beheren Jean-Marc en zijn vrouw Théodora het domein met passie. Zij hebben dezelfde wens, namelijk
een schonere landbouw, waardoor zij  bijdragen tot de bescherming van het milieu en het behoud van de planeet. 27 hectare op de
wereldschaal is niet veel, maar het is belangrijk! Biologische landbouw is veel werk, meer dan vroeger, maar ze zijn er trots op meer
natuurlijke wijnen van hoge kwaliteit te kunnen aanbieden.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70649 Vouvray Brut Bio, Jean-Marc Gilet 12.5 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 16.30 13.47

De druiven komen van kalkbodems die "perruche" worden genoemd (vuursteenhoudende klei die het minerale karakter
geeft). Hier is de eerste Vouvray brut van het dorp geboren. De wijn gist 5 maanden op de droesem om het bouquet te
verkrijgen. Daarna verfijnt de tweede gisting van 18 maanden op lat de bubbel en geeft elegantie en fruit voor een optimaal
resultaat.  Een  minerale  toets  met  aroma's  van  vuursteen,  ondersteund  door  tonen  van  gebrande  amandelen.  Bij
beluchting ontwikkelt de neus zich naar boter- en citroenachtige tonen. Zachte aanval met pittige smaken. Lang met een
soepele structuur en citrustonen. Gewoon als aperitief of bij  een dessert zoals een gekarameliseerd bladerdeeg van
exotisch fruit.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70646 22 Vouvray Sec, "les Perruches" Jean-Marc Gilet 2022 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 13.35 11.03

Les Perruches is een landgoed op een helling waar de witte chenindruif groeit heeft een ondergrond van tufsteen (wit
krijt). De druiven worden met de hand geoogst, gevolgd door een langzame persing en vinificatie in kelders die in de rots
zijn uitgehouwen. 20% van de wijn wordt bewaard in eiken vaten. Expressieve neus van wit fruit (perziken) ondersteund
door tonen van verse amandelen en acaciabloemen.  Zacht  en lang in de mond met aroma's van citrusvruchten en
geroosterde hazelnoten. Diverse witte riviervissen, maar ook asperges in met mousseline- of holandaisesaus of een
poularde met een saus van citroengras.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70647 21 Vouvray demi-sec "Argiles Rouges" Jean-Marc Gilet 2021 12.5 Wit Half droog Karton 6 x 75 cl. 13.35 11.03

70647 20 Vouvray demi-sec "Argiles Rouges" Jean-Marc Gilet 2020 12.5 Wit Half droog Karton 6 x 75 cl. 13.35 11.03

Deze cuvée weerspiegelt de ware identiteit van de terroir van Aubuis (klei-kalksteen) die de kracht van deze halfdroge wijn
maakt. De langzame vinificatie van met de hand geoogste druiven bij volle rijpheid worden voor een deel in thermo-
gereguleerde kuipen gevinifieerd en voor een ander deel in eiken vaten die battonage ondergaan. De 25 g/l natuurlijke
suikers verzachten de natuurlijke frisheid van de Chenin. Tonen van zeer rijp en exotisch wit fruit in de neus. Zacht in de
mond met aroma's van warme pruimen, rijpe kweepeer en zoete specerijen, ondersteund door een finale zuurgraad die
het geheel lichter maakt. Enkele ideeën: Geroosterde tarbot met vleesjus en rauw gebakken aardappelen, of gebraden
kalfsvlees met mousserons, of geroosterde kreeft met nieuwe groentjes en Vouvray boter, of gepocheerde parelhoenborst
met kokosmelk.
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Domaine Taluau-Foltzenlogel, Bourgueil

Dit familiaal domein dat reeds sinds enkele generaties bestaat wordt met passie, enthousiasme en in alle eenvoud beheerd door Véronique
Taluau en Thierry Foltzenlogel. Aan plezier, samen delen en respect voor de lokale natuur wordt hier veel belang gehecht. De naar het
zuiden  georiënteerde  jongere  en  oude  wijngaarden  worden  op  natuurlijke  wijze  bewerkt  met  een  minimum aan  hulpstoffen.  Deze
combinatie zorgt voor een fruitige, gestructureerde en elegante wijn.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76490 21 Bourgueil, "Passion", Domaine Taluau Foltzenlogel 2021 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 10.70 8.84

In Bourgeuil worden de wijnstokken aangeplant op een bodem van klei en kalkzandsteen. Dit resulteert in een wijn met
zijdezachte tannines en aroma's van rijp klein rood fruit in de neus. Ideaal bij een lichte lunch of bij gerechten met een
vis/vlees combinatie.
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Clos Vigneau, Saint-Nicolas de Bourgueil

De Clos du Vigneau is één van de mooiste herenhuizen van het dorpje Saint-Nicolas de Bourgueil. Vandaag is het aan Antoine en François
Jamet om het domein te beheren dat al sinds 1820 familiebezit is. En, zoals ze zelf zeggen: "het karakter van de wijnen lijkt vaak op de
wijnbouwers : aangenaam, toegankelijk, joviaal en met karakter.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70311 21 Saint Nicolas de Bourgueil "Le Clos", Le Clos du Vigneau 2021 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 12.20 10.08

70312 21 Saint Nicolas de Bourgueil "Le Clos", Le Clos du Vigneau 2021 12.5 Rood Karton 12 x 37,5 cl. 7.45 6.16

70312 20 Saint Nicolas de Bourgueil "Le Clos", Le Clos du Vigneau 2020 12.5 Rood Karton 12 x 37,5 cl. 7.45 6.16

De cabernet-franc, geankerd op goed gedraineerde bodem, gemaakt uit zand en kiezels, zorgvuldig geplukt en na een
maceratie van 14 dagen, vertaalt deze druif zich in een soepele wijn met veel aroma's van rode vruchten. De fruitige
afdronk smelt mooi samen met de fluweelzachte tannines. Het geheel is vlot drinkbaar : op kamertemperatuur bij vlees,
fris bij vis en na 5 jaar kelderlagering, bij kaas.
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Domaine du Val Brun, Saumur Champigny (Since 1726)

Domein de Val Brun is sinds 1722 in goede handen van de familie Charruau en bevindt zich in de appellatie Saumur Champigny. De familie
waakt over de biodiversiteit en het respect voor de natuur met een terroir dat rijk is aan klei en kalk, en waarvan de onderbodem vooral
tufkrijt bevat. Het geeft hun cabernet franc, ook gekend als 'breton', een soepel en fruitig karakter.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76879 19 Saumur Champigny "Les Folies" Vieilles Vignes, Domaine du Val Brun 2019 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 12.60 10.41

De familie Charruau is sinds 1722 eigenaar van wijngaarden in Parnay. De oude wijnstokken geven aan deze wijn aroma's
van rood fruit en zachte tannines. Ideaal te serveren op 13°-15° C en heerlijk bij fijne vleeswaren en typische franse
gerechten zoals de "andouillettes" (organenvlees).

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77715 21 Saumur Champigny "Les Silices" Jeunes Vignes, Domaine du Val Brun 2021 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 11.20 9.26

Frisse, fruitige wijn met mooie, zachte tannines : precies wat men verwacht van een rode wijn uit deze appellatie. Deze wijn
wordt fris geserveerd (12-14°) en smaakt lekker bij fijne vleeswaren, wit vlees en zomerse gerechten.
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Charentes

Distillerie des Moisans, Pineau des Charentes

De Distillerie des Moisans is gelegen in het gehucht "Les Moisans", in de gemeente Sireuil, op de top van een heuvel aan de oevers van de
Charente.  Dit  gehucht  met  zijn  smalle  straatjes  is  al  drie  generaties  lang  eigendom van  de  familie  Bru-Legaret  en  herbergt  het
ontvangsthuis, de distilleerderij, de rijpingskelders, een klein museum en een botanische tuin. De nabijheid stelt de teams in staat de
familie- en ondernemersgeest van het huis te bestendigen, waar aandacht voor detail op elk moment aanwezig is. Het begon allemaal in
1962 met Roland Bru, die zich inzette voor het behoud van de plaatselijke knowhow. Véronique Bru-Legaret, zijn dochter, leidt nu het Huis
en, dankzij een team van enthousiasten, bestendigt zij alle gestes van de wijnstok tot de fles. Tegenwoordig grenzen 60 hectare Petite
Champagne en Fins Bois aan de distilleerderij om de 12 koperen distilleerketels van Charentais na elke oogst jaar na jaar te voeden.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76638 Pineau des Charentes "Moisans" 18 Wit Zoet Karton 6 x 75 cl. 15.35 12.69

Deze blend van druivenmost en cognac kreeg een vatlagering van 18 maanden. Ideaal aperitief, maar ook lekker met
bijvoorbeeld meloen, foie gras, geitenkaas en blauwschimmelkazen.



25/05/2023 26/219

Sud-Ouest

Plaimont

Wijn wordt niet in de kelder gemaakt, maar in de eerste plaats in de wijngaard. "Het terroir is het enige dat men niet van ons kan kopiëren",
zegt de directeur van Cave de Plaimont met een sterk Gers accent. De drie iconische dorpen; Plaisance, Aignan en Saint Mont vormen
samen Plaimont en kennen al vanaf de vroege middeleeuwen een wijnbouwtraditie. Bijna 50% van de appellatie Gascogne wordt hier
geproduceerd, maar ook enkele andere appellaties zoals Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh en Saint Mont, evenals de IGP's Condomois, Gers
en Comté Tolosan. Verkozen tot "wijnmakerij van het jaar" en daarop is men hier bijzonder trots!

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70360 22 Jardins de Gascogne Blanc, IGP de Gascogne, 2022 10.5 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 6.10 5.04

70360 21 Jardins de Gascogne Blanc, IGP de Gascogne, 2021 10.5 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 6.10 5.04

De appellatie strekt zich uit over goedgelegen hellingen, tussen de Pyreneeën en de oceaan. Het is het land van de
armagnac, waarvan de wijnen getypeerd worden door frisheid, puurheid en levendigheid. Frisse en elegante neus, met
aroma's van geel vruchten en een vleugje citrusfruit (pomelo). De mond is strak en evenwichtig en neemt de aroma's van
de neus over. De wijn heeft een bloemig karakter en een mooie lengte. Een genot van een aperitief en de ideale metgezel
voor zeevruchten en gegrilde vis!

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70361 22 Jardins de Gascogne Rosé, IGP de Gascogne 2022 12 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 6.10 5.04

Een modern vinificatieproces maakt het nu mogelijk om uitstekende rosé's te produceren uit de armagnac regio in de
Gers, waar de wijnstokken op een duurzame manier worden geteeld. Deze wijn is een echte verleider door zijn aroma's van
rood fruit (framboos) en banaan. Mooi evenwichtig met een gestructureerde afdronk Een heerlijke, gastronomische rosé
die in al zijn eenvoud een hele maaltijd kan vergezellen.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70362 20 Jardins de Gascogne Rouge, IGP de Gascogne 2020 13 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 6.10 5.04

De wijnboeren zetten zich in voor een nauwkeurig beheer van de wijngaard, met respect voor het milieu en de eeuwenoude
tradities eigen aan het prachtige Gascogne. Een soepele en smaakvolle rode met een modern karakter. Hij is goed in
balans en vertoont fijne aroma's van rood fruit, lactose (kersen- en frambozenyoghurt) en verse kruiden. Een wijn met rijpe
tannine en een ronde afdronk. passend bij de geweldige momenten van eenvoudig plezier en smakelijke gerechten zoals
barbecue, eendenborst, Napolitaanse pizza of pasta al dente.
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Château des Eyssards, Bergerac

Château des Eyssards, een prachtig wijndomein met 55 hectare wijngaarden, wordt geëxploiteerd door Pascal Cuisset, één van de meest
getalenteerde wijnmakers in de regio. Hoewel Pascal de meest moderne vinificatie technieken gebruikt, blijft zijn diepe overtuiging: «goede
druiven maken goede wijn, en het werk gebeurt voornamelijk in de wijngaard ». Dat deze overtuiging in de praktijk wordt toegepast is
duidelijk herkenbaar in zijn wijnen, gul en goed gemaakt: « steeds een glas vol druiven ». Flavie Cuisset staat tegenwoordig haar vader met
raad en daad bij op de exploitatie.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77954 22 Bergerac Blanc, Château des Eyssards 2022 12.5 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 7.15 5.91

Een,zeer mooie, fruitige bordeaux blend (sauvignon en sémillon) met aroma's van appel, citrus en een fijne kruidige toets.
Perfect als aperitief en met zeevruchten of gegrilde vis.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77957 21 Château des Eyssards, Cuvée Prestige, Bergerac Blanc 2021 14.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 11.10 9.17

Een assemblage van sauvignon, semillon en muscadelle. De gisting en lagering gebeuren in franse eiken vaten. De wijn
bezit aroma's die aan edele pessac-leognan doen denken maar wel iets lichter van smaak en lichter verteerbaar. Ideaal
voor vis, schaaldieren, wit vlees bereid met roomsauzen en geitenkazen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77983 22 Bergerac Rosé, Château des Eyssards 2022 12.5 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 7.15 5.91

Deze rosé is gemaakt van 2 grootse druivensoorten : merlot, die hem zijn rondheid geeft, en cabernet sauvignon die zorgt
voor een stevig karakter. Een gestructureerde kersenrode rosé met aroma's van rood zomerfruit. Past uitermate goed bij
gegrild vlees en romige kaassoorten.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77955 19 Bergerac Rouge, Château des Eyssards 2019 14 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 7.15 5.91

Een rode bergerac die gemaakt werd van rijpe merlot en cabernet franc druiven. Het is een karakterwijn met robijnrode
kleur, aroma's van bosvruchten en kruidige toetsen. Heerlijk bij lam en rood vlees.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77958 18 Château des Eyssards, Cuvée Prestige, Bergerac Rouge 2018 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 11.10 9.17

Deze wijn is samengesteld uit merlot, cabernet franc en cabernet sauvignon en wordt een jaar in franse eiken vaten
bewaard. De wijn bezit het karakter van grote namen in Bordeaux met edele tannines, ondersteund door een houten toets
waarbij hij ook een paar jaar bewaard kan worden. Ideaal bij bereide vleeswaren, rood vlees, rundribstuk en houtduif bij
uitstek.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77956 22 Côtes de Bergerac Moelleux, Château des Eyssards 2022 12 Wit Moelleux Y Karton 6 x 75 cl. 6.95 5.74

77956 21 Côtes de Bergerac Moelleux, Château des Eyssards 2021 12 Wit Moelleux Y Karton 6 x 75 cl. 6.95 5.74

Pascal Cuisset bracht in deze knapperige, frisse en fruitige wijn de drie variëteiten van de appellatie samen, met name
sauvignon, semillon en muscadelle. Koel te serveren met foie gras, eendenpaté en desserts met fruit.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77984 16 Saussignac, "Cuvée Flavie", Château des Eyssards 2016 13 Wit Likoreus Karton 6 x 50 cl. 15.65 12.93

Saussignac is kleine appellatie in de sud-ouest, waar charmante wijnen geproduceerd worden die in de smaak vallen bij
liefhebbers van zoete wijnen. We krijgen een mooie balans tussen frisheid, fruit en honing toetsen. Niet alleen heerlijk bij
foie gras, maar ook bij blauwe kazen en desserts met fruit (zoals ananas).
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Bordeaux

Bordeaux & Côtes de Bordeaux

Château de l'Orangerie

De familie Icard, eigenaars van Château de l'Orangerie, woont al eeuwenlang in Saint-Félix-de Foncaude, een klein dorpje in de regio
Entre-Deux-Mers. Dankzij de ambitie van de familie is het landgoed gegroeid tot 250 ha wijngaard. Le "Chat" van Ph. Geluck bestaat al
sinds 1983. Toen Jean-Christophe Icard de Kat ontdekte, nam hij onmiddellijk contact op met de artiest met het voorstel om een cuvée "A la
gloire du Chat" te ontwikkelen. Philippe Geluck, die altijd meer over wijn dan over bier heeft getekend, liet zich verleiden door het project.
De wijn is bovendien zeer smaakvol. Het avontuur en de vriendschap duurt nu al meer dan 21 jaar.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70516 22 Entre-deux-Mers, "A La Gloire du Chat", Chateau de l'Orangerie 2022 12 Wit Karton 6 x 75 cl. 9.10 7.52

70516 20 Entre-deux-Mers, "A La Gloire du Chat", Chateau de l'Orangerie 2020 12 Wit Karton 6 x 75 cl. 9.10 7.52

Château de l'Orangerie is familiebezit sinds 1790, verspreid over 250 ha wijngaarden ten zuidwesten van Bordeaux. De
cuvée "à la Gloire du Chat", ontworpen door onze landgenoot Philippe Geluck, valt op door zijn jovialiteit en elegantie. Deze
wijn staat voor een moment van plezier en gezelligheid. Een levendige wijn met aroma's van wit fruit, citrusvruchten en
exotisch fruit. Mooi evenwicht, zacht en fris. Ideaal bij mosselen met frietjes, zeevruchten, gegrilde vis en meer in het
algemeen de wereld van de zee.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70517 20 Bordeaux Supérieur, "A la Gloire du Chat", Château de l'Orangerie 2020 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 9.10 7.52

Château de l'Orangerie ligt midden in Entre-deux-Mers (in Saint Félix de Foncaude). Hier wordt witte geproduceerd maar
ook zeer aangename rode wijn gemaakt van Merlot en Cabernet Sauvignon. De druiven worden geoogst op optimale
rijpheid en gevinifieerd op de traditionele manier. De cuvée "à la Gloire du Chat", ontworpen door onze landgenoot Philippe
Geluck, valt op door zijn jovialiteit en elegantie. Neus van rood fruit, een beetje kirsch, onthullende geroosterde en licht
kruidige tonen. Soepel in de mond, rond met een mooie, zachte en volumineuze textuur. rundsvlees, ribbetjes gegrild op de
barbecue of burgers.
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Château Haut-Moulin, Bordeaux

Een goede uitvoering van een constante organische oogst, is een kunst die veel inspanning vergt. Maar de kwalitatieve erkenning geeft
betekenis aan het werk van Christophe Chapron. Dit 13,5 ha groot landgoed ten noorden van Blaye bestaat voor 98% uit merlot, diep
geworteld in goed gedraineerde gronden die voornamelijk uit  grind en zand zijn samengesteld.  De oogst wordt gesorteerd,  ontrist,
gekneusd en koud gemacereerd gedurende twee dagen voor de fermentatie. De jonge wijn wordt vervolgens gedurende 18 maanden in
ondergrondse tanks geplaatst waar hij regelmatig wordt gerekt.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70376 20 Château Haut-Moulin, Bordeaux Bio 2020 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 11.10 9.17

De biologische wijngaarden, omgeven door een heuvelachtig landschap ten noorden van Blaye, bestaan voor 98% uit
merlot. De goed gedraineerde grond, een selectieve oogst, koude maceratie, korte vinificatie en een lange rijpingstijd in
ondergrondse vaten, geven de wijn een zijdezachte finesse. Intens robijnrode kleur met subtiele tonen van rood fruit. Het is
een soepele en krachtige wijn. Ideaal bij een gastronomisch gerecht op basis van eend, maar eveneens lekker bij een
eenvoudige steak, een varkenskotelet of een stoofschotels zoals een karbonade.
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Château Lescalle, Macau - Margaux

De Tessandier familie vind je door de eeuwen heen terug. Zij hadden een bijzondere band met Château Lescalle waarvan de wijngaarden
altijd  met  passie  en  respect  werden onderhouden.  Het  kasteel  huisvestte  veel  feesten en  bijeenkomsten in  de  late  XIXe  eeuw en
verwelkomde veel persoonlijkheden alsook de mooiste vrouwen uit de streek. Vandaag strekt de 34 ha wijngaard zich gedeeltelijk uit over
de gemeente Macau-en-Médoc (Margaux). Het is een klassieke wijn die nooit afweek van de Bordelese traditie van merlot, cabernet franc,
cabernet sauvignon en petit verdot, 12 maanden gerijpt in eiken vaten.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76854 17 Château Lescalle, Bordeaux Supérieur
Bronze medail & 86 Decanter 2017 12.5 Rood Karton 12 x 75 cl. 10.45 8.64

76854 16 Château Lescalle, Bordeaux Supérieur 2016 12.5 Rood Karton 12 x 75 cl. 10.45 8.64

77165 17 Château Lescalle, Bordeaux Supérieur 2017 12.5 Rood Karton 24 x 37,5 cl. 6.59 5.45

77209 15 Château Lescalle, Bordeaux Supérieur in magnum
Silver Medal Los Angeles, Cité Guide Hachette. 2015 12.5 Rood Karton 6 x 1,5 L 21.40 17.69

Dit authentiek kartuizerklooster, in de gemeente Macau-en-Médoc in de buurt van Margaux, dateert van het jaar 1875 en is
omringd door wijngaarden beplant met hoofdzakelijk merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon en petit verdot. De wijn
werd 12 maanden op eiken fusten gerijpt waardoor hij  een lichte houttoets en hints van rood fruit heeft.  Lekker bij
gevogelte en wit vlees...
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Château les Aublines, Côtes de Bordeaux, Blaye

De oude gemeente Sainte-Luce, verbonden aan Blaye, wordt in verschillende wijn gerelateerde werken daterend van begin negentiende
eeuw vermeld als een van de gemeenten van de Blayais waar de beste wijnen geproduceerd werden. Château Les Aublines is gevestigd op
een gedeelte van het plateau en op de hellingen van dit oude dorp. Het domein beslaat een oppervlakte van 18 ha met rode wijnstokken. De
bodem van de wijngaard bestaat voornamelijk uit klei en kalksteen rustend op een ondergrond van steenachtige mergel en is aangeplant
met cabernet sauvignon (25%) en merlot noir (75%). Dit levert een robuuste en zeer fruitige wijn op die tijdens zijn veroudering aan finesse
wint en een mooi boeket ontwikkelt. De familie Raynaud is reeds sinds 50 jaar eigenaar van Château Les Aublines.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70094 19 Château les Aublines, Blaye Côtes de Bordeaux 2019 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 8.40 6.94

70095 18 Château les Aublines, Blaye Côtes de Bordeaux 2018 13.5 Rood Karton 12 x 37,5 cl. 5.45 4.50

Het kasteel van Aublines is een 18 ha groot domein dat al 50 jaar toebehoort aan de familie Raynaud. Het is gelegen in
Sainte Luce, in Blaye, bekend om de kwaliteit van gestructureerde en zeer fruitige wijnen. De wijn is samengesteld uit 75%
merlot, aangevuld met 25% cabernet sauvignon en heeft een neus van rijp zwart fruit en veel fraîcheur. In de mond krijgen
we een aanzet van soepele tannines en een lange, zachte finish met een goede balans. Ideaal bij voorgerechten op basis
van charcuterie, wit en rood vlees en kazen.
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Château La Grolet, Côtes de Bordeaux, Bourg, Biodynamisch

Onze familie, die sinds 1895 bordeaux wijnen produceert, beschouwt de geschiedenis, het leven van de wijngaard, en het domein in zijn
geheel, als essentiële onderdelen van de wijn. La Grolet, gevestigd op de rechteroever van de Gironde, in het hart van de appellatie Côtes de
Bourg, tussen Blaye in het noorden en Fronsac in het zuiden, recht tegenover Margaux op de linkeroever, produceert een uitstekende rode
wijn onder de appellatie Côtes de Bourg. Château La Grolet is genesteld in een landschap dat men ook wel «Klein Zwitserland van de
Gironde» noemt. Het landhuis wordt omringd door 35 hectare wijngaarden, aangeplant op steile hellingen, soms in terrasvorm naar het
zuiden gericht voor een optimale rijping. Om in harmonie te zijn met de omgeving, hebben we ons als doel gesteld om de biodiversiteit te
behouden door enkel met natuurlijke producten te werken, om zo de vruchtbaarheid van de bodem te verhogen en om de wijngaard te
beschermen. Het resultaat is een zijdezachte wijn, de perfecte uitdrukking van onze terroir mede dankzij de biodynamische werkwijze die
sinds 2000 wordt toegepast. Het is een subtiele en elegante wijn met een mooie, evenwichtige structuur, rijk met complexe aroma's.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70116 21 Château La Grolet, Côtes de Bourg, Biodynamisch 2021 13 Rood Karton 12 x 75 cl. 13.79 11.40

Een uitzonderlijke puurheid en expressie. De aroma's van rode vruchten afkomstig van de merlot druif zijn mooi verweven
met de elegantie en de structuur van de cabernet-sauvignon druif en worden duidelijk ondersteund door een minerale
toets  afkomstig  van  de  biologisch-dynamische  wijnbouw.  De  wijn  is  zijdezacht  en  complex.  Zeer  lekker  bij  gegrild
rundvlees of ander rood vlees en bij sausgerechten. De oudere jaargangen gaan uitstekend bij kazen.
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Saint-Emilion & Pomerol

Château Croque Michotte, Saint-Emilion Grand Cru

Een kleine parel die het verdient om opnieuw geclassificeerd te worden, want deze cru is en blijft uitzonderlijk. Door zijn terroir, zijn cultuur
en zijn beperkte opbrengsten. Het uitzonderlijke terroir ligt in het noordwesten van Saint-Emilion, aan de rand van de Pomerol-appellation,
dicht bij Château Gazin en de wijngaarden van Château Cheval Blanc. De wijngaard staat bekend om zijn beperkte opbrengsten en zijn
biologische landbouw. Het château bestaat namelijk uit 14 hectare wijngaarden, allemaal biologisch en voornamelijk beplant met Merlot
van respectabele leeftijd, zelfs tot honderd jaar oud, wat de opbrengsten beperkt tot 35 hl/ha en de kwaliteit ten goede komt. Zoals bij veel
crus, hopen Pierre en Lucie Carle dat de toekomstige classificatie van St Emilion in 2032 gebaseerd zal zijn op de wijn en de milieu-
inspanningen en niet op de infrastructuur voor wijntoerisme, wat een groot debat is. Begin 2023 werd een meerderheid van d aandelen
aangekocht door château La Pointe, (group Generali).

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70685 18 Château Croque Michotte, St Emilion Grand Cru 2018 14.5 Rood HK 12 x 75 cl. 36.80 30.41*

De biologische wijngaard ligt op het kiezelachtige deel van Saint Emilion, net tussen Cheval Blanc en Petrus, op een
uitzonderlijk terroir. De gemiddelde leeftijd van de wijnstokken is 55 jaar, maar er zijn percelen die honderd jaar oud zijn,
wat resulteert in zeer lage opbrengsten maar van zeer hoge kwaliteit. Complexe neus gedomineerd door rode bessen,
humus en kreupelhout. Een volle, vette wijn met tannines die zowel sterk aanwezig als soepel zijn. Om van te genieten bij
een mooi wild gevogelte of een gebraden kalfsvlees gevuld met truffels.



25/05/2023 36/219

Clos Bel-Air, Montagne Saint-Emilion.

Dit kleine domein van 3 hectare maakt deel uit van Château Moulin Noir. De wijngaard is eigendom van de familie Tessandier, die ook
eigenaar is van Château Lescalle, Château Maucamps en Clos de May. De wijngaarden worden beheerd volgens duurzame wijnbouw,
waardoor ze sinds 2016 gecertificeerd zijn als High Environmental Value (niveau 3/3). Hagen langs de percelen bevorderen de biodiversiteit,
de bodem wordt op verantwoorde wijze bewerkt met gedeeltelijke begroeiing en plantbedekking (rogge, wikke, klaver). Er wordt grote
aandacht besteed aan heel de productie om de impact op het milieu te beperken. Clos Bel-Air, genoemd naar de locatie, ligt op een klei-
kalkachtige heuvel, grenzend aan het dorp Lussac. De wijngaard, bestaande uit 60% Merlot en 40% Cabernet Franc, wordt gedeeltelijk met
de hand geoogst. De wijn rijpt 18 maanden in temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen vaten.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70697 18 Clos Bel-Air, Montagne Saint-Emilion 2018 14.5 Rood Karton 12 x 75 cl. 13.60 11.24

Klein domein van 3 ha gevinifieerd op Château Moulin Noir. Het eigendom ligt in Montagne, een klein dorp ten noorden van
Saint-Emilion. De wijngaarden worden duurzaam beheerd. De druiven worden per perceel gesorteerd en ondergaan een
lange maceratie voordat ze 18 maanden in roestvrijstalen vaten worden bewaard met toevoeging van hout. De wijn is
soepel en aangenaam, een wijn waar we van houden met zijn aroma's van rode bessen, een lichte toets van kreupelhout
evenals  wilde  bramen en een subtiele  hint  van hout.  Het  gaat  perfect  samen met  steak en frieten,  wit  vlees  met
champignons.



25/05/2023 37/219

Château Grand Bouquey, Saint-Émilion

Deze wijngaarden, 7,5 ha groot, met wijnstokken die minstens 45 jaar oud zijn (85% merlot wijnstokken en 15% cabernet sauvignon), zijn
gelegen op een warme bodem bedekt met keien en zand. Deze wijn rijpt op eiken fusten, die jaarlijks voor één derde worden vernieuwd.
Aldus bekomt men hier een mooie wijn, elegant en vol finesse.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77602 19 Château Grand Bouquey, Saint-Émilion 2019 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 15.65 12.93

77602 18 Château Grand Bouquey, Saint-Émilion
Médaille de Bronze Challenge International 2018 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 15.65 12.93

77988 18 Château Grand Bouquey, Saint-Émilion 2018 13.5 Rood Karton 12 x 37,5 cl. 9.75 8.06

Klein perceel van 7,6 ha aangeplant met 85% merlot en 15% cabernet sauvignon. Doordat hij geen vatrijping onderging,
wordt zijn elegante en fruitige karakter benadrukt. Heerlijk bij wit vlees, gevogelte en zachte kazen.



25/05/2023 38/219

Château Fleur Lartigue, Saint-Émilion Grand Cru

Het Château Fleur Lartigue is sinds meer dan 40 jaar eigendom van de familie Freyneau. De inspanningen in de wijngaard gedurende de
afgelopen jaren werpen nu hun vruchten af. De wijngaarden liggen in het verlengde van die van het beroemde Château Monbousquet.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70011 18 Château Fleur Lartigue, Saint-Émilion Grand Cru
Médaille d'Or Gilbert & Gaillard 2018 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 17.10 14.13*

70014 20 Château Fleur Lartigue, Saint-Émilion Grand Cru 2020 13.5 Rood Karton 12 x 37,5 cl. 9.95 8.22*

70236 15 Château Fleur Lartigue, Saint-Émilion Grand Cru 2015 13.5 Rood Karton 6 x 1,5 L 35.60 29.42*

Familie landgoed van 6 ha, naast het kasteel Monbousquet, ten zuiden van Saint-Émilion. 80% merlot en 20% cabernet
sauvignon werden gedurende één jaar  op eikenhouten vaten gerijpt.  Aroma's  van brioche en toast  en een vol,  rijk
mondgevoel. Smaakt uitstekend bij grillades.



25/05/2023 39/219

Château Tourbadon, Saint-Emilion Grand Cru

François Ouzoulias en zijn familie werken al generaties lang met passie en toewijding in de wijngaard, maar hij was het die besloot om zich
te specialiseren in de biologische landbouw. Deze pionier is een ambassadeur en erkend expert in de regio. De percelen van het kasteel
bevinden zich aan de voet van de heuvel, op een grond van oude klei en zand in de gemeente Saint-Hippolyte op de grens van Saint-Emilion,
ten oosten van Figeac.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70502 16 Ch Tourbadon, Saint-Emilion Grand Cru Bio
Médaille d'Or Concours Général Agricole. 2016 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 20.65 17.07

Alliantie van een opmerkelijk terroir en een toegewijde wijnboer. Het is François Ouzoulias die erin slaagde om het 5,5
hectare grote wijngoed om te schakelen naar biologische productie met als resultaat een uitzonderlijke Grand Cru met
veel souplesse waarvan u zeker zal genieten. Mooie, diepe granaatkleur. Zeer aangename, fruitige neus met aroma's van
rood fruit. In de mond, materie met behoud van alle elegantie, een mooie ronde wijn met een goede balans tussen hout en
fruit. Een lange aromatische afdronk. Ideaal bij gegrild rundvlees of een lamsrack.



25/05/2023 40/219

Château Yon-Figeac, Saint-Émilion Grand Cru Classé

In 2005 besloot de industrieel Alain Château een bladzijde om te slaan en een nieuwe uitdaging aan te gaan met een activiteit die dichter bij
zijn passies staat. Vervolgens kocht hij het prestigieuze Château Yon-Figeac, Saint-Emilion Grand Cru Classé. Een domein van 24 ha in een
stuk beplant met 80% merlot en 20% cabernet franc. De ligging is ideaal, in het beste terroir van Saint-Emilion (dat van Figeac en Cheval
Blanc). Een extra bewijs van kwaliteit : de tweede wijn is geclassificeerd als saint-émilion grand cru. Cécile Pitois' werk heet "(++-)" omdat
het assembleren van wijnen voor haar een compositie van evenwicht is tussen het optellen en aftrekken van componenten. De kunstenaar
geeft hier vorm aan door middel van twee silhouetten : Madame soleil en Monsieur pluie, die de complementariteit van de ingrediënten van
de wijnproductie symboliseren.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77048 19 Château Yon-Figeac, Saint-Émilion Grand Cru Classé
99 points Wine Enthousiast 2019 15 Rood HK 6 x 75 cl. 35.30 29.17*

Château Yon-Figeac, waarvan de wijngaarden nog op traditionele wijze bewerkt worden volgens het advies van oenoloog
Denis Dubourdieu, verbetert zichzelf  voortdurend. Deze wijn onthult een breed palet aan fruitaroma's,  fluweelzachte
tannines en een groot bewaarpotentieel. Lekker bij zowel vlees (lam, rund) als gevogelte (duif).

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77615 18 Les Roches de Yon-Figeac, Saint-Émilion Grand Cru 2018 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 19.75 16.32*

Deze Château met 25 ha wijngaarden in handen van 1 eigenaar, bevindt zich op hetzelfde grondgebied als Figeac en Cheval
Blanc. De wijn is een blend van 80% merlot en 20% cabernet franc. Deze "second vin" heeft de eigenschappen van een
grote Saint-Émilion: souplesse, fruit en elegantie. Perfect bij lamsvlees.



25/05/2023 41/219

Chateau Canon, Premier Grand Cru Classé Saint-Emilion

In 1996 besloot het modelhuis CHANEL te investeren zodat de wijnen van Château Canon hun volledige reikwijdte terugkrijgen als 1er
Grand Cru Classé. Tegenwoordig is het een prachtige 18e-eeuwse residentie geworden.In de winter knettert het vuur in de verschillende
open haarden van het pand. In de zomer lunchen we rond het zwembad van de tuin van de priester, in de schaduw van steeneiken. Als het
om wijn gaat, hebben we het over allure, de manier om je te gedragen, en jezelf te presenteren en houding, (elegant, gedistingeerd,
uiterlijk). Dit is hoe ze de jaargangen en hun bijzonderheden omschrijven: elegant, evenwichtig of extreem: allemaal verschillend en toch
drukken ze hetzelfde terroir uit. De tweede wijn, Croix Canon, wordt gevinifieerd in een 12e-eeuwse kapel, omringd door 11 ha wijnstokken.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70525 17 Croix Canon, Saint-Émilion Grand Cru
89 pts Jean-Marc Quarin - 89 pts Decanter - 92-93 Jeb Dunnuck 2017 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 38.45 31.78*

Croix Canon behoort net als Premier Grand Cru Classé Château Château Canon sinds 1996 tot de Chanel-groep. Croix
Canon profiteert van een unieke vinificatielokaal, namelijk de de 12e-eeuwse kapel omgeven door 11 ha wijngaarden op
een lichte helling. De wijn wordt op dezelfde manier behandeld als zijn grote broer de jonge wijn blijft 18 maanden op
vaten. Het is een complexe wijn, met fruitige en minerale tonen met een strakke en gesmolten textuur, gemarkeerd door
zijn cépages en zijn zeer kalkachtige terroir. Ideaal bij lamsvlees tijdens de kerstperiode.



25/05/2023 42/219

Château La Forêt, Lalande-de-Pomerol

De vinificatie van Château La Forêt staat onder de deskundige leiding van Stéphane Derenoncourt. Zo geniet deze wijn van zijn vakkennis en
ervaring opgedaan bij  verscheidene Grands Crus Classés van Bordeaux.  Dankzij  de toepassing van nauwkeurige vinificatiemethodes
verkrijgt men hier een fijn evenwicht tussen het hout en het fruit. Een vaste waarde!

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77138 19 Château La Forêt, Lalande-de-Pomerol 2019 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 18.50 15.29

Op advies van Stéphane Derenoncourt, oenoloog van vele Bordeaux Grand Crus, werd deze wijn samengesteld uit 80%
merlot en 20% cabernet sauvignon en franc. Een mooie terroir-uitdrukking, perfect in evenwicht met het rijpe fruit en een
houtachtige toets. Te serveren bij lamsvlees.



25/05/2023 43/219

Château Franc-Maillet, Pomerol

Na zijn terugkeer uit de Eerste Wereldoorlog, kocht Jean-Baptiste Arpin als lijfrente een hectare in Pomerol. Dit was meteen het begin van
een prachtige familiegeschiedenis die reeds vier generaties lang duurt. Door hard te werken heeft hij het domein kunnen uitbouwen tot 5
hectare. Vandaag de dag is het zijn kleinzoon, Gérard, die aan het roer staat. Hij besliste om zich te concentreren op de kwaliteit van de
productie en investeerde in ultramoderne apparatuur: thermo-gereguleerde wijnkelders, pneumatische pers, microbullage..... Sinds 1999
heeft zijn zoon Gaël hem vervoegd en dankzij hun complementariteit kunnen ze zich samen volledig toeleggen op de wijngaard en kelder.
Ze  sturen  voortdurend  bij  om  topkwaliteit  na  te  streven  en  om  van  elk  oogstjaar  een  succes  te  maken.  Het  is  zo  dat  hun
gemeenschappelijke passie gewaarborgd blijft. Het domein ligt op twee kilometer van het dorp Pomerol, in de lieu-dit "Maillet" (op minder
dan 400 meter van het gerenommeerde wijnhuis Pétrus).

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70358 16 Château Franc-Maillet, Pomerol
Cité au guide Hachette 2016 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 36.00 29.75*

Château Maillet is een prachtig landgoed van 5 ha groot met wijngaarden die voor 80% uit merlot en 20% uit cabernet franc
bestaan.  De  wijnstokken  staan  op  400m afstand  van  die  van  Pétrus  en  genieten  van  hetzelfde  terroir.  Het  mooie
bewaarpotentieel van de wijnen wordt o.a. gegarandeerd door de teeltwijze en de klassieke vinificatie die gevolgd wordt
door een rijping in eiken vaten, waarvan 70% nieuwe. Intense, diepe kleur en een rijke neus, eigen aan prestigieuze
pomerols. In de mond geeft hij veel rood en zwart fruit, cederhout en een vleugje truffel. Heerlijk bij stevige winterkost,
zoals gerechten met boleten, truffels, lamsbout en rood vlees met aromatische sauzen.



25/05/2023 44/219

Medoc & Haut-Medoc

Het chateau ligt bijna aan het einde van de Médoc in de gemeente Valeyrac. Het domein heeft de Hoge Milieuwaarde certificering verkregen
en de wijn is geklasseerd als Cru Bourgeois, wat een kwalitatieve specificatie inhoudt. Deze specificaties impliceren verplichtingen in de
wijngaard, in de kelder en wat betreft de rijping in vaten tot aan de botteling. De vierde generatie van dit familiebedrijf wordt verzekerd door
Michel die net zijn diploma oenoloog heeft behaald en momenteel werkzaam is in een adviserend laboratorium in Pauillac.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70702 19 Château Bellegrave, Médoc Cru Bourgeois 2019 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 10.85 8.97

Deze wijn komt van een klein landgoed langs de Gironde. Het is een prachtig dorp, volledig onbekend en zeer toegankelijk.
In het noorden ligt de kleine Port de Goulée en in het zuiden de Tour de By. De wijnstokken zijn aangeplant op 7000
wijnstokken/ha. Na een handmatige oogst gaat de maceratie nog een kleine maand door in betonnen vaten, gevolgd door
ontgisting. Na enkele maanden gaat de wijn in houten vaten voor 12 maanden. Een waar genoegen voor een redelijke prijs!
Geuren die barsten van rood en zwart fruit. In de mond zijn de tannines strak, met toetsen van munt, zoethout en zwarte
peper die een tapijt van rood en zwart fruit doorbreken. Ideaal bij rood vlees in saus of gegrild (bijvoorbeeld boven de
sintels van een wijngaardvuur), en rijpe kazen.



25/05/2023 45/219

Château Les Carrégades, Médoc

Deze echte médoc afkomstig van Bégadan, helemaal ten noorden van de Médoc, wordt sterk beïnvloed door de blootstelling aan het
Atlantische klimaat. Het domein van 8 ha ligt aan de monding van de Gironde en wordt aan de westkant door een dennenbos beschermd
tegen de wind van de oceaan. De goed gedraineerde bodem bestaat hoofdzakelijk uit  zand. Deze wijn is gemaakt van de klassieke
druivensoorten: 45% merlot, 45% cabernet sauvignon, 5% petit verdot en 5% cabernet franc. Een gedeeltelijke veroudering in eiken vaten
geeft deze eenvoudige, bescheiden, maar heerlijke wijn zijn typiciteit en de nodige balans.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77978 18 Château Les Carrégades, Médoc 2018 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 10.39 8.59

De wijngaarden liggen in Begadan, ten noorden van de Médoc, waar het klimaat wordt beïnvloed door de nabijheid van de
oceaan. De combinatie van overwegend zandgrond met een goede drainage, klassieke druivensoorten en een gedeeltelijke
veroudering in eikenhouten vaten, resulteert in een evenwichtige bordeaux. Smaakt heerlijk bij  pluimvee en gegrilde
gerechten.



25/05/2023 46/219

Clos de May, Haut-Médoc

Dit kleine wijngoed van 2 ha is gelegen in Macau, naast Giscours en Cantemerle. Deze wijn bevat alleen merlot. In 1932 werd hij als cru
bourgeois geklasseerd, maar omwille van de te kleine oppervlakte verloor hij zijn klassering in 2003. Sinds 2009 is de reglementering van
de cru bourgeois weer veranderd door o.m. het minimum van 8 ha productieoppervlakte te schorsen. Hierdoor verdiende Clos de May zijn
klassering terug. De duiventil gelegen in het midden van het domein is zeer herkenbaar en staat tevens op het etiket.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77684 17 Clos de May, Haut-Médoc 2017 13 Rood Karton 12 x 75 cl. 16.70 13.80

77684 16 Clos de May, Haut-Médoc 2016 13 Rood Karton 12 x 75 cl. 16.70 13.80

77706 16 Clos de May, Haut-Médoc in magnum 2016 13 Rood Karton 6 x 1,5 L 33.80 27.93

Merlot zorgt voor zijn rondheid, de terroir Macau (Margaux) geeft hem structuur en de veroudering op eikenhouten vaten
(12 maanden) maakt hem complex. Heerlijk in combinatie met lamsvlees.



25/05/2023 47/219

Château Maucamps, Haut-Médoc Cru Bourgeois

In 1932 werd Château Maucamps als Cru Bourgeois Supérieur geclassificeerd. Het perceel bestaat uit één stuk van 20 Ha gelegen in Macau
op heuvels bestaand uit kiezels. De wijngaard is zeer karakteristiek voor de Médoc : 60 % cabernet sauvignon, 35 % merlot en 5 % petit
verdot. Deze wijn ondergaat een klassieke vinificatie met een langdurige weking gaande van 3 tot 4 weken, gevolgd door een lagering van 16
maanden in eiken vaten waarvan 40 % nieuw.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70424 16 Château Maucamps, Haut Médoc Cru Bourgeois Supérieur
Deux étoiles "Remarquable" au Guide Hachette 2016 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 26.40 21.82

70424 06 Château Maucamps, Haut Médoc Cru Bourgeois Supérieur
Recommended Decanter: 3 stars 2006 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 19.75 16.32

74378 06 Château Maucamps, Haut Médoc Cru Bourgeois Supérieur
Recommended Decanter: 3 stars 2006 12.5 Rood Karton 12 x 75 cl. 19.75 16.32

Dit kasteel is gelegen in de directe omgeving van La Lagune, Giscours en Dauzac, dicht bij de appellatie Margaux. Zijn
grindbodem, zijn vinificatie en zijn veroudering, maken van hem een grootse wijn. Elegante geuren van kreupelhout en
braambes. Een fluweelzachte wijn. Past uitstekend bij rood vlees en vederwild.



25/05/2023 48/219

Château Sociando-Mallet, Haut Médoc

We kunnen niet spreken over dit kasteel van 85 ha in Saint-Seurin de Cadourne, ten noorden van Saint-Estèphe, zonder eerst de oprichter
ervan te vermelden : Jean Gautreau. Een opmerkelijk man met wie we intensief samengewerkt hebben in het verleden. In 1969 verwierf hij
dit domein waarvan de wijngaarden op vrij arme, kalkhoudende kleigrond liggen en aangeplant zijn met 55% cabernet sauvignon, 40%
merlot en 5% cabernet franc. Het kasteel produceert een tweede wijn, de Demoiselle de Sociando-Mallet. Jean is in 2019 gestorven en het
zit nu in de handen van zijn dochter Sylvie.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77912 20 La Demoiselle de Sociando-Mallet, Haut Médoc 2020 12.5 Rood HK 6 x 75 cl. 25.40 20.99*

77912 18 La Demoiselle de Sociando-Mallet, Haut Médoc
95pts Jancis Robinson - 90/93pts Wine Spectator - 93pts Vinous 2018 12.5 Rood HK 6 x 75 cl. 25.40 20.99*

77912 16 La Demoiselle de Sociando-Mallet, Haut Médoc 2016 12.5 Rood HK 6 x 75 cl. 27.50 22.73*

Dit kasteel met 85 ha aan eigendom stelt zijn 2e wijn voor, afkomstig van één van de beste terroirs van de Haut-Médoc. Hij
heeft meer fond dan zijn grote broer, hij is fruitiger, werd minder lang vatgerijpt en hij moet sneller gedronken worden.
Lekker bij steak "à la bordelaise".



25/05/2023 49/219

Château Vieux Moulin, Listrac, Cru Bourgeois

Listrac is de jongste appellatie van de Médoc en geniet van een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding met karaktervolle, volle, fruitige en
moderne wijnen. Hun reputatie als rustieke wijn behoort tot het verleden. Wij nodigen u uit om dit landgoed van 10 hectare gelegen op de
mooiste terroirs van de Graves te ontdekken. Het domein profiteert van het advies van Eric Boissenot, een getalenteerde en discrete
oenoloog uit de Médoc, die betrokken is bij de wijnbouw en de vinificatie. Dit weerspiegelt zich in de nauwkeurigheid en kwaliteit van de
wijnen. Perfect beheerste kracht en concentratie in elegante, goed te bewaren wijnen. Een juweeltje!

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77847 15 Château Vieux Moulin, Listrac-Médoc
Médaille d'Or Paris - Concours général agricole - 91 Pts Wine Enthusiast 2015 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 16.90 13.97

De wijngaard van deze wijn is 10 ha groot en is gelegen op een plateau met overwegend kiezelbodem, deels binnen Listrac
en  deels  in  buurgemeente  Moulis.  Zijn  complexiteit,  aroma's  van  zwart  fruit  en  specerijen  zijn  het  resultaat  van
veroudering op eikenhouten vaten. Hij houdt van geroosterd varkensvlees met mosterdsaus.



25/05/2023 50/219

Château Poujeaux, Moulis-en-Médoc

Philippe Cuvelier en zijn zoon Matthew hebben veel energie en ambitie en laten een frisse wind waaien door dit domein dat juist 100 ha
groot is. De wijngaard strekt zich uit over het noordoosten van Moulis, op de heuvels van Grand Poujeaux. De wijnstokken bestaan uit 50%
cabernet sauvignon, 40% merlot en 5% petit verdot en cabernet franc en zijn geplant aan 10.000 stokken/ha, wat zeer dicht op elkaar is. Dit
wordt gedaan om minder, maar meer geconcentreerde druiven te produceren. Sinds de overname laten de eigenaars zich omringen door
de beste professionals en de modernste technologie. Deze investeringen worden vandaag beloond met harmonieuze en krachtige wijnen
die u ongetwijfeld zullen bekoren.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77176 12 Château Poujeaux, Moulis-en-Médoc
90 pts Jancis Robinson - 88/91 Pts Wine Spectator - 89 pts Wine Advocate 2012 14 Rood HK 12 x 75 cl. 30.95 25.58*

68 ha wijngaarden op de mooiste plaats van de appellatie moulis-en-médoc. De gekende oenoloog Stéphane Derenoncour
koos voor een blend van 50% cabernet sauvignon, 40% merlot, 5% cabernet franc en 5% petit verdot. Fruitige neus (cassis)
en soepel in de mond. Een wijn die perfect past bij gevogelte en wit vlees (kalfsvlees).



25/05/2023 51/219

Château Chasse Spleen, Moulis, Cru Bourgeois Exceptionnel

Chasse-Spleen is een wijngaard van 80 ha gelegen op de hoogste heuvel van Grand Poujeaux. Dit wijngoed werd steeds door vrouwen
beheerd. Weduwe Castaing richtte het kasteel op na een nalatenschap. Ruime tijd na het klassement van 1855 suggereerde de bevriende
dichter Baudelaire de naam van het kasteel. Heden wordt het eigendom beheerd door Céline Villars, eveneens eigenaar van Camensac. Een
onafhankelijk perceel van 30 ha wordt apart gevinifieerd als Château Gressier Grand Poujeaux en 2 ha worden voorbehouden voor de
productie van de witte wijn van Chasse-Spleen. De tweede wijn: L'Oratoire de Chasse-Spleen is een lichtere moulis die vlugger op dronk is.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77012 16 Château Chasse Spleen, Bordeaux Blanc 2016 12 Wit HK 12 x 75 cl. 25.45 21.03*

77012 14 Château Chasse Spleen, Bordeaux Blanc 2014 12 Wit HK 12 x 75 cl. 23.95 19.79*

Een bijzondere witte wijn uit de bordeaux appellatie (médoc is enkel rood) van het beroemde domein Chasse-Spleen, die
slechts een klein gedeelte wit produceert. 60% semillon en 40% sauvignon werden gedurende 1 jaar op eiken vaten gerijpt.
Een vleugje hout en aroma's van bloemen en fruit (witte perzik, exotische vruchten). Heerlijk bij vis in sausbereidingen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76589 18 Château Chasse Spleen, Moulis Cru Bourgeois Exceptionnel
étoilé au guide Hachette 2022 2018 12.5 Rood HK 6 x 75 cl. 44.95 37.15*

70286 17 Château Chasse Spleen, Moulis Cru Bourgeois Exceptionnel 2017 12.5 Rood HK 12 x 75 cl. 39.65 32.77*

70286 16 Château Chasse Spleen, Moulis Cru Bourgeois Exceptionnel 2016 12.5 Rood HK 12 x 75 cl. 40.95 33.84*

Wijn met een uitstekende reputatie, afkomstig van een wijngaard die zo'n 100 ha groot is. Aroma's van rode vruchten, rond,
vlezig en met mooi geïntegreerde tannines en houterigheid. Hij past perfect bij rundvlees.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77169 14 Château Gressier Grand Poujeaux, Moulis Cru Bourgeois Supérieur 2014 13.5 Rood HK 12 x 75 cl. 21.90 18.10*

Château Gressier Grand Poujeaux is altijd het vlaggenschip van de appellatie moulis geweest. Gekend omwille van zijn
uitstekende  prijs-kwaliteitsverhouding.  Diep  rode  kleur,  neus  van  zwart  fruit  en  specerijen,  lichtjes  getoast,  zeer
geconcentreerd en met een goed bewaarpotentieel. Heerlijk bij vederwild en rood vlees.

 

 



25/05/2023 52/219

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77406 20 L'Oratoire de Chasse Spleen, Moulis 2020 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 22.75 18.80*

77406 17 L'Oratoire de Chasse Spleen, Moulis 2017 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 22.75 18.80*

Deze tweede wijn van dit beroemde kasteel doet je denken een aan boek van Baudelaire. Aroma's van rood fruit, gekonfijte
kersen en rokerige toetsen. Een lekkere wijn met zijdezachte tannines en een lange afdronk. Ideaal bij varkensgebraad
(Orloff).



25/05/2023 53/219

Château Petit Bocq et Château Bellevue, Saint-Estèphe

Petit  Bocq en Chateau Bellevue behoren aan de familie  Lagneaux,  Belgen van oorsprong.  Château Bellevue wordt  geteeld volgens
traditionele methoden met respect voor het milieu en gecertifieerd Terra Vitis. De grond wordt mechanisch bewerkt zonder chemische
bestrijdingsmiddelen, de bladeren worden handmatig uitgedund...

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70644 19 Château Bellevue, Saint-Estèphe 2019 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 22.00 18.18*

Dit zeer kleine domein, goed gelegen in de gemeente Saint-Estèphe, behoorde toe aan de familie ANDRIEU/JONQUET en
werd in 2018 overgenomen door de Lagneaux, een beroemde familie uit de Médoc die al eigenaar was van Château Petit-
Bocq. Traditioneel gedomineerd door Cabernet Sauvignon, bieden de wijnen van Bellevue alle kracht en tederheid van
Saint-Estèphe. Medium-bodied, licht aards met humus, kruidig en fris, de wijn biedt aromas van zoete en zuivere rijpe
zwarte bessen, kersen en specerijen. Een soepele en zeer aangename stijl. Parelhoen, patrijs geroosterd met druiven,
wilde eend met bigarade (gekarameliseerd sinaasappelsap), lamsvlees...

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70676 20 Château Petit Bocq, Saint-Estèphe 2020 13.5 Rood HK 6 x 75 cl. 24.65 20.37*

70676 19 Château Petit Bocq, Saint-Estèphe 2019 13.5 Rood HK 6 x 75 cl. 25.95 21.45*

70465 18 Château Petit Bocq, Saint-Estèphe 2018 12.5 Rood HK 6 x 1,5 L 51.35 42.44*

70464 18 Château Petit Bocq, Saint-Estèphe 2018 12.5 Rood CB 12 x 37.5 cl. 13.75 11.36*

Dit prachtige domein van 18 ha, verspreid over 80 percelen in de appellatie saint-estèphe, is in handen van de Belgische
familie Lagneaux. Houtgelagerde blend van 70% cabernet sauvignon, 25% merlot en 5% cabernet franc waarvan 33 tot 50%
op nieuwe eikenhouten vaten gerijpt werd (afhankelijk van het jaar). Fijn en pittig met aroma's van zwart en rood fruit met
intense tannines op een mooie frisheid die zijn grote bewaarpotentieel herinnert. Te serveren bij (veder)wild en rood vlees
in een sausbereiding.



25/05/2023 54/219

Château Graves de Pez, Saint-Estèphe

Deze kleine eigendom van 3,5 ha in St Estèphe, is gelegen in de herkomstbenaming "Pez", in de buurt van de kastelen Montrose en Cos
d'Estournel. Het is zeldzaam geworden om een betaalbare Saint Estèphe te vinden te midden van de grands crus. Zijn jonge eigenaar,
Maxime St-Martin, kleinzoon van de regiseur van Château Lafon Rochet, streeft ernaar om de reputatie van zijn kasteel te verhogen, met de
hulp van Eric Boissenot (consultant-oenoloog van o.a. Château Latour, Lafite, Margaux en Léoville Las Cases). De wijn is zeer elegant en
goed uitgebalanceerd dankzij een perfect gecontroleerde vatrijping. Hij kan reeds vrij jong gedronken worden.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70300 18 Château Graves de Pez, Saint-Estèphe
90 Pts Decanter 2018 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 24.15 19.96

Maxime, de jongste wijnmaker in Saint-Estèphe, heeft alles om te slagen : zoon van een wijnboer, een uitzonderlijk terroir
tussen Montrose en Cos d'Estournel, een beplantingsdichtheid van 10.000 stokken per ha, en niet te vergeten het advies
van één van de meest gerenommeerde oenologen in de regio. Deze wijn kenmerkt zich door een neus van rood fruit en
kruiden,  een  soepele  en  open  aanzet  en  hij  heeft  rijpe  tannines.  Alles  is  elegant,  gebalanceerd,  met  een  perfect
geïntegreerde vatrijping. Ideaal bij rosbief en gegrilde ribsteak.



25/05/2023 55/219

Château Domeyne, Saint-Estèphe, Cru Bourgeois

Château Domeyne, dat op een prachtig grind-perceel ligt, niet ver van de grands crus classés van Saint-Estèphe (Château Calon-Ségur),
bevestigde in 2003 zijn classificatie daterend van 1932 als cru bourgeois en valt elk jaar opnieuw in de prijzen. Met behulp van de meest
geavanceerde faciliteiten wordt er een cru geproduceerd boordevol nuances en persoonlijkheid. In 2006 werd het kasteel gekocht door
Claire Villars-Lurton, tevens eigenaar van Château Haut-Bages Libéral, grand cru classé in Pauillac, en haar man Gonzague Lurton,
eigenaar van de 2e grand cru classé in Margaux, Château Durfort-Vivens. Ze wendden al hun kennis aan om een van de beste cru's te
produceren van deze appellatie. Terroir : de wijngaard is geplant op stroken en plateaus van grind met een zeer goede drainage, wat
typerend is voor de beste terroirs van Saint-Estèphe. De bodem wordt eveneens gekenmerkt door een ondergrond van klei en kalksteen die
de wijn een bijzonder karakter geeft. Dit is een wijn met ronde, vlezige tannines en een mooie donkerrode kleur, een krachtige structuur
met grote aromatische finesse. Het is een bewaarwijn die kan verouderen en na een paar jaar nog meer aromatische complexiteit en
karakter vertoont. Eenmaal de tannines verzacht, krijgen we een zeer harmonieuze wijn.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77880 16 Château Domeyne, Saint-Estèphe Cru Bourgeois 2016 12.5 Rood Karton 12 x 75 cl. 27.95 23.10*

Château Domeyne werd in 2006 opgericht door Gonzague Lurton (margaux, Durfort-Vivens) en Claire Villars (pauillac,
Haut-Bages Libéral). Een lichtere stijl Saint-Estèphe, maar met de nodige levendigheid, eigen aan deze appellatie uit de
Médoc. Heel lekker bij rood vlees in een sausbereiding.



25/05/2023 56/219

Château La Gurgue, Margaux

Het domein bestaat uit 5 ha wijngaarden van de vroegere priorij van de gemeente en uit 5 ha gelegen op een uitstekend plateau of lieu-dit
�Curton', omringd door de wijngaarden van Château Margaux. De aanplanting op een enorm tapijt van grind, geeft de wijnen van Margaux
hun typerende smaak, zoals de proevers en wijnexperts kunnen ondervinden tijdens de degustatie " l'essai sur le style de Margaux". Dit
domein is echt het niveau van een cru classé waardig. Claire Villard, ook eigenares van Château Haut-Bages Libéral, is in de uitdaging
geslaagd om wijnen te produceren met zowel finesse, delicatesse als een vrouwelijk, elegant karakter, waarvoor Margaux-wijnen nu
eenmaal bekend staan. De wijn bestaat uit 60% cabernet sauvignon, 35% merlot en 5% petit verdot. Een klassieke vinificatie met een lange
gisting, wat typerend is voor Médoc-wijnen, gaat een veroudering van 12 md op eik vooraf, waarvan 25% nieuwe eiken vaten.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70428 18 Château la Gurgue, Margaux 2018 13.5 Rood HK 6 x 75 cl. 32.80 27.11*

70428 17 Château la Gurgue, Margaux 2017 13.5 Rood HK 6 x 75 cl. 31.90 26.36*

70238 16 Château la Gurgue, Margaux 2016 13.5 Rood Karton 12 x 75 cl. 32.95 27.23*

De wijngaarden van dit domein behoorden toe aan de voormalige priorij van de gemeente en werden nadien uitgebreid met
een aantal percelen die grenzen aan de wijngaarden van château Margaux. De wijn bezit heerlijke aroma's van kersen en
cassis  met  een  mooie,  uitgebalanceerde  houtrijping.  De  frisheid,  structuur  en  fijne  tannines  duiden  op  zijn
bewaarpotentieel. Ideaal bij pluimwild en rood vlees zoals biefstuk.



25/05/2023 57/219

Château Desmirail, derde grand cru classé, Margaux

Domaine Château Desmirail,  3e  Grand Cru Classé Margaux,  is  een prachtig  kartuizerklooster  uit  de  achttiende eeuw en is  tevens
kenmerkend  voor  het  architectonische  erfgoed  van  die  tijd.  Het  huisvest  een  van  de  eerste  vaten  die  gebruik  maken  van  de
zwaartekrachttechnologie. Dit vermijdt het wervelen en dus ook het veranderen van de wijn door te pompen, zoals bij het overhevelen en
vullen van vaten.  De 40 ha wijngaarden,  beplant  met 60% cabernet  sauvignon,  29% merlot  en 1% petit  verdot,  liggen allemaal  op
grindbodems verspreid over Cantenac, Arsac en Soussans. De eigenaar, Denis Lurton, hecht veel belang aan de verzorging van zijn
wijnstokken, die al meer dan 10 jaar op een duurzame manier worden bewerkt. Na de manuele oogst en een grondige sortering, worden de
druiven in kleine vaten gefermenteerd voor een betere controle van de percelen. De veroudering gebeurt op eiken vaten gedurende 12
maanden. "L'Origine de Desmirail", hun tweede wijn, krijgt dezelfde zorg als zijn grote broer.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70356 19 Origine de Desmirail, Margaux 2019 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 29.90 24.71*

70356 18 Origine de Desmirail, Margaux 2018 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 27.95 23.10*

De oorsprong van dit 40 ha grote landgoed gelegen in Cantenac, is een prachtig 18e-eeuws kartuizerklooster dat zeer
typerend is voor zijn tijd. Zorgvuldig werk van de wijnstok tot de botteling, volgens de wensen van de eigenaar, Denis
Lurton, garandeert de typiciteit van deze Margaux. Charmante neus met tonen van gekonfijt fruit en geroosterd hout. In de
mond is hij gebalanceerd en gestructureerd, met rijpe tannine en een zeer mooie lengte. Lekker bij eendenborst, rood
vlees of bij een risotto met eekhoorntjesbrood.



25/05/2023 58/219

Château Durfort-Vivens, Margaux, 2ème Grand Cru Classé

Château Durfort-Vivens is vernoemd naar Durfort de Duras, een machtige familie uit het zuidwesten. In 1824, voegde de burggraaf de
Vivens zijn naam toe aan die van Durfort. De classificatie van 1855 kende aan Château Durfort-Vivens de rang toe van tweede cru classé. In
1937 werd de cru overgenomen door de vennootschap Château Margaux, waarvan de familie Lurton de belangrijkste aandeelhouder was. In
1961 verwierf en restaureerde Lucien Lurton, een groot aanhanger van terroir-wijnen, deze uitzonderlijke wijngaard. En in 1992, erfde zijn
zoon Gonzague dit domein en moderniseerde het om de unieke kwaliteiten van dit terroir optimaal te benutten. De wijngaarden van
Durfort-Vivens werden aangeplant op een diepe en arme ondergrond van grind, in de gemeenten Margaux, Cantenac en Soussans, op de
rivierbedding van de Garonne in het kwartaire tijdperk. Dit terroir van grote kwaliteit, zorgt voor een vroege en optimale rijpheid van de
cabernet sauvignon druif, waardoor zijn finesse en zijdezachte tannines volledig tot uiting komen, typerend voor het frisse en elegante
karakter van de grote Margaux wijnen. De constante zoektocht naar een natuurlijk evenwicht tussen wijnstok en terroir, wordt vertaald in
traditionele wijnbouw praktijken.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77174 17 Château Durfort-Vivens, Margaux 2ème Grand Cru Classé 2017 13 Rood HK 12 x 75 cl. 69.25 57.23*

Onder toezicht van Gonzague Lurton, actief voorstander van terroir en biologische landbouw, wordt er bij château Durfort-
Vivens momenteel overgeschakeld naar biodynamische wijnbouw. Alles werd in het werk gesteld om een intense wijn te
produceren met fijne tannines en aroma's van viooltjes, zwarte kersen en truffel om de eerste plaats tussen de tweede
grands crus classés te kunnen behouden. Perfect met geroosterde eend en kwartel.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77255 16 Le relais de Durfort-Vivens, Margaux 2016 12 Rood 38.80 32.07*

Le relais is  de tweede wijn van de Grand Cru Classé Château Durfort  Vivens,  eigendom van Gonzague Lurton.  Het
vinificatie- en rijpingsproces is identiek aan dat van de geclassificeerde groei. Pas bij de assemblage wordt een sortering
gemaakt met als doel een wijn te verkrijgen die gemakkelijker drinkbaar en toegankelijker is en die minder bewaking vergt
dan zijn grote broer. Het is een ronde, frisse en elegante wijn die fruitige aroma's onthult, onderstreept door lichtere
tannines dan de Durfort, maar we voelen wel de klasse het terroir van Margaux. Wit vlees (varkensvlees, kip) is zeer
geschikt.



25/05/2023 59/219

Château Rauzan-Ségla Margaux, 2ième grand Cru Classé

Dit prachtige landgoed van 66 ha, gelegen te Margaux, werd in 1855 geclassificeerd als Tweede Grand Cru Classé, onmiddellijk na Mouton
Rothschild. In 1994 werd het kasteel aangekocht door de familie Wertheimer (huis van Chanel) die er omvangrijke investeringen deed. De
wijngaarden zijn verspreid over Margaux op fijne en diepe grindbodems. De koelere terroires produceren Ségla, de tweede wijn van het
pand, hij lijkt op de eerste wijn en heeft bijna evenveel verouderingspotentieel.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70524 15 Ségla, Margaux du Château Rauzan-Ségla (2ième GCC)
92-93 pts James Suckling - 92 pts Jancis Robinson - 17/20 Le Point 2015 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 45.60 37.69*

Hij wordt vervaardigd met dezelfde expertise als de Grand Cru Classé. Ségla voedt zich uit de omgevende terroires van
Château Rauzan Ségla, waar het zijn typiciteit ontleent. Vol en heerlijk. Ségla nodigt uit om te delen en te genieten van het
leven. Speenlamsvlees, alle vleessoorten, geserveerd met gecorseerde sauzen, o.m. met rode wijn, eventueel vergezeld
van donkere paddenstoelen (doodstrompetten, morieljes, truffels) of zelfs op smaak gebracht met ganzenlever.



25/05/2023 60/219

Château Teynac, Saint-Julien

Een  kwalitatief  hoogstaand  wijngoed  van  11,50  ha,  juist  naast  Château  Lagrange,  Camensac  en  Gruaud-Larose.De  samenstelling,
bestaande uit 78% cabernet sauvignon, 20% merlot en tenslotte 2 % petit verdot, geeft u een wijn met een mooie diepgang, vol finesse.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76505 14 Château Teynac, Saint-Julien 2014 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 31.90 26.36*

76505 13 Château Teynac, Saint-Julien
cité au guide Hachette 2017 2013 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 31.90 26.36*

Dit perceel van 12,5 ha, met als buren Lagrange en Gruaud-Larose, werd aangeplant met 78% cabernet sauvignon en is
een echte médoc. De wijn werd voor 40% in nieuwe eiken vaten gerijpt en heeft veel finesse en elegantie. Ideaal bij wit
vlees (kalfsvlees).



25/05/2023 61/219

Château Lagrange, Saint-Julien, 3ième Grand Cru Classé

Een van de mooiste eigendommen in Saint-Julien en sinds 1983 (reeds meer dan 30 jaar) in handen van Japanse eigenaars. De wijngaard is
uitgestrekt over twee grindstroken van het type «gunziennes» aangevuld met zand en ijzerhoudende klei. Met een hoogte van 24 meter ligt
het centrum van het domein op het hoogste punt van Saint-Julien. De totale oppervlakte van het domein telt 157 hectare waarvan 115
hectare beplant zijn met wijnstokken die voor het grootste gedeelte worden gedraineerd. De druivensoorten bestaan uit 65% cabernet
sauvignon voor de structuur, 28% merlot voor de rondheid en 7% petit verdot voor het fruit en de complexiteit.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70514 20 Château Lagrange, Saint-Julien 3ième Grand Cru Classé 2020 13.5 Rood HK 12 x 75 cl. 66.50 54.96*

Sinds de overname door de Japanse groep Suntory, zijn de wijnen van dit kasteel met 118 hectare wijngaarden, ontzettend
verbeterd in kwaliteit. Een 3ième Grand Cru Classé blend met iets meer cabernet sauvignon (60%) waarvan 50 tot 60% in
nieuwe eiken vaten gerijpt werd. Een diepgekleurde, rijke en geconcentreerde Saint-Julien. De zijdeachtige tannines
omhullen delicaat de aroma's van rood fruit, tabak, cederhout, pruimen, zwarte bessen... op een lichte houtbasis. Mooie
frisheid met een kreupelhout in retroolfactie. Indrukwekkende lengte. Smaakt heerlijk bij opgevuld gevogelte.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

74710 20 Les Fiefs de Lagrange, Saint-Julien du Château Lagrange 2020 12.5 Rood HK 12 x 75 cl. 32.65 26.98*

Dit is de tweede wijn van Château Lagrange cru classé. De selectie bestaat uit grond van fijn grind voor de cabernet
sauvignon en klei voor bepaalde merlot soorten. De tweede wijn van dit domein kreeg dezelfde zorg als hun eerste wijn;
een analyse van rijpheid en concentratie en een veroudering aangepast aan de structuur. Hij heeft ronde, zachte tannines
en  aroma's  van  rood  en  zwart  fruit  in  zijn  jeugd.  Evenals  alle  saint-juliens,  heeft  ook  deze  wijn  een  goed
verouderingspotentieel. Il possède des des tanins ronds et fondus, des arômes de fruits rouges et noirs dans sa jeunesse.
Ce vin montre néanmoins, comme tout saint-julien, un bon potentiel de garde. Te serveren bij rood vlees.



25/05/2023 62/219

Château Gruaud Larose, Saint-Julien, 2ème Gd Cru Classé

L'abbé  Gruaud,  waardig  vertegenwoordiger  van  de  "noblesse  de  robe"  die  het  prerevolutionaire  Ancien  Régime  van  Frankrijk
symboliseerde, heeft in 1725 de geschiedenis geschreven van dit kasteel. Met dank aan de familie van Joseph Sebastian Larose, zoon en
erfgenaam van abbé Gruaud, heeft de wijn niet alleen zijn reputatie verworven, maar eveneens zijn naam: Gruaud Larose. In 1997, nam de
familie  Merlaut  de  teugels  van  deze  cru  over,  momenteel  in  handen  van  Jean  Merlaut.  Château  Gruaud  Larose,  dat  steeds  zijn
oorspronkelijke grootte heeft behouden, maakt deel uit van de weinige historische cru's van de Médoc en is meer dan ooit zijn rang van
tweede cru classé in 1855 waard. Jaar na jaar bevestigt elke vintage weer opnieuw dat Gruaud de bodem, de tannines en het terroir onthult
en dat Larose de ultieme expressie is van aroma's en boeket. De terroir van Gruaud Larose is echt opmerkelijk en uniek, de locatie van de
wijngaarden (80 ha) is nagenoeg onveranderd sinds 1725. De bodem is gevormd door grind uit de Gironde, op sommige plaatsen is deze
grindlaag meer dan 5 meter dik. Deze arme en zanderige grond laat een opmerkelijk goede drainage toe, een factor die zeer belangrijk is
voor Gruaud Larose die reeds vanaf het begin van de 19de eeuw performante technieken introduceerde.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70243 20 Sarget de Gruaud Larose, Saint-Julien 2020 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 33.95 28.06*

70243 18 Sarget de Gruaud Larose, Saint-Julien
étoilé au guide Hachette 2022 2018 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 34.30 28.35*

77170 17 Sarget de Gruaud Larose, Saint-Julien
88/89pts Jancis Robinson - 85pts Vinous 2017 14 Rood Karton 12 x 75 cl. 31.40 25.95*

77170 16 Sarget de Gruaud Larose, Saint-Julien 2016 14 Rood Karton 12 x 75 cl. 32.45 26.82*

De tweede wijn van dit legendarische domein met 80 ha wijngaarden, is charmant en rijk en komt dicht in de buurt van een
grand cru. Rood fruit (kersen, aalbessen), kruidige aroma's en een subtiel vleugje munt, aangevuld met houtachtige en
chocolade toetsen. Perfect bij gevogelte en rood vlees.
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Château Montgrand Milon, Pauillac

Château Montgrand Milon ligt op een uitzonderlijk terroir, met meerdere percelen die tegen de Grands Crus van Pauillac aanliggen: Latour,
Mouton, Lynch-Bages en Pichon-Baron... wat een belangrijke rol speelt in de complexiteit van de wijn. Château Montgrand Milon behoort
toe aan de familie Peyronie (Château Fonbadet) die zich sinds 1950 met de exploitatie van de wijngaard bezighoudt. Pascale is de huidige
manager sinds zij na een DESS in de rechten haar studies heeft voortgezet met een DNO in de oenologie.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70645 18 Montgrand-Milon, Pauillac 2018 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 34.50 28.51*

Château Montgrand Milon is eigendom van de familie Peyronie (Château Fonbadet) die al sinds 1950 bij dit landgoed
betrokken zijn. De 4 percelen waaruit de wijn bestaat, liggen naast gerenommeerde wijngaarden als Latour, Mouton,
Lynch-Bages en Pichon-Baron. Fruitig maar met stevige tannines: robijnrode kleur met paarse tinten. Intense noten van
zwart fruit. Krachtig en relatief tanninerijk karakter van een Pauillac met persoonlijkheid. Lamsschouder, ree...
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Château Haut-Bages Libéral, Pauillac, 5ème Gd Cru Classé

De familie Libéral beheerde het domein aan het begin van de XVIIIe eeuw. Ze verkochten het grootste deel van de oogst in België en
Nederland. Deze kenners verzamelden 30 ha van de beste terroirs van Pauillac. De helft van deze vijfde cru classé in 1855 grenst aan
Château Latour en de andere helft ligt achter Château Pichon Baron, gelegen op de hoogten van de veldnaam «Bages», groot plateau in het
zuiden van Pauillac. De percelen van het domein bevinden zich op twee bodemsoorten, een bestaande uit diepgelegen kiezel en de andere
op kalkhoudende klei- en krijtbodem, liggend op een fundament van kalksteen, een gunstige factor voor de natuurlijke afwatering. De
uitzonderlijke terroir in Pauillac, zo gul aangeboden door de natuur, laat toe zulke mooie wijnen te maken. Met de komst van de familie
Villars in 1983 hervond Château Haut-Bages Libéral haar glans van weleer.  Ze herzag volledig de installaties voor de vinificatie en
adopteerde een nieuwe,  natuurlijke  benadering van de  wijnbouw.  Sinds  2009 worden op het  domein  biologische en biodynamische
ervaringen opgedaan.  Volgens Claire Villars wordt  niet  minder dan 90% van het  werk gedaan in de wijngaard.  Het  idee is  om het
voortreffelijke terroir van Château Haut-Bages Libéral tot zijn recht te laten komen in haar wijnen. Aldus, produceert ze genereuze wijnen,
zowel krachtig als elegant.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

74808 18 Château Haut-Bages Libéral, Pauillac 5ème Grand Cru Classé 2018 13.5 Rood HK 12 x 75 cl. 55.65 45.99*

Dit kasteel heeft 30 ha wijngaarden, waarvan sommige in de nabijheid van prestigieus Latour en Pichon Longueville liggen.
Een typische Pauillac, gemaakt van 75% cabernet sauvignon. Hij werd houtgelagerd, waarvan 40% op nieuwe eiken vaten.
Een krachtige, elegante wijn, perfect in balans. We vinden de klassieke aroma's van zwart fruit, pruimen, zwarte bessen,
op een stevige tannische structuur. We serveren hem bij geroosterde eend.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77985 15 La Fleur de Haut-Bages Libéral, Pauillac 2015 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 33.00 27.27*

Het tweede label, gemaakt van jongere wijnstokken, krijgt dezelfde aandacht als zijn grotere broer. Hij combineert de
kracht van de terroir van Pauillac en de charme van jonge wijnstokken met fruit  en frisheid.  Uitstekend bij  gegrild
rundvlees.
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Château Lafite-Rothschild, Pauillac 1er Grand Cru Classé

Is het nog nodig om Château Lafite voor te stellen dat sinds 1815 door Abraham Lawton aan de top werd geplaatst: «Ik heb het gerangschikt
als wijn met de grootste elegantie, finesse en fijner dan de drie andere crus» Dit werd bevestigd in 1855. Gedurende tientallen jaren bleef
het schitteren ondanks de grillen van crisissen, oorlogen, overnames en doorverkopen. In de jaren '90 kocht Baron Eric de Rothschild
Château Lafite en blies hij het nieuw leven in zoals enkel hij dat kan: modern en dynamisch. De jaargangen rond het magische jaar 2000
waren grandioos en de successen volgden zich op. Kenners zullen de ongeduldigen aanraden Lafite altijd even te laten rusten zodat zijn
oneindig palet aan smaken, complexiteit en textuur kan worden benadrukt door een lange afdronk.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

74446 10 Château Lafite-Rothschild, Pauillac 1er Grand Cru Classé 2010 13 Rood HK 6 x 75 cl. 1229.00 1015.70*

De grootse wijnen van Lafite Rothschild zijn alom bekend. Ze werden reeds in 1815 door Abraham Lawton aan de top
geplaatst, omwille van hun grote klasse, elegantie en verfijning. Ideaal bij de grote klassiekers uit de Franse gastronomie.
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Graves Pessac-Leognan

Château Carbonnieux, Pessac-Léognon, Grand Cru Classé

Het kasteel Carbonnieux is een van de oudste in de regio Bordeaux en werd door de Benedictijnen van de Abdij van Sainte-Croix in de 12de
eeuw gesticht. In 1956 kwam het kasteel in bezit van Marc Perrin, dat in 1959 een "Cru Classé" werd, zowel in rood als wit. Vandaag de dag
zetten Eric en Philibert, de kleinkinderen, het harde werk voort. Het domein Carbonnieux telt momenteel zo'n 170 hectare grond waarvan
92 ha wijngaarden met een gelijke verdeling tussen rode en witte variëteiten.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70680 20 Château Carbonnieux Blanc, Cr Classé Pessac-Léognan 2020 13 Wit HK 6 x 75 cl. 41.30 34.13*

De 45 hectare sauvignon en semillon wijngaarden liggen op de hellingen van de gemeente Pessac, nabij Bordeaux. Na de
handmatige oogst wordt de wijn geperst en koud bezonken. De wijn wordt vervolgens gefermenteerd en 10 maanden
gerijpt in eiken vaten, waarvan 25% nieuw, waar regelmatig geroerd wordt. Hij drukt de frisheid van de sauvignon uit met
sapachtige aroma's van citrusvruchten. De mond wordt gedragen door de rondheid van de semillon en versmolten hout. Bij
de afdronk laat hij  sappig wit  fruit  zoals peer,  perzik.  Een genot! Past bij  alle rauwe of gekookte vis,  schelpdieren,
gevogelte of wit vlees, zwezerik, kruidige gerechten (curry, ras el hanout...)

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70684 20 Château Carbonnieux Rouge, Grand Cru Classé 2020 13.5 Rood HK 6 x 75 cl. 41.30 34.13*

Dit château is een van de oudste en grootste domeinen in de Bordeauxstreek, gelegen op de top van een prachtige heuvel
met 100ha wijngaarden, waarvan de helft gereserveerd is voor rode wijnen. We waren onder de indruk van de kelder met
1000 vaten. Een grote klassieker met evenwichtige en zijdeachtige tannines in harmonie met rood fruit (zwarte bes, braam,
kers...) met geroosterde tinten door de rijping in Franse eiken vaten van hoge kwaliteit. Alle vlees dat is gegrild, gebraden,
gestoofd, gekonfijt of in een saus.
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Château Haut Mayne, Vignobles Boyer

Catherine Boyer verwierf Château Haut-Mayne in Cérons ten zuiden van Bordeaux, omwille van zijn uitzonderlijke bodem bestaande uit
grind en door de Garonne gepolijste stenen. Hun wijn «Réserve de Famille» is een samenstelling van verschillende cuvées die voldoen aan
de specifieke eisen van de gastronomie.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77604 21 Château Haut Mayne, Graves Blanc 2021 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 13.90 11.49

Michel Boyer verwierf Château Haut Mayne in Cérons ten zuiden van Bordeaux, omwille van zijn uitzonderlijke bodem
bestaande uit grind en gepolijste stenen door de Garonne. Hun "Réserve" wijn, is een samenstelling van verschillende
cuvées, die voldoen aan de specifieke eisen van de gastronomie. Heerlijke wijn,  gemaakt van 60% sémillon en 40%
sauvignon, met een prachtige neus van citrus, witte bloemen en vanille. Hij past uitstekend bij riviervis.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77605 18 Château Haut Mayne, Graves Rouge 2018 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 13.90 11.49

Michel Boyer verwierf Château Haut Mayne in Cérons ten zuiden van Bordeaux, omwille van zijn uitzonderlijke bodem
bestaande uit grind en gepolijste stenen door de Garonne. Hun "Réserve" wijn, is een samenstelling van verschillende
cuvées, die voldoen aan de specifieke eisen van de gastronomie. Mooie evenwichtige neus met kruiden, een vleugje hout en
uitgesproken aroma's van rood en zwart fruit. Een uitstekende keuze bij rode vleesgerechten in saus.



25/05/2023 68/219

Clos Floridène, Graves, Denis Dubourdieu

Clos Floridène is een wijngaard van 42 ha, in de appellatie graves, dicht bij Barsac. Zijn naam komt van de voornamen van de oprichters:
Denis  en  Florence  Dubourdieu.  De  grond  wordt  onderhouden  door  ploegen  en  handmatige  arbeid,  men  gebruikt  geen  enkel
verdelgingsmiddel. Bovendien stapt men steeds meer af van het gebruik van pesticiden. Denis Dubourdieu, in juli 2016 gestorven, was
professor oenologie aan de faculteit van Bordeaux. Zijn kinderen zullen het domein overnemen.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77482 18
Clos Floridène, Graves Rouge, Denis Dubourdieu
90pts Wine Spectator - 91 pts Jancis Robinson - 91pts Decanter - 90 pts
Wine Advocate

2018 13.5 Rood HK 12 x 75 cl. 23.30 19.26*

77482 16
Clos Floridène, Graves Rouge, Denis Dubourdieu
2 étoiles, coup de coeur au guide Hachette 2020 - 91 pts Wine Spectator -
89 pts Decanter

2016 13.5 Rood HK 12 x 75 cl. 22.25 18.39*

77482 15 Clos Floridène, Graves Rouge, Denis Dubourdieu
étoilé au G Hachette - 91 pts Wine Spectator - 89 pts Decanter 2015 13.5 Rood HK 12 x 75 cl. 21.65 17.89*

77482 14 Clos Floridène, Graves Rouge, Denis Dubourdieu
étoilé au guide Hachette 2018 2014 13.5 Rood HK 12 x 75 cl. 20.30 16.78*

Deze rode "Floridène" is  een blend van 72% cabernet  sauvignon en 28% merlot.  Hij  heeft  een fruitig  karakter  dat
geaccentueerd wordt door mooi geïntegreerde houttoesten. Een elegante wijn die heerlijk smaakt bij lamsvlees.
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Château Bouscaut, Pessac-Léognan, Grand Cru Classé

Chateau Lamothe-Bouscaut, vesting daterend uit de XIIe eeuw, ligt in Cadaujac op 200 m van Chateau Bouscaut, is vandaag eigendom van
Sophie Lurton. Vroeger stond het domein op de kaart van Belleym onder de naam Lamothe, waaraan in 1881 de naam Bouscaut werd
toegevoegd. In de XIXe eeuw bereikt de reputatie van de wijnen van Lamothe een hoogtepunt. Het domein bestaat uit een doorlopend geheel
van 12 ha. Daarvan is 9 ha beplant met voornamelijk cabernet sauvignon, een druivensoort die zich uitstekend thuis voelt op de zanderige
bodem, vermengd met diepliggende kiezels.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70277 20 Château Lamothe Bouscaut Blanc, Pessac-Léognan 2020 14 Wit Karton 6 x 75 cl. 23.95 19.79*

70277 19 Château Lamothe Bouscaut Blanc, Pessac-Léognan 2019 14 Wit Karton 6 x 75 cl. 23.95 19.79*

Dit  prachtige kasteel  uit  de XVIIe eeuw is gelegen in Cadaujac.  Trouw aan terroir  en aan voortdurende verbetering
onderheven. Gemaakt uit een evenwichtige blend van sémillon en muscadelle met in de mond aroma's van citrus en
tropisch fruit. Verrukkelijk bij vis in een lichte saus.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77363 11 Château Bouscaut Rouge, Pessac-Léognan Grand Cru Classé
86 Pts Wine Spectator - 90 pts Jancis Robinson - 16,5 Decanter 2011 13 Rood HK 6 x 75 cl. 32.15 26.57*

77363 18
Château Bouscaut Rouge, Pessac-Léognan Grand Cru Classé
93 pts Jancis Robinson - 93 pts Decanter - 86 pts Vinous - étoilé au G
Hachette

2018 13 Rood HK 12 x 75 cl. 39.65 32.77*

70363 17
Château Bouscaut Rouge, Pessac-Léognan Grand Cru Classé
deux étoiles au G Hachette - 91 pts Decanter - 91 pts Jancis Robinson -
88 pts Vinous

2017 13 Rood HK 12 x 75 cl. 38.60 31.90*

77363 16 Château Bouscaut Rouge, Pessac-Léognan Grand Cru Classé
étoilé G Hachette - 91 pts Jancis Robinson - 93 pts Decanter - 91 Vinous 2016 13 Rood HK 12 x 75 cl. 40.55 33.51*

77363 14 Château Bouscaut Rouge, Pessac-Léognan Grand Cru Classé
92 pts Jancis Robinson - 17,5 Decanter - 91 Vinous 2014 13 Rood HK 12 x 75 cl. 31.65 26.16*

Een grand cru classé uit  de Pessac-Léognan,  samengesteld uit  een klein gedeelte merlot,  aangevuld met cabernet
sauvignon en een beetje malbec. Sappige, vlezige wijn die zowel krachtig als harmonieus is, een sterk karakter bezit en
nog aantrekkelijker wordt na tien jaar bewaring. Perfect bij eend en rood vlees.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77835 18 Château Lamothe Bouscaut Rouge, Pessac-Léognan 2018 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 23.95 19.79*

77835 17 Château Lamothe Bouscaut Rouge, Pessac-Léognan 2017 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 23.95 19.79*

Dit kasteel in Cadaujac bestaat al sinds de middeleeuwen. Het werd gekocht door de familie Lurton, maar wordt gerund
door Sophie Lurton. De wijn is voornamelijk gemaakt van merlot aangevuld met cabernet sauvignon. De neus is iets of wat
houtachtig met hints van brioche, donker fruit, pruimen en zoethout. Een uitstekende keuze bij rosbief.
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Sauternes

Château Rieussec, Sauternes, 1er Grand Cru Classé

De wijngaarden van Château Rieussec, 1er grand cru classé, strekken zich uit tot het kruispunt van Fargues en van Sauternes, het domein
grenst aan Château d'Yquem. Rieussec is één van de grootste domeinen van Sauternes en Barsac, de wijngaarden strekken zich uit over 93
ha kiezelbodem gemengd met zacht veen. De karakteristieke druivensoort van de Sauternes, de sémillon domineert (90%), aangevuld met
sauvignon (7%) en muscadelle (3%). De gebruikte technieken zijn traditioneel voor de Sauternes, oogst in verschillende etappes, afhankelijk
van de toestand van de rijping van de druiven en de evolutie van de botrytis cinerea (edele rotting). Ze variëren van 6 tot 8 weken, van
september tot november. Elke jaargang rijpt in eiken vaten voornamelijk afkomstig van de eigen tonnellerie van domaines Barons de
Rothschild (Lafite) die jaarlijks voor de helft worden vervangen. De lengte van het rijpingsproces op vat varieert van 16 tot 26 maanden,
afhankelijk van de jaargang. De wijnen van Château Rieussec behoren tot de elegantste liquoreuze wijnen. Steeds met een elegante
goudgele kleur, rijke aroma's met een frisse toets van citrusvruchten en een uniek voluptueus karakter.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76823 10 Château Rieussec, Sauternes 1er Grand Cru Classé 2010 14 Wit Likoreus HK 6 x 75 cl. 88.80 73.39*

76823 07 Château Rieussec, Sauternes 1er Grand Cru Classé
deux étoiles, coup de coeur au guide Hachette 2011 2007 14 Wit Likoreus HK 6 x 75 cl. 84.65 69.96*

Deze premier grand cru classé wijngaard,  grenzend aan d'Yquem, bestaat  uit  92 ha,  waarvan 90% aangeplant  met
sémillon. Hij werd gedurende 18 tot 24 maanden gelagerd, gedeeltelijk op nieuwe eiken vaten en een deel op vaten
afkomstig uit de kelders van Lafite. Aroma's van honing, zeste van sinaasappel, mango en vanille. Uitstekende wijn om zo
van te genieten of om te serveren bij de betere gerechten zoals gevogelte in roomsaus.
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Bourgogne

Chablis

Jean-Marc Brocard, Chablis

Het familiedomein Brocard ligt in het hart van de wijngaarden van Chablis en werd in 1973 opgericht door Jean-Marc Brocard, die intussen
vergezeld wordt door zoon Julien. Het beslaat bijna 144 ha waarvan er zo'n 66 biologisch gecertificeerd zijn. Precisie, kracht en frisheid
vormen de signatuur Brocard, een unieke stijl die te vinden is in elke wijn van de appellatie petit chablis, chablis, chablis premier cru en
chablis grand cru en die inmiddels geëxporteerd worden naar zo'n 50 landen. Precisie : de ware expressie van het terroir, de herinnering
aan de bodem die door de wijnstok naar de wijn werd overgebracht en de pure typiciteit van de ondergrond met alluviale sedimenten uit het
juratijdperk. Kracht : er gaat niets boven een wijn met structuur, kracht en lengte in de mond, om de complexiteit afkomstig van het terroir
te kunnen appreciëren. Frisheid: een natuurlijke aciditeit, geboren uit de mineraliteit van het terroir, geeft de wijn een bepaalde spanning
die bijdraagt tot de signatuur van dit wijnhuis.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70267 22 Bourgogne Chardonnay "Kimmeridgien", Jean-Marc Brocard 2022 14 Wit Karton 6 x 75 cl. 15.10 12.48

70354 15 Bourgogne Chardonnay "Kimmeridgien", Jean-Marc Brocard Magnum 2015 12.5 Wit Karton 6 x 1,5 L 29.55 24.42

Zijn  naam  doet  denken  aan  het  terroir  dat  gevormd  werd  uit  gefossiliseerde  schelpen,  typerend  voor  chablis.  De
chardonnay wijngaarden bevinden zich echter in Saint-Bris-le Vineux. De wijn is fris, soepel en fruitig, zeer aangenaam om
te drinken in zijn jeugd. We krijgen hints van citroen, witte perzik en geel fruit in de neus en in de mond is hij rond en
verfijnd. Een precieze en soepele wijn zoals een bourgogne hoort te zijn.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70268 21 Sauvignon, Saint-Bris, Jean-Marc Brocard 2021 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 15.50 12.81

Een saint-bris die gemaakt wordt van de sauvignon druif, vormt de uitzondering in Bourgogne. Hij combineert frisheid en
levendigheid en wordt gekenmerkt door hints van roze pompelmoes en zwarte bessen, vol energie en finesse. Past zeer
goed bij alle visgerechten of voorgerechten gemaakt van geitenkaas.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70269 22 Petit Chablis, Domaine Jean-Marc Brocard 2022 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 17.90 14.79

Deze appellatie brengt de meest fruitige wijnen uit de Chablis voort. Het is een frisse genotswijn met aroma's van limoen,
pompelmoes en passievrucht. Een heerlijke wijn met veel dynamiek en lengte. Lekker bij zeevruchten en oesters.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70270 22 Chablis, Jean-Marc Brocard 2022 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 20.55 16.98

70271 22 Chablis, Jean-Marc Brocard 2022 12.5 Wit Karton 12 x 37,5 cl. 11.25 9.30

70271 21 Chablis, Jean-Marc Brocard 2021 12.5 Wit Karton 12 x 37,5 cl. 11.25 9.30

Het domein Jean-Marc Brocard, eigenaar van 144 ha in Chablis laat u graag kennismaken met zijn chablis die gekenmerkt
wordt door zijn stijl: hints van citroen, witte perzik en geel fruit. De mond is rond en verfijnd. Deze precieze en soepele wijn
is ideaal bij oesters, zeevruchten, gegrilde vis en lichte tot gematigde gerechten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70272 22 Chablis Sainte Claire Bio, Jean-Marc Brocard 2022 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 23.20 19.17

70272 21 Chablis Sainte Claire Bio, Jean-Marc Brocard 2021 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 23.20 19.17

70273 21 Chablis Sainte Claire Bio, Jean-Marc Brocard 2021 12.5 Wit Karton 12 x 37,5 cl. 12.95 10.70

70273 20 Chablis Sainte Claire Bio, Jean-Marc Brocard 2020 12.5 Wit Karton 12 x 37,5 cl. 12.95 10.70

Uitstekend!  Deze  cuvée  staat  voor  de  singulariteit  van  het  domein  Jean-Marc  Brocard,  de  grootste  producent  van
biologische wijnen in Chablis. Hij drukt kracht, precisie en frisheid uit. In de neus krijgen we citroenachtige tonen en geel
fruit. De mond is stevig, gebalanceerd, zurig en verfijnd. Een heerlijke wijn die uitstekend smaakt bij schaaldieren, zalm,
tonijn, tongfilet, maar ook bij bepaalde desserts zoals perencake en vanillecrème.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70274 20 Chablis 1er Cru, Vau de Vey, Jean-Marc Brocard , Bio 2020 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 28.75 23.76*

70256 17 Chablis 1er Cru, Vau de Vey, Jean-Marc Brocard 2017 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 26.85 22.19*

Een bijzonder perceel met meer dan 2 ha in bio wijnbouw, gelegen op een steile helling naar het oosten gericht. Het levert
wijnen op die een prachtige delicatesse, rijkdom en een stevige mineraliteit bezitten. Het zijn heldere en precieze wijnen,
ziltig en soepel met anijsachtige toetsen en een zachte, volle afdronk. Lekker bij vis, zeevruchten, gegrilde schaaldieren,
gevogelte en wit vlees of geserveerd met een roomsaus.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70276 21 Chablis Grand Cru Valmur, Jean-Marc Brocard 2021 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 56.95 47.07*

Valmur vormt een kleine vallei in het midden van de grand cru met een wisselende blootstelling tussen noordwest en zuid.
De wijn heeft een mineraal en goed uitgebalanceerd karakter dat versterkt wordt door intensiteit en verrassend veel fruit.
In de neus krijgen we hints van citroen, peper en kruiden ondersteund door gejodeerde en geroosterde toetsen. De mond
is  strak  met  toetsen  van  zoethout,  chili  en  brioche.  We  serveren  hem  bij  vis,  zeevruchten,  geroomde  of  gegrilde
schaaldieren, gevogelte en wit vlees.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70355 20 Chablis Grand Cru "Les Preuses", Jean-Marc Brocard 2020 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 64.25 53.10*

70355 17 Chablis Grand Cru "Les Preuses", Jean-Marc Brocard 2017 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 64.25 53.10*

Deze cru bevindt zich in Chablis, tussen "Bougros" en "Vaudésir". Hij geniet van steile hellingen en een zuidoostelijke
ligging.  De  opkomende  zon  stimuleert  de  fotosynthese.  Na  de  manuele  oogst  worden  de  druiven  gevinifieerd  met
autochtone gisten. De wijn rust vervolgens 14 maanden in foeders. Hij vertoont toetsen van oesterschelp, vanille, rijp fruit,
een beetje toast en anijs in de mond en heeft een aangename afdronk. Na 5-10 jaar rijping ontwikkelen zich aroma's van
bijenwas en honing. Op het bord komen de grote klassiekers zoals oesters, kikkerbilletjes, slakken, gemarmerde ham...
Maar ook, zonder "clichés", vis en schaaldieren in saus.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70662 20 Chablis Premier Cru Montmains, Bio Jean-Marc Brocard 2020 13.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 28.75 23.76*

Een zeer mooi perceel op de hellingen van de vallei, van Noord-oost naar Zuid west met wijngaarden zie zich naar het
Zuid-oosten richten en dus van de ochtendzon en een koeler klimaat genieten, een beetje zoals de Vaillons. Biologische
landbouw stelt ons in staat de elementen van de natuur beter te vangen en ze om te zetten in het glas. Van de 200 hectare
van het landgoed worden er 66 biologisch of biodynamisch geteeld. Neus met aroma's van witte bloemen zoals acacia en
oranjebloesem. Zuur in de mond met aroma's van fleur de sel en citroen. Een evenwichtige, precieze en harmonieuze wijn.
Diverse witvis, paddestoelenrisotto en kazen zoals comté en geitenkaas.
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De Kleine Bourgogne

Bouchard Aîné & Fils, Bourgogne (since 1750)

Gerenommeerd huis dat sinds 1750 wereldwijd bekend staat als ambassadeur van de Bourgognewijnen. De Bourgognes Bouchard Aîné &
Fils hebben, door de verfijnde vinificatie van de verschillende cuvées, een unieke stijl en zijn van een onberispelijke kwaliteit. Meermaals
werden de wijnen. Bouchard Aîné & Fils bekroond door de Tastevinage en door de Guide Hachette .

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

74317 21 Bourgogne Aligoté, Bouchard Aîné & Fils 2021 12 Wit Karton 6 x 75 cl. 13.65 11.28

Aligoté is een druivensoort (en een appellatie), waarmee Bouchard Aîne & Fils steeds veel succes boekt. Een intense wijn
met aroma's van vers hooi, groene appel en citrus. Serveer hem als aperitief of bij gebakken vis, fijne vleeswaren en
escargots.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

74425 21 Hautes Côtes de Nuits Blanc, Bouchard Aîné & Fils 2021 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 23.60 19.50

Een bourgogne zoals we hem graag hebben: fruitige aroma's, een vleugje hout en een beetje mineraliteit. Lekker bij
schelpdieren (koud) en een visgratin.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77609 21 Bourgogne Chardonnay, Bouchard Aîné & Fils 2021 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 17.55 14.50

77609 20 Bourgogne Chardonnay, Bouchard Aîné & Fils 2020 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 17.55 14.50

Al meer dan 250 jaar, streeft het huis Bouchard Aîne naar perfectie. Deze bourgogne gemaakt van chardonnay heeft
gedurende 6 maanden op eikenhouten vaten gerijpt. Hij heeft een zeer expressieve neus met florale aroma s en vleugjes
van vers fruit en een vleugje honing. Perfect bij witte vis in een lichte saus en Sint-Jakobsvruchten.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70056 21 Coteaux Bourguignons, Bouchard Aîné & Fils 2021 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 13.65 11.28

Deze 101ste appellatie uit de Bourgogne, opgericht in 2011, benadrukt de waarde van de terroir, de know-how en biedt
iedereen op eenvoudige en leuke manier toegang tot de wijnen uit de Bourgogne. Het moet de wijnamateur de vreugde van
de ontdekking, het subtiele genot van de vergelijking en leerplezier bieden. Robijnrood met paarse reflecties, typisch voor
gamay, en met een neus van rode steenvruchten. In de mond is hij fris en vraagt naar bourgondische keuken. Ideaal bij
gevogelte in room, kalfsvlees met mosterd, fijne charcuterie, maar ook bij oosterse gerechten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

74434 21 Hautes Côtes de Nuits Rouge, Bouchard Aîné & Fils 2021 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 26.90 22.23

Een fruitige, frisse rode wijn, afkomstig uit de Côte de Nuits die gedurende 8 maanden op vat gerijpt werd (waarvan 25%
nieuwe eiken vaten). Hij ontwikkelde aroma's van rood fruit (kersen) en zoete specerijen. Zijn frisheid staat garant voor een
zeer goed bewaarpotentieel. Perfect bij gegrild en geroosterd rood vlees.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77610 22 Bourgogne Pinot Noir, Bouchard Aîné & Fils 2022 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 21.20 17.52

77610 21 Bourgogne Pinot Noir, Bouchard Aîné & Fils 2021 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 21.20 17.52

Een heerlijke Pinot Noir, voornamelijk afkomstig van de gemeente Auxey-Duresses, nauwkeurig gevinifieerd en vervolgens
gedurende 11 maanden op vat gerijpt. Neus van rode vruchten met een lichte pepertoets. Een frisse en gestructureerde
wijn. Smaakt lekker bij een stoofpotje van rund.

Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78470 Houten kist Bouchard 2Fl + poster "Couleurs des vins" 14.80 12.23

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78471 kist Bouchard 2Fl + poster Arômes des vins 14.80 12.23
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Remoissenet Père & Fils

Het huis Remoissenet Père & Fils, gevestigd in het historische centrum van Beaune, is van oudsher een aanhanger van verantwoorde
wijnbouw en beperkte opbrengsten. Roland Remoissenet besluit in 2004 om zijn levenswerk over te dragen aan de voormalig directeur van
het huis Jadot, Bernard Repolt. Bijzonder gehecht aan het «terroir», evenals zijn œnoloog, Claudie Jobart, dochter van Laurence Jobart, die
30 jaar de œnoloog was bij Drouhin. Het huis Remoissenet beheert 40 ha wijngaarden in de Côte de Beaune, Côte de Nuits en de Côte
chalonnaise en bezit 13 ha wijngaarden waaronder gereputeerde percelen in de Beaune Premier Cru. De wijnen geproduceerd door het
tandem Bernard - Claudie getuigen van grote precisie, vertegenwoordigen het terroir en worden met uiterste zorg voor kwaliteit gebotteld
door het huis. Bernard Repolt houdt ervan om het weer als zijn bijzondere partner te beschouwen ...

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70152 20 Puligny Montrachet, Remoissenet Père & Fils 2020 13.6 Wit Karton 6 x 75 cl. 82.70 68.35*

Briljant  gouden  kleur  met  een  groene  reflectie.  Rijke  en  complexe  neus  met  aroma's  van  meidoorn,  rijpe  druif,
amandelspijs, hazelnoot, citrusfruit en groene appel, een vleugje warme croissant en vanille, ondersteund door de nodige
mineraliteit. Een rijke en volle wijn die bij zeer veel visgerechten past, evenals bij schaaldieren en kreeft. Ook heerlijk bij
kip in een sausbereiding en bij kalfsvlees met champignons.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77886 20 Saint-Romain, Remoissenet Père & Fils 2020 12.9 Wit Karton 6 x 75 cl. 34.30 28.35*

77886 17 Saint-Romain, Remoissenet Père & Fils 2017 12.9 Wit Karton 6 x 75 cl. 34.30 28.35*

Saint-Romain is minder bekend dan de aanpalende appellatie meursault en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van
kliffen. De bodem zorgt hier voor mineraliteit en complexiteit in deze wijn, die in eikenhouten vaten gerijpt werd (waarvan
een gedeelte op nieuwe vaten).  Een wijn met een mooie lange vettige, zalvende afdronk. Past perfect bij  vis in een
sausbereiding.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77887 20 Meursault Remoissenet Père & Fils 2020 12.9 Wit Karton 6 x 75 cl. 72.65 60.04*

Een kleine productie van slechts 12 vaten. Schitterende goudgele kleur met een minerale neus die subtiel gekenmerkt
wordt  door  zijn  rijping  in  vaten.  Rijk,  krachtig  en  complex  in  de  mond,  met  hints  van  toast.  Te  serveren  bij  een
voortreffelijke vis in saus.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70002 20 Gevrey-Chambertin, Remoissenet Père & Fils 2020 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 63.50 52.48*

70002 19 Gevrey-Chambertin, Remoissenet Père & Fils 2019 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 63.50 52.48*

70002 17 Gevrey-Chambertin, Remoissenet Père & Fils 2017 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 63.50 52.48*

Gemaakt van prachtige percelen, eigendom van la Maison Remoissenet. Deze gevrey-chambertin werd op traditionele
wijze gevinifieerd met een lagering van 16 maanden op eikenhouten vaten. Met zijn rode fruit aroma's en dierlijke toetsen
heeft hij alles wat nodig is om de liefhebber van wildgerechten te charmeren. Ideaal bij wildgerechten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77890 20 Savigny les Beaune AOC, Remoissenet Père & Fils 2020 14.1 Rood Karton 6 x 75 cl. 36.00 29.75*

77890 19 Savigny les Beaune AOC, Remoissenet Père & Fils 2019 14.1 Rood Karton 6 x 75 cl. 36.00 29.75*

Tussen Aloxe - Corton en Beaune liggen de Savigny percelen, eigendom van la Maison Remoissenet en die slechts 1.500
flessen opleveren. De wijn wordt op een 5-tal eikenhouten vaten gerijpt. De neus is krachtig, met aangename tonen van rijp
fruit (kersen) en een kruidige ondertoon met een ronde en vlezige afdronk. Smaakt heerlijk bij kalf en gestoofd rundvlees.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77892 17 Chambolle-Musigny 1er Cru, Aux Echanges, Remoissenet Père & Fils 2017 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 117.75 97.31*

Het perceel "Les Échanges" ligt ten zuiden van het dorp op een steenworp van Clos de Vougeot. Maison Remoissenet
gebruikt slechts 5 vaten die gedurende 18 maanden gerijpt worden. Het is een delicate, fijne en sensuele wijn. Smaakt
heerlijk bij vederwild en geroosterd vlees .
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Domaine MIA, voormalig la Marche, Mercurey

Domaine de la Marche verandert  zijn naam in Domaine Mia.  De wijngaard is  al  lange tijd biologisch gecertificeerd en streeft  naar
biodynamiek. Het landgoed maakt zijn eigen compost, op basis van wijnstokscheuten en koemest, die wordt gebruikt als meststof voor de
aanplant. Het gebruik van kruiden- en bloementhee en honing uit hun bijenkorven zorgt voor de immuniteit van de wijnstokken. De
bijenkorven op het domein helpen ook om de biodiversiteit te bevorderen. Het is een deugdzaam ecosysteem. De kwaliteit van de wijn hangt
van de goede omgangsvormen tussen het land en de mensen af. Een veeleisende zorg, van details en van elk moment, van de wijngaard tot
de kelder, gebracht door Mia, en de hele team; Alain, Romain, Cédric, Joëlle, Jean-Michel, David, Amélie, Théo en Baronne, de trekpaard
die het domein ploegt.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70392 18 Mercurey Blanc, Vieilles Vignes, Domaine La Marche, Bio 2018 12.9 Wit Karton 6 x 75 cl. 31.85 26.32*

Het is het sterke trekpaard Baronne dat de mooiste wijnstokken van een van de grootste biologische wijndomeinen van
Bourgogne bewerkt. De handmatige oogst, de zorgvuldig uitgevoerde klassieke vinificatie en de vatrijping van 12 maanden,
geeft de wijn zijn complexiteit en weelderigheid. De geur van witte bloemen, exotisch fruit en honing wordt in de mond
aangevuld met rijp fruit en een verfrissend vleugje citrusvruchten. De lange en aanhoudende finale wordt ondersteund
door een lichte houtachtige vanilletoets. Perfect bij een plateau fruits de mer en bij gepocheerde witte vis in een romige
saus. Maar eveneens zeer geschikt als aperitief.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70394 18 Rully Blanc Bio, Vieilles Vignes, Domaine de la Marche 2018 13.1 Wit Karton 6 x 75 cl. 31.85 26.32*

70686 16 Rully Blanc Bio, Vieilles Vignes, Domaine de la Marche 2016 13.1 Wit Karton 6 x 75 cl. 31.85 26.32*

Het perceel is gelegen op de top van een plateau op een hoogte van 300m, op een klei-kalkachtige ondergrond bedekt met
rode, ondiepe en steenachtige grond. De vele kleine witte steentjes contrasteren met de rode gloed van de aarde. Het is
een rijke en evenwichtige wijn met veel frisheid en een zeer mooie fruitigheid. Perfect als aperitief, bij gegrilde vis of
gevogelte in roomsaus.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70393 18 Mercurey Rouge, Vieilles Vignes, Domaine La Marche, Bio 2018 12.7 Rood Karton 6 x 75 cl. 31.85 26.32*

Deze Mercurey, afkomstig van een van de grootste biologische wijndomeinen van Bourgogne, onderscheidt zich door zijn
oude wijnstokken en door het manuele werk of dat van een trekpaard. Een goede levendige bodem en een wijngaard in
harmonie met de natuur verbeteren de druiven. Dankzij de zorg, de hygiëne en de controle van de temperatuur tijdens het
hele  wijnbereidingsproces  kan  het  gebruik  van  sulfieten  worden  beperkt,  zodat  deze  bourgogne  zich  optimaal  kan
ontwikkelen na een rijping van 12 maanden in eikenhouten vaten. Elegante kleine rode bessen harmoniseren perfect met
de fijne houtachtige toetsen. In de mond laat hij een mooie persistentie van zijdezachte tannine achter en een aromatisch
karakter van rijpe rode vruchten. Hij past perfect bij rood vlees, wild in saus en sterke kazen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70720 20 Mercurey Rouge, les Caudroyes , Domaine Mia, Bio 2020 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 31.85 26.32*

Domaine Mia, sinds lange tijd biologisch, streeft naar biodynamiek. Het onderscheidt zich door de gezondheid van zijn
wijnstokken en door het werk dat met paard en hand wordt gedaan. Les Caudroyes (hazelnootbomen in het Bourgondisch)
is de naam van hun perceel met een noordelijke ligging, beschermd tegen overmatig zon. Een goede bodem en een
wijngaard in harmonie met de natuur komen de druiven ten goede. De zorg die tijdens het hele vinificatieproces wordt
besteed, beperkt het gebruik van sulfieten, waardoor de expressie van deze bourgogne op zijn best tot uiting komt. De wijn
rijpt 13 maanden in eiken vaten, waarvan 20% nieuw. Deze Caudroyes heeft een heldere paarsige kleur, met een intense en
duidelijke geur van rood fruit en een lichte hint van kruiden. De gecoate tannines geven een vlezige en gulle indruk in de
mond. Perfect bij vlees in saus zoals boeuf bourguignon of aardse smaken zoals paddenstoelen. Bij kaas zou een Brillat-
savarin perfect passen, of een crumble van rood fruit zoals Mia voorstelt.
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Beaujolais-Mâconnais

Domaine Auvigue - Mâconnais

Het domein Auvigue kijkt  uit  op de majestueuze Roche de Solutré in het  hart  van de Mâconnais in het  zuiden van Bourgogne.  De
geschiedenis van dit wijnhuis begon in 1946, gedreven door de charismatische Francis Auvigue. Na hem volgen de generaties elkaar op,
steeds met een aanhoudende passie voor het vak en met de juiste expertise die van jaar tot jaar voor de nodige groei zorgt. In de wijngaard
zijn de interventies minimaal, terwijl er wel een permanente controle is teneinde alles zo nauwkeurig en natuurlijk mogelijk te laten
verlopen. De oogst gebeurt handmatig en de wijn wordt gemaakt deels in Franse eiken vaten. De eerste vinificatie van aparte percelen
gebeurde in de jaren '50 door Francis (de grootvader) om in het bijzonder de typicitiet van het terroir van de wijngaarden tot uiting te laten
komen. Domein Auvigue was eigenlijk een voorloper van de gefragmenteerde vinificatie. Bijna 60 jaar later, wordt deze werkwijze meer dan
ooit  toegepast,  en  kent  mooie  resultaten.  De  wijnen  van  de  broers  Jean  Pierre  en  Michel  Auvigue,  zijn  steeds  puur,  delicaat,
geconcentreerd, met een mooie mineraliteit en een uiting van florale aroma's zoals bijvoorbeeld de Saint-Veran lieu-dit "Les Chênes".

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70408 21 Viré Clessé, Domaine Auvigue 2021 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 26.35 21.78

70408 20 Viré Clessé, Domaine Auvigue 2020 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 26.35 21.78

De vinificatie wordt uitgevoerd door Auvigue, een familie die een uitstekende reputatie geniet in het maken van witte wijn
aan de voet van de Roche de Solutré. In 1999 werden enkele dorpen geklassificeerd tot herkomstbenaming Viré-Clessé,
Cru Bourgogne. Deze wijnen onderscheiden zich door aroma's van bloemen (acacia) en fruit met een vleugje muscat-druif,
hazelnoot en amandel en afhankelijk van de leeftijd van de wijnstokken, vertonen ze zelfs vetheid in de finale. Wijn-gerecht:
zeebaars, gevogelte in roomsaus en quenellen van snoek (traditioneel gerecht).

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77358 21 Saint-Véran, Les Chênes, Domaine Auvigue 2021 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 28.30 23.39

De broers Auvigues zijn gepassioneerde experts met veel gevoel voor humor. Deze witte wijn is afkomstig van het perceel
"Les Chênes", gelegen aan de voet van de bekende Solutré rots. Na 5 maanden lagering op eikenhouten vaten, komen de
zachte smaken van brioche tot uiting die typerend zijn voor de klassieke stijl van een cru uit de Bourgogne. Zeer lekker bij
een in lichte saus bereide vis.
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Pouilly-Fuissé, Château La Vernalle

Château La Vernalle wordt gerund door Claude en Anne Boivin en ligt aan de voet van de beroemde Roche de Solutré. Het domein is
verspreid over 3 percelen: "Le Clos", "Les Vignerais" en "Les Pommard". De wijnstokken van meer dan 40 jaar oud worden op traditionele
wijze bewerkt, zonder gebruik van insecticide. Het typerende karakter van de appellatie is aanwezig. De druiven worden handmatig geoogst
en de vinificatie gebeurt traditioneel: mechanische persing, bezinking, gisting van een deel van de oogst in vaten (gedurende acht maanden)
en het andere deel op inox. De uitvoering gebeurt op zo'n 20°C om de typische kenmerken van het terroir en de aroma's van chardonnay te
behouden.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

74285 20 Pouilly-Fuissé, Château La Vernalle 2020 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 35.40 29.26

Het typische karakter van deze cru mâconnais is afkomstig van de 4 hectare wijnstokken gelegen aan de voet van de rots
Solutré, op een kalkrijke kleibodem gericht naar het zuidoosten. De wijn is subtiel houtachtig, rond, met aroma's van
hazelnoot,  geroosterd  brood,  gecombineerd  met  een  lichte  munttoets  en  een  vleugje  dille.  We raden  hem aan  bij
zeevruchten met gejodeerde smaken (zoals oesters, kokkels en mosselen) en ook bij vis met een roomsaus. Maar een
absolute "must" is een goed gerijpte Comté-kaas of kip met morieljes. Dat is het paradijs!
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Château de la Terrière (Sinds 1535)

Château de la Terrière dateert uit de XIVe eeuw en bevindt zich in Cercié in de AOP brouilly: het behoort vandaag tot een van de oudste
domeinen in de regio. De 14ha wijngaarden liggen op 1 plot naast het kasteel en zijn gemiddeld 50 jaar oud. De wijngaarden strekken zich
volledig uit naar het zuiden over een heuvel van droge, diep roze graniet, in de appellatie brouilly. In de wijngaard worden gecontroleerde
en aangepaste groeitechnieken toegepast en de bodem wordt mechanisch bewerkt met minimale interventies. Kortom, alles wordt precies
en nauwkeurig uitgevoerd om een optimale expressie van het terroir te bekomen en de wijngaard te respecteren. Grégory Barbet behoort
tot de 9de generatie wijnmakers en runt vandaag de dag het kasteel. Hij is eveneens eigenaar van Domaine de la Pirolette, samen met zijn
vrouw Virginie.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70309 21 Brouilly, Château de la Terrière 2021 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 16.15 13.35

Dit prachtige kasteel dateert uit de XIVe eeuw en wordt omringd door 14 ha wijngaarden gelegen aan de voet van de berg
Brouilly,  in  Cercié.  De  manager,  Gregory  Barbet,  is  eveneens  eigenaar  van  Domaine  Pirolette  in  Saint-Amour.  De
granietachtige  en  zanderige  bodem  leent  zich  uitstekend  voor  de  gamay  druif  van  de  Beaujolais.  Aangepaste
groeitechnieken, handmatig oogsten en een vinificatie van 15 dagen resulteert in een neus van heerlijk lentefruit, zoals
aardbeien en frambozen. In de mond smaakt hij  rond, met veel finesse en een minerale afdronk. Deze brouilly kan
geserveerd worden bij hamburgers, fijne vleeswaren, wit vlees en desserts op basis van rood fruit.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70359 21 Vin sauvage à Poil, Régnié, Château de la Terrière Zonder toegevoegde
Sulfiet 2021 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 16.15 13.35

70359 20
Vin sauvage à Poil, Régnié, Château de la Terrière Zonder toegevoegde
Sulfiet
Wine Enthusiast 90/100 - James Suckling 90/100.

2020 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 16.15 13.35

70359 19
Vin sauvage à Poil, Régnié, Château de la Terrière Zonder toegevoegde
Sulfiet
91/100 James Suckling & 1 étoile au guide Hachette 2022

2019 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 14.99 12.39

"La Sibérie" is de mythische plek waar deze 50 jaar oude gamay-stokken groeien op arme roze granietbodems. Het doel
van Fréderic Maignet, wijnmaker van dienst, is om de wijn zijn tijd te geven zodat hij zich volledig kan ontwikkelen en de
complexiteit van het terroir kan weerspiegelen. De wijn bevat geen additieven en dus ook geen toegevoegde sulfiet. Het
resultaat is een fruitige, zuivere en minerale wijn, met een toets van viooltjes, kleine zwarte vruchten (cassis, rode bes) en
een vleugje zwarte peper in de afdronk. Heerlijke wijn met versmolten tannine en een evenwichtige aciditeit. Gegrild rood
vlees, wild,  Bourgondische kazen of vegetarische bereidingen zoals gebakken groenten met kastanjes,  zijn waardige
gastronomische begeleiders. Een uur op voorhand decanteren en serveren op 15 tot 18 °C.
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Domaine de la Pirolette, Saint-Amour (since 1600)

Het mooie gebouw dat dateert uit 1600, ligt tegenover de romantische kerk van Saint-Amour en ontleent zijn naam aan een witte bloem,
met name "pirole". Dit domein wordt momenteel uitgebaat en bewoond door Gregory Barbet en zijn familie. Ze investeren, werken en
studeren om de belangrijkste  referentie  van Saint-Amour te  worden.  Ze beschikken over  een volledig  vernieuwde wijnmakerij  met
opslagruimte, uitgerust met houten vaten en inox tanks. Het domein van 15 ha (een van de grootste van St-Amour) heeft prachtige
percelen, gericht naar het zuiden en zuidoosten en zijn gegroepeerd rond het domein zelf op verschillende cru's zoals "La Pirolette", "Vers
l'Église", "Les Poulettes", "Le Bourg" of "La Creuse Périlleuse". De vinificatie wordt op traditionele wijze uitgevoerd d.w.z. een vergisting
van 15 tot 20 dagen in kuipen terwijl de �hoed� door middel van een raster zacht wordt ondergedompeld om zo een betere extractie van
kleur en tannines te bekomen.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70210 20

Domaine de la Pirolette, Saint-Amour
89 pts Bettane et Dessauve - Médaille d'Or Concours des Grands Vins du
Beaujolais - 93 pts James Suckling : Médaille d'Or Concours des Grands
Vins de France de Mâcon - 91 pts Wine Enthusiast : 91/100

2020 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 17.55 14.50

Het domein, dat rechtover de romantische kerk van Saint-Amour gelegen is, wordt omgeven door 15 ha wijngaarden op de
meest prestigieuze terroirs. De vinificatie gebeurt op traditionele wijze door o.a. met een raster de schil en pulp zacht
onder het sap te dompelen tijdens het gistingsproces. Het resultaat is een intense maar zachte wijn met hints van bosbes
en kers, ondersteund door specerijen. Hij smaakt heerlijk bij (Bresse)kip, ossenhaas of bij de Thaise keuken.
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Collin Bourisset, Beaujolais & Maconnais (sinds 1821)

Het domein Collin-Bourisset, dat in 1821 werd opgericht, is een van de oudste wijnhuizen van de Beaujolais. Het is gelegen in de nabijheid
van de belangrijkste spoorweglijn Parijs-Lyon-Marseille, langs de Saône. Haar bevoorrechte ligging, op de grens met de Beaujolais en de
Mâconnais, zorgde ervoor dat men ten huize Collin-Bourisset steeds kon profiteren van de meest zeldzame wijnen afkomstig van de beste
wijngaarden. Collin-Bourisset is ook eigenaar van een 5 hectare groot domein in Moulin à Vent en hij is sinds 1926 exclusieve distributeur
van het beroemde Moulin à Vent des Hospices. Na 193 mooie jaren in de gebouwen van Crêches-sur-Saône, werd er in 2014 een nieuwe
start gemaakt. Grégory Barbet, momenteel hoofd van het huis Collin-Bourisset, verhuisde naar Château de la Terrière in Cercié, aan de
voet van de Mont Brouilly, dichter bij de wijngaarden van Moulin à Vent des Hospices.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77357 21 L'Authentique Mâcon-Chardonnay, Vieilles Vignes, Collin Bourisset 2021 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 19.55 16.16

Deze chardonnay kreeg de naam "Authentique" omdat hij afkomstig is van het gelijknamige dorpje Chardonnay-les-Mâcon.
Bovendien wordt deze wijn volgens traditie gedurende 6 maanden op eikenhouten vaten gerijpt. Het boeket van witte
bloemen en mooi rijp fruit wordt ondersteund door evenwichtige houttoetsen die hem een opmerkelijke lange afdronk
geven. Deze wijn is de perfecte begeleider bij escargots op Bourgondische wijze.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

74211 22 Beaujolais Les Pierres Dorées, Louis Bourisset 2022 12 Rood Karton 6 x 75 cl. 10.45 8.64

"Deze wijn is ideaal bij de lunch." aldus Louis Bourisset, een accountant die nadien zijn eigen wijnbedrijf oprichtte. Gamay
noir, afkomstig van de "Pierres Dorées" regio in het zuiden van Beaujolais, zorgt zowel voor vlezige en kruidige wijnen, als
ronde en fruitige met een frisse en smakelijke afdronk. Jong en iets gekoeld, begeleidt hij perfect alle zomerse gerechten,
charcuterie en in het bijzonder de traditionele lyonese keuken.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77841 21 Morgon Côte du Py, l'Authentique, Vieilles Vignes, Collin Bourisset 2021 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 16.90 13.97

Côte du Py vernoemd naar de oude vulkaan Puy, is de meest gereputeerde plaats van Morgon. De wijn heeft een diepe
granaatrode  kleur  en  geeft  rijp  steenfruit  weer,  waaronder  kers  en  pruim.  Het  is  een  echte  verleider  door  zijn
veelvuldigheid aan smaken in de mond en hij heeft bovendien een groot bewaarpotentieel. De ideale wijn bij kip aan 't spit.



25/05/2023 86/219

Vallée du Rhône

Le souffle du Géant

De wijngaarden liggen in een biosfeerreservaat op de Mont Ventoux. De hele streek heeft hard gewerkt om dit Unesco-werelderfgoed te
verkrijgen, door overredingskracht, technische investeringen in de kelders en inspanningen in de wijngaarden. De naam "Souffle du Géant"
verwijst naar de frisse luchtstromen die neerdalen vanaf de top van de Monts Ventoux, deze wind creëert een microklimaat en staat
uiteindelijk garant voor frisheid in de mond.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70657 22 Le souffle du Géant Blanc, AOP Ventoux 2022 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 10.95 9.05

Souffle du Géant of andere naam Géant de Provence verwijst naar de thermische wind die vanaf de toppen van de Mont
Ventoux neerdaalt om de wijnstokken af te koelen zodat de wijn de mooie zuurgraad behoudt die altijd gewenst is in een
witte wijn. Gemaakt van Clairette Roussanne, wordt hij gekenmerkt door mooie tonen van wit fruit; lente-perzik, abrikoos
en peer. In de mond wordt het evenwicht verzekerd door een mooie frisheid. Salades, gevogelte en verse kaas.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70719 22 Le souffle du Géant Rosé, AOP Ventoux 2022 13.5 Rosé Karton 6 x 75 cl. 10.95 9.05

Het is een gepriviligeerde plek: de wijnboeren zetten zich in voor de verbetering en het behoud van hun omgeving, door
duurzame ontwikkelingspraktijken toe te passen met respect voor culturele waarden en natuurbescherming. De hellingen
van de Ventoux en de Dentelles de Montmirail keten beschermen de wijngaarden tegen de overmatige Mistral wind. De
koele wind-stromingen "souffle du géant" zorgen voor betere rijpheid bevorderen. De neus onthult toetsen van pioenroos
en rode bessen, gevolgd door exotisch fruit.  Het past bij  bijna alles: vleeswaren, vis,  gegrild vlees en alle gezellige
momenten, bij voorkeur bij warm weer.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70660 22 Le souffle du Géant Rouge, AOP Ventoux 2022 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 10.95 9.05

70660 20 Le souffle du Géant Rouge, AOP Ventoux 2020 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 10.95 9.05

Le Souffle du Géant verwijst zowel naar de koele thermische wind die vanaf de Mont Ventoux naar beneden waait, als naar
het micro-terroir in het noordwesten op kalkbodems en naar de uitzonderlijke knowhow van de wijnboeren. Het geeft
zwarte en steenvruchten met wat kruidige noten. De mond is gulzig en ruim, met een mooie frisheid op de afdronk met
fijne en gesmolten tannines. Hij wordt het best gedronken met charcuterie, waarvan er in de streek een heleboel zijn, ham
bijvoorbeeld past er perfect bij.
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Vignerons Ardéchois

De Ardèche, omgeven door natuurlijke grenzen tussen de Rhône en de Cevennen, bestaat uit landschappen waar grotten, rivieren, bergen
en pittoreske dorpjes elkaar ontmoeten. De wijnstokken groeien op gemiddelde hoogte tussen een mediterrane hemel en een zeer
gevarieerde bodem op het punt van het geologische leven. Zo zijn de terroirs Gravettes, Grès de Trias en Buis d'Aps in symbiose met hun
eigen druivenrassen; chardonnay, viognier, pinot noir ... Elk druivenras heeft zo zijn eigen terroir. De productie beperkt zich tot 45 hl/ha en
meer bepaald voor de viognierdruif tot 35 hl/ha. Daarnaast draagt de lang bestudeerde vinificatie bij tot de kwaliteit van deze wijn en staan
de wijnboeren in de Ardèche hiermee bovenaan de lijst van wijnproducenten van dit druivenras.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70418 22 Chardonnay "les Gravettes" IGP d'Ardèche 2022 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 9.60 7.93

Het grind dat bestaat uit witte stenen die de bodem op de klei- en kalksteenplateaus van de Ardèche ontsluiten, geven de
chardonnaydruif een uitzonderlijk terroir. Deze wijn drukt delicate aroma's van witte bloemen en acacia's uit. Hij smaakt
romig en typeert duidelijk de kenmerken van dit druivenras (amandel, linde, verse boter). De afdronk is lang, fris en
evenwichtig. Uitstekend als aperitief, maar ook lekker bij visgerechten of zachte kazen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70419 22 Viognier "Grès du Trias" IGP d'Ardèche 2022 14 Wit Karton 6 x 75 cl. 10.50 8.68

70419 21 Viognier "Grès du Trias" IGP d'Ardèche
prix plaisir, medaille d'argent Bettane & Desseauve 2021 14 Wit Karton 6 x 75 cl. 10.50 8.68

In de Ardèche heeft viognier een uniek expressieveld gevonden. Hij onthult florale aroma's (viooltje),  fruitige toetsen
(abrikoos, perzik, lychee) en een snuifje patisserie. Het is een rijke, ruime en gulle wijn, met een frisse en minerale
afdronk. Uitstekend bij een riviervis, een gegratineerde rivierkreeft of bij waterzooi.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70625 21 Sauvignon "Sarrasine", IGP d'Ardèche 2021 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 9.60 7.93

Sarrasine is een veldnaam van een koele vallei op de gemeente Berrias-et-Casteljau. Alleen de eerste gisting wordt
nagestreefd met strikte temperatuurcontrole en rijping op de gisten gedurende enkele maanden om de textuur en aroma's
van de druivensoort te extraheren. Dit is het resultaat van 5 jaar studie met het team van Dubourdieu, overgenomen door
Valérie Lavigne. Een bom, een zuivere neus van citroenschil, groene appel en peer met een toets van zwarte bessen.
Zuivere aanzet met elegantie en een gulzige en weelderige afdronk op een mooie levendigheid.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70420 21 Pinot Noir, Buis d'Aps, IGP d'Ardèche 2021 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 9.60 7.93

70420 20 Pinot Noir, Buis d'Aps, IGP d'Ardèche 2020 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 9.30 7.69

Buis d'Aps, een plaats in de gemeente Alba la Romaine, heeft een terroir van klei en kalk, op hellingen waar pinot noir
perfect gedijt. Deze elegante wijn met aroma's van rijp fruit en kruidige toetsen, smaakt zijdezacht en zijn tannine is licht
houtachtig. Hij past goed bij charcuterie en koude buffetten, maar ook bij vlees en kaas.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70466 20 Syrah "Basalte du Coiron", IGP d'Ardèche
90/100 La Revue du vin de France 2020 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 9.60 7.93

Deze cuvée komt uit het zuidoosten van de Ardèche, op het dorp Alba la Romaine op basaltbodem die tegen het Coiron-
massief leunt. Expressieve neus, met tonen van kruiden, peper en nootmuskaat. Een goede aanzet in de mond, aanwezige
en gestructureerde tannines, een ruime afdronk. Uitstekend op gegrild vlees, kwartel, eend of volle kazen.
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Ogier, Châteauneuf-du-Pape (sinds 1859)

Ogier is een beroemd wijnhuis in de Rhônevallei, dat sinds 1859 gevestigd is in Châteauneuf-du-Pape. Dit wijndomein heeft een breed scala
aan appellatiewijnen, van een eenvoudige Côtes du Rhône, tot de meest prestigieuze wijn van de zuidelijke Rhônevallei, een Châteauneuf-
du-Pape. Elk van deze wijnen wordt gekenmerkt door een stijl en een onberispelijke typiciteit. De ervaring en de verdieping van kennis van
de druivenrassen, de bodem en het terroir, bepalen de stijl van vinificatie en rijping die geschikt is voor elke wijn. Deze metamorfose vindt
plaats in zijn eeuwenoude kelders waar houten vaten, kuipen, kleine, conische en betonnen vaten door elkaar liggen... een bezoek aan het
dorp Châteauneuf-du-Pape is verrassend.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70503 21 Châteauneuf-du-Pape Blanc "Clos de l'Oratoire" 2021 13.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 49.55 40.95*

Slechts 5% van het terroir van Châteauneuf produceert witte wijn. 2 percelen �Eclats Calcaires" (met kalksteen) staan aan
de basis  van deze wijn  waarvan de zeldzaamheid alleen wordt  geëvenaard door finesse.  Peer,  kweepeer en perzik
exploderen in de neus, delicate tonen van acacia brengen nog meer finesse. Discrete vleugjes van geroosterd, gedroogd
fruit  zijn  een  teken  van  een  zonovergoten  klimaat.  Ideaal  bij  gepocheerde  visgerechten  met  room,  Nantua-saus,...
smaakvolle quenelles en terrines van zeevruchten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70628 22 Côtes du Rhône Blanc "Artésis" Bio, Ogier 2022 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 12.20 10.08

70628 21 Côtes du Rhône Blanc "Artésis" Bio, Ogier
Silver medal Decanter 2021 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 12.20 10.08

Onze Côtes-du-Rhône Artésis rijpt in onze kelders in Châteauneuf-du-Pape, waar onze geboorde putten zorgen voor de
natuurlijke vochtigheid si samenhorig met de met wijn gevulde vaten. Exotisch fruit en citrus vermengen zich met abrikoos
en witte perzik met hints van kruiden en vanille. Recht en verleidelijke wijn. Een fruitige delicatesse. Zeevruchten, fijne
visgerechten, gevogelte, vleeswaren et kazen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77842 21 Côtes du Rhône Blanc "Caprices d'Antoine Ogier" 2021 13.8 Wit Karton 6 x 75 cl. 10.15 8.39

Een mooie blend van grenache blanc, clairette, viognier en bourboulenc met aroma s van witte bloemen en acacia. De
smaak is fris, fruitig met een honingzoete toets in de afdronk. Te proeven bij gegratineerde vis en wit vlees.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70497 21 Tavel, "Singulier Pluriels", Ogier
1 étoile Guide Hachette 2021 13.5 Rosé Karton 6 x 75 cl. 16.75 13.84

Tavel ligt tegenover Châteauneuf-du-Pape, op de andere oever van de Rhône. Tavel is een appellatie met een unieke kleur,
vandaar de naam "Singulier". "Pluriels" verwijst dan weer naar de veelheid aan wijn-spijscombinaties die mogelijk zijn met
deze befaamde en prestigieuze roséwijn. Prachtige diepe kleur, vet, krachtig, royaal fruitig met goed herkenbare tonen van
rood fruit.  Door  zijn  structuur  is  hij  goed inzetbaar  aan tafel,  bij  gevarieerde maar  rijke  en  smakelijke  gerechten.
Mediterrane keuken, gekruid eten, tapas, zelfs bij een fruitdessert.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70494 20 Rasteau Bio "Les Combes", Ogier
deux étoiles Guide Hachette 2020 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 16.75 13.84

De appellatie strekt zich uit over de gemeenten Rasteau, Sablet en Cairanne, waar de meeste naar het zuiden gerichte
grenache-druiven door de Combes tegen de Mistral worden beschermd. Een van de beste terroirs in de Rhône voor
grenache noir. Deze wijn wordt gekenmerkt door rood fruit, kersen, toetsen van zoete specerijen, garrigue en cacao.
Krachtig  en  complex.  Naar  mate  hij  ouder  wordt,  neigt  hij  naar  steenvruchten,  vijgen,  kruiden  uit  de  garrigue  en
kreupelhout. Stoverij, stoofpot van rundvlees met olijven, wild.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70498 21 Lirac, "Le Petit Prince", Ogier 2021 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 13.75 11.36

Lirac ligt op de rechteroever van de Rhône, aan de overkant van Châteauneuf-du-Pape. Als Châteauneuf-du-Pape de
koning is, dan is Lirac op zijn minst de kleine prins. De bodem bestaat uit zeer fijne en brokkelige zandsteen, "safres"
genaamd. De neus geeft een mix van zwart fruit met een hint van zoethout prijs. Hij is rijk aan zijdezachte tannine, typerend
voor de saffraanbodem waar hij vandaan komt. Deze wijn is een ware delicatesse. Wild, rood vlees, hartelijke gerechten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70499 21 Vacqueyras, "La Pourpre", Ogier 2021 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 21.70 17.93

70499 19 Vacqueyras, "La Pourpre", Ogier
88 pts JEB DUNNUCK 2019 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 21.70 17.93

Vacqueyras is de buurman van Gigondas. Deze wijngaardterrassen bedekken de klei-kalksteenhellingen die de vallei
domineren. De wijn wordt gekenmerkt door een paarse tint die weelde oproept. Hij onthult zwart fruit, gedroogd fruit, een
vleugje rook en rijke, vleesachtige tonen. Gegrild vlees of vlees in saus, wild.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70500 21 Gigondas, "Les Dentelles", Ogier 2021 15 Rood Karton 6 x 75 cl. 26.49 21.89

70500 20 Gigondas, "Les Dentelles", Ogier
89 pts JEB DUNNUCK 2020 15 Rood Karton 6 x 75 cl. 26.49 21.89

Uit dit terroir, samengesteld uit grenache die zich vastklampt aan de stenige terrassen van rode klei aan de voet van de
Dentelles de Montmirail, ontstaat deze warme en krachtige gigondas. Zeer elegant in zijn jeugd, met tonen van rood en
zwart fruit en specerijen in perfecte balans. Een opmerkelijk goed gestructureerde wijn met een groot rijpingspotentieel.
Rood vlees, wild, stoofschotels.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70501 21 Châteauneuf-du-Pape Bio, "l'Âme" Ogier 2021 15 Rood Karton 6 x 75 cl. 33.95 28.06*

70501 20 Châteauneuf-du-Pape Bio, "l'Âme" Ogier
91 pts International Wine Challenge 2020 15 Rood Karton 6 x 75 cl. 33.95 28.06*

Al onze wijnen hebben een ziel, maar het is zonder twijfel deze wijn die de diepste geheimen van de Châteauneuf-du-Pâpe
terroirs onthult. Ogier levert met recht zijn frisse, gulle en krachtige interpretatie van de typerende grenache-druif. Een
mooie complexiteit die zoethout, pruimen, rozijnen, mokka, cacao, specerijen en leer combineert op een achtergrond van
rood fruit. Enkele tonen van kreupelhout en rook markeren zijn vatrijping. Perfect met vlees gestoofd in saus.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70533 22 Côtes du Rhône "Artésis" Bio, Ogier & Fils 2022 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 12.20 10.08

70533 21 Côtes du Rhône "Artésis" Bio, Ogier & Fils 2021 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 12.20 10.08

Gemaakt van grenache noir, afkomstig van de rotsachtige, drainerende plateaus van de Aygues-vallei. Het fruitige karakter
wordt verkregen in de wijngaard zonder verwijdering van bladeren of groen oogsten en in de kelder wordt de soepelheid
bevordert door het niet pletten van de druiven en een maceratie van 30-35 dagen. Het is een wijn voor aan tafel: rijk en
krachtig maar toch toegankelijk, met een uitzonderlijke zuiverheid van rijp zwart fruit en een afdronk met soepele en
versmolten tannine. Rood vlees, gebraden, gekookt of in saus.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76004 22 Côtes du Rhône "Caprices d'Antoine Ogier" 2022 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 10.15 8.39

76004 21 Côtes du Rhône "Caprices d'Antoine Ogier" 2021 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 10.15 8.39

77235 21 Côtes du Rhône "Caprices d'Antoine Ogier" 2021 14 Rood Karton 12 x 37,5 cl. 6.75 5.58

Antoine Ogier, oprichter van dit wijnhuis, verkoos rijpe druiven en integrale druiventrossen voor vinificatie en veroudering
op eiken vaten. De wijn is vol, geconcentreerd en zijdezacht met aroma's van zwart en rood compote fruit. Lekker bij een
mooie entrecote op de grill.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77843 20 Châteauneuf-du-Pape Rouge "Clos de l'Oratoire" Ogier
94 pts Andreas Larsson 2020 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 44.75 36.98*

De wijngaard is samengesteld uit kiezels, typerend voor de appellatie. De wijnstokken zijn van respectabele leeftijd en de
wijn, die gedurende 8 maanden op eiken vaten werd gerijpt, heeft een bewaarpotentieel van zo'n tien jaar. Ideaal bij vlees
in sausgerechten en geroosterd gevogelte.
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Ferraton Père & Fils

Ferraton Père & Fils is een historisch landgoed dat gelegen is in Tain-l'Hermitage, in het hart van de wijngaarden van de noordelijke
Rhônevallei, binnen de appellaties crozes-hermitage, hermitage en saint joseph. In 1998 steunt Michel Chapoutier, een goede vriend, de
familie Ferraton na een tragische gebeurtenis. De geschiedenis van Ferraton Père & Fils is er ook een van een veeleisende keuze. Al in
1988 stapt men over op biologische wijnbouw om vervolgens te worden gecertificeerd. Sindsdien wordt de biodynamica toegepast op
geselecteerde, uitzonderlijke percelen. De druiven worden er volgens dit beginsel gecultiveerd door de œnoloog Damien Brisset, dit in
nauwe samenwerking met Michel Chapoutier.. Het domein Ferraton behoudt haar volledige autonomie met eigen productiefaciliteiten,
eigen wijngaarden en een eigen onthaalgelegenheid. De gebruikte druivensoorten zijn karakteristiek voor de noordelijke Rhônevallei: de
marsanne voor de witte wijnen en de syrah voor de rode. De wijnen zijn zeer elegant, vol fruitige finesse. Fris en soepel met een minutieus
gedoseerde rijping.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70032 21 Crozes-Hermitage Blanc "Matinière" Ferraton Père & Fils
Jeb Dunnuck : 90/100 2021 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 20.90 17.27

Een kleine productie, van het huis Ferraton Père & Fils, die alles heeft van een grote appellatie. Deze 100% marsanne is
verfrissend en aromatisch, heeft aroma's van kamperfoelie en amandel en is uitgerust met een mooie zuurtegraad. Ideaal
als aperitief, bij kleine kazen en gegrilde baars.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70093 21 Condrieu, "les Mandouls, Ferraton Père & Fils 2021 14.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 39.25 32.44*

Condrieu is de stad waar het favoriete terroir van de viognier druif zich bevindt. Intense neus van exotisch fruit zoals
ananas en lychee. Grote aromatische frisheid in de mond met een intens en puur pallet van witte perzik en exotisch fruit.
Dit is een mooi voorbeeld van een viognier zonder kunstmatig houtgebruik. We serveren hem bij kreeft, langoustines en
Sint-Jacobsvruchten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70154 21 Saint-Joseph Blanc "La Source", Ferraton Père & Fils 2021 13.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 24.45 20.21

70154 19 Saint-Joseph Blanc "La Source", Ferraton Père & Fils
Jeb Dunnuck : 93/100 - Janis Robinson : 17/20 2019 13.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 24.45 20.21

100% Marsanne, afkomstig van zure, granietachtige gronden op de rechteroever van de Rhône, geeft een mooie ronde
aanzet en veel mineraliteit op een florale, honingachtige achtergrond. Ideaal voor harde kazen, zalm en zoetwatervis.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70239 21 Côtes du Rhône "Samorëns", Ferraton Père & Fils
Jeb Dunnuck : 88/100 2021 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 9.90 8.18

De overheersende druivensoort grenache verleent aan deze côtes-du-rhône aroma's van rijp rood fruit, van frambozen,
bramen en bosbessen verrijkt door kruidige toetsen. Van een kwaliteit die de verwachtingen ruim overtreft. Hij begeleidt
uitstekend schotels met vleeswaren of een bereiding van rood of wit vlees.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70033 21 Crozes-Hermitage Rouge "Matinière" Ferraton Père & Fils 2021 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 19.20 15.87

Het vlaggenschip van het huis Ferraton Père & Fils. Een zachte en heerlijke wijn met mooie aroma's van fruit en kruiden.
Ideaal bij vleesgerechten (kalfsmedaillon) en charcuterie.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70034 21 Saint-Joseph "La Source" Ferraton Père & Fils 2021 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 24.85 20.54

Alle kennis van het huis Ferraton Père & Fils zit vervat in deze wijn. Hij is gestructureerd en kruidig en wordt gekenmerkt
door een grote frisheid. Een wijn met een goede balans. Match met rode vleesgerechten zoals rundvlees met grof zout en
klein wild.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70039 19
Ermitage "Les Meal" Biodynamisch, Ferraton Père & Fils
Robert Parker : 94 - Wine Spectator : 95 - Jeb Dunnuck : 99 - Decanter :
97 - Janis Robinson : 18+

2019 15 Rood HK 6 x 75 cl. 89.60 74.05*

De grote wijn van het huis Ferraton Père & Fils waar de gespecialiseerde pers het unaniem over eens is. Deze wijn, die
afkomstig is van een historisch terroir van de heuvel van de Hermitage, is zowel krachtig als subtiel en fruitig. Een grootse
gastronomische wijn met veel karakter en een groot bewaarpotentieel. Heerlijk bij patrijs of korhoen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70092 20 Côtes-Rôtie, "l'Églantine", Ferraton Père & Fils
Jeb Dunnuck : 92 2020 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 59.80 49.42*

Eén van de meest prestigieuze wijnen van de Rhône, geproduceerd van syrah en 18 maanden gerijpt in eiken vaten. De
bodem is zo steil dat de wijnstokken ondersteund worden door lagers en omzoomd worden met lage muren. Aroma's van
klein rood fruit, kruiden, viooltjes en zwarte olijven. Een lange minerale afdronk, met elegante smaken van truffel en leder,
vermengd met fijne gerookte houttoetsen. Ideaal bij rood of rosé vlees, zoals eendenborst.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70313 21 Crozes-Hermitage "Les Calendes" Biodynamisch, Ferraton Père & Fils
Jeb Dunnuck : 88-90 2021 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 20.95 17.31

Les Calendes staat voor de tijd die voorbijgaat en de beweging van de natuur. Het is ook de uitdrukking van een groots
terroir gekweekt zonder pesticiden in de appellatie crozes-hermitage. Typische neus van cassis, viooltjes, subtiele tonen
van rook en hout onderstreept door specerijen. Les Calendes is een zeer geconcentreerde wijn die uitstekend smaakt bij
rood vlees.
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Languedoc-Roussillon

Terre Dieu, IGP d'Oc

Deze wijn is afkomstig van de wijngaarden van de pays d'Oc. U zult vast en zeker, voor de rode uitvoering, de mooie samenhorigheid
ontdekken tussen de merlot-, de cabernet sauvignon- en de syrahdruif (intense kleur en stevig fruit, verfijnd met kruidige toetsen), alsook
bij wit, het elegante en verfijnde karakter ontdekken van de sauvignon (fris fruitig met een bijzonder geslaagde finale). Bij de rosé ervaren
wij een uitermate goede balans tussen de syrah- en de grenachedruif (een echte zomerse rosé). Ontstaan naar een aloude traditie waarbij
een middeleeuwse paus ooit de goddelijke zegen ontving om de vrijgevigheid en de kwaliteit van zijn teelgronden te vrijwaren.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70315 22 Terre Dieu Blanc, IGP Pays d'Oc, Sauvignon Blanc 2022 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 6.95 5.74

70315 21 Terre Dieu Blanc, IGP Pays d'Oc, Sauvignon Blanc 2021 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 6.95 5.74

Deze 100% sauvignon, grotendeels afkomstig uit de Minervois, heeft een mooi fruitig karakter van limoen en rijpe vruchten
zoals perzik en peer. Hij is fris en vol. Deze wijn past uitstekend bij alle visgerechten en zeevruchten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70316 22 Terre Dieu Rosé, IGP Pays d'Oc, Grenache & Syrah 2022 12.5 Rosé Karton 6 x 75 cl. 6.95 5.74

70316 21 Terre Dieu Rosé, IGP Pays d'Oc, Grenache & Syrah 2021 12.5 Rosé Karton 6 x 75 cl. 6.95 5.74

In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. Een mooie kleur en
een aangename neus met geuren van kers, framboos en kruiden. Dankzij zijn aangename frisheid, smaakt hij heerlijk bij
gegrild vlees, couscous of drink hem gewoon als aperitief.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70317 22 Terre Dieu Rouge, IGP Pays d'Oc, Merlot, Syrah & Cabernet 2022 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 6.95 5.74

70317 21 Terre Dieu Rouge, IGP Pays d'Oc, Merlot, Syrah & Cabernet 2021 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 6.95 5.74

De combinatie van cabernet en syrah, voornamelijk afkomstig van wijngaarden tussen Narbonne en Carcassonne, geven
deze wijn zijn diepe kleur en zijn aroma's van rijp fruit en kruiden. Ideaal bij alle vleesgerechten en bepaalde kaassoorten.
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Les Croisières, IGP d'Oc

Hier zijn de cépagewijnen uit de Pays d'Oc, gemaakt volgens zeer strikte, vastgelegde normen, die zomerse levendigheid en lekkernijen
verenigen en die je doen denken aan oude strandhutten. Luieren en aperitieven, zo was het toch, niet ?

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70218 22 Les Croisières, Chardonnay Rolle, IGP d'Oc 2022 13 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 8.55 7.07

70369 21 Les Croisières, Chardonnay Rolle, IGP d'Oc Bag in box 2021 12 Wit Karton 3 x BIB 5 L 54.30 44.88

De samengebrachte druiven : chardonnay en rolle zorgen voor charme, plezier, authenticiteit en gezelligheid, kortom alle
typische karakteristieken van de Languedoc. Mooie intense neus, fruitig met aroma's van citroen en perzik. In de mond is
hij pittig en smaakvol met een lange afdronk. Als aperitief, bij vis en zeevruchten en past in het bijzonder bij tongfilets en
sint-jacobsvruchten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77288 22 Les Croisières Sauvignon Blanc, IGP Pays d'Oc 2022 12.5 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 6.95 5.74

70368 22 Les Croisières Sauvignon Blanc, IGP Pays d'Oc Bag in box 2022 12 Wit Karton 3 x BIB 5 L 39.65 32.77

Deze 100% sauvignon, grotendeels afkomstig van de hellingen en uitlopers van de montagne noire in de Minervois, heeft
een mooi fruitig karakter van limoen en rijpe vruchten zoals perzik en peer. Hij is fris en vol en leent zich uitstekend bij alle
visgerechten en zeevruchten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70059 22 Les Croisières "Le Gris", 100% Grenache 2022 13 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 8.55 7.07

Deze fantastische "grijze" wordt gemaakt met grenache van Ensérune, afkomstig van hellingen grenzend aan het canal du
midi. Mooie lichtroze kleur, subtiele neus van klein rood fruit, abrikozen, witte perziken en wat florale toetsen. In de mond
ontwikkelt hij frisheid, mineraliteit en elegante smaken. Ideaal bij taboulé, gegrilde vis, salade van scampi, zeevruchten en
warme schaaldieren of gewoon als aperitief.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77729 22 Les Croisières Rosé, IGP Pays d'Oc, Grenache & Syrah 2022 13 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 6.95 5.74

70370 21 Les Croisières Rosé, IGP Pays d'Oc, Grenache & Syrah Bag in box 2021 12.5 Rosé Karton 3 x BIB 5 L 39.65 32.77

In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. Aroma's van
kruisbes, kers, framboos en een vleugje kruiden. Ideaal bij couscous of als aperitief.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77289 22 Les Croisières Rouge, IGP Pays d'Oc, Merlot, Syrah & Cabernet
Sauvignon 2022 13.5 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 6.95 5.74

77289 21 Les Croisières Rouge, IGP Pays d'Oc, Merlot, Syrah & Cabernet
Sauvignon 2021 13.5 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 6.95 5.74

70371 21 Les Croisières Rouge, IGP Pays d'Oc, Merlot, Syrah & Cabernet
Sauvignon Bag in box 2021 13 Rood Karton 3 x BIB 5 L 39.65 32.77

De harmonieuze blend van merlot, cabernet sauvignon en syrah afkomstig van wijngaarden gelegen tussen Narbonne en
Carcassonne, geven de wijn zijn diep rode kleur en aroma's van rijp fruit en specerijen. Deze soepele en aangename wijn
begeleidt perfect alle vleesgerechten en zachte kazen.

Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78528 Ice bag "Croisières" 3.05 2.52

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78546 Vasque "Les Croisières" 27.50 22.73
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BESTIAL GRRR! NACHE

De wijngaarden zijn een unie van coöperaties die verankerd zijn in het hart van de Languedoc: ons grondgebied strekt zich uit van het
Corbières-massief tot aan de oevers van de Middellandse Zee op 7850 ha die druiven van hoge kwaliteit bieden die de basis vormen van
uitzonderlijke wijnen. Deze conceptwijn is een voorbeeld van de kwaliteit ervan. Het is gemaakt om je te laten grommen van plezier.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70495 21 BESTIAL GRRR! NACHE, IGP d'Oc 100% Grenache Noir vieilles vignes 2021 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 10.50 8.68

Een wijn om in te bijten! Gemaakt met de beste grenache noirs, oude wijnstokken op hoger gelegen percelen, gecultiveerd
met het grootste respect voor de natuur. Prachtige aroma's van frambozen en rijpe bosaardbeien met een vleugje zwarte
bes. Rond, vol en fris in de mond. Zeer mooie kruidige tonen met een vleugje chocolade. Hij zal u doen grommen van
plezier! Een perfecte wijn voor de mediterrane keuken, grillades, wild en kaas.
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Clefs de Terre Dieu, IGP d'Oc

Er bestaat een terroir nabij Carcassonne die als het ware gecreëerd werd voor de wijnteelt: de wijngaard van Terre Dieu. Slechts enkele
bevestigde wijnbouwers werken samen aan het succes van een uitzonderlijke cuvée: Les Clefs de Terre Dieu.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77216 22 Clefs de Terre Dieu, IGP Pays d'Oc, Chardonnay Vieilles Vignes verouderd
op vat 2022 13 Wit Karton 12 x 75 cl. 9.95 8.22

77216 21 Clefs de Terre Dieu, IGP Pays d'Oc, Chardonnay Vieilles Vignes verouderd
op vat 2021 13 Wit Karton 12 x 75 cl. 9.95 8.22

Een mooie zuiderse chardonnay, gedeeltelijk gerijpt op eikenhouten vaten met krachtige aroma's van witte bloemen
(linden, acacia) en een vleugje honing. Heel lekker bij vis in een lichte saus.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77217 21 Clefs de Terre Dieu, IGP Pays d'Oc, Syrah Vieilles Vignes, élevé en fût 2021 13.5 Rood Karton 12 x 75 cl. 9.95 8.22

77217 20 Clefs de Terre Dieu, IGP Pays d'Oc, Syrah Vieilles Vignes, élevé en fût 2020 13.5 Rood Karton 12 x 75 cl. 9.95 8.22

Zuiderse syrah met een mooie textuur en aroma's van rijp zwart fruit, waaronder bramen en zwarte bessen, gevolgd door
een intense maar flexibele en verleidelijke mond. Perfect bij zowel rood als wit vlees.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77403 20 Clefs de Terre Dieu, IGP Pays d'Oc, Merlot Vieilles Vignes 2020 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 9.95 8.22

Merlot, de toonaangevende druivensoort wereldwijd, bereikt gemakkelijk volledige rijpheid in de regio Pays d'Oc. Zeker
tussen Narbonne en Carcassonne.Een achttal wijnboeren, verspreid over verschillende terroirs met wijngaarden gelegen
op verschillende hoogtes, zijn met liefde en passie aan de slag gegaan met een selectie van hun mooiste druiven. Een
passage op vat voegt een fijne, geroosterde neus toe, mooi klassiek boeket van donker fruit en kruiden, fris en diep in de
afdronk. Combineert perfect met vleesbereidingen, gaat heerlijk samen met gestoofde gerechten.
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Bag in Box Les Lilas

De Bag-in-Box behoudt de productkwaliteit enkele weken na opening. Het luchtvacuüm wordt bereikt door de zeer dunne huishoudfolie
terug te trekken die geen plastic smaak achterlaat. Daarnaast is de Bag-in-Box lichtgewicht en gemaakt van recyclebare materialen. De
ecologische voetafdruk is erg laag in vergelijking met traditioneel glas.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77195 Bag in Box "Lilas Blanc", IGP d'Oc 12 Wit Bag in Box 10 L 58.60 48.43

Intense neus van fruit en bloemen, met een goede frisheid en lengte in de mond. Perfect als aperitief. Zal of begeleider van
schaaldieren, vis, wit vlees.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77196 Bag in Box "Lilas Rosé", IGP d'Oc 12 Rosé Bag in Box 10 L 58.60 48.43

Een lichtgrijze rosé met een mooie frisheid door de toets van cuberdon en citrus. Net als achtergrondmuziek staat deze
wijn goed als huiswijnen of feesten met veel volk. Net als achtergrondmuziek staat deze wijn goed als huiswijnen of
feesten met veel volk.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77194 Bag in Box "Lilas Rouge", IGP d'Oc 13.5 Rood Bag in Box 10 L 58.60 48.43

Mooie  kleur,  neus  van  zwart  fruit  en  kruiden,  met  een  frisse  en  soepele  afdronk.  Een  veelzijdige  wijn  voor  alle
gelegenheden.
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Mas la Chevalière, Laroche

Mas la Chevalière, is veel meer dan 20 jaar geschiedenis. De oorsprong van Mas la Chevalière in de Languedoc is monsieur Chevalier,
banketbakker en parfumeur... een schepper van aroma's, die in 1819 de eerste wijnstokken op het domein plantte. Laroche is sinds 1996
eigenaar van Mas La Chevalière, met twee unieke terroirs van in totaal meer dan 40 ha: de wijngaard Roqua Blanca is gewijd aan de rode
druivensoorten en op Peyroli is de chardonnay heer en meester. De filosofie van Laroche is bijzondere aandacht en zorg te schenken aan de
identiteit van elk terroir, zodat deze steeds herkenbaar zijn in het glas. De belangrijke plaats die wordt gegeven aan het ecologisch
evenwicht is een fundamenteel punt om de duurzaamheid van dit erfgoed met zijn wijngaarden te bevorderen. Laroche heeft zichzelf
geëngageerd om het land, de wijnbouwers en het milieu te respecteren.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77421 22 Chardonnay & Terret, IGP d'Oc, Laroche 2022 12.5 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 8.35 6.90

77421 21 Chardonnay & Terret, IGP d'Oc, Laroche 2021 12.5 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 8.35 6.90

De  terret  druif  zorgt  voor  een  frisse  lichte  toets,  terwijl  chardonnay  rondheid  en  typische  smaken  van  linde  en
citrusvruchten geeft. Een gestructureerde, frisse, fruitige en delicate witte wijn. Smaakt heerlijk bij geitenkaas.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77653 22 Rosé de la Chevalière, IGP d'Oc, Laroche 2022 12.5 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 8.35 6.90

77653 21 Rosé de la Chevalière, IGP d'Oc, Laroche 2021 12.5 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 8.35 6.90

De grenache, syrah en merlot druiven geven deze wijn een mooie koraalkleurige schijn. Een fruitige en heerlijke rosé met
geuren van aardbeien en verse rozen. Perfect als aperitief en bij salades.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77422 21 Merlot & Grenache, IGP d'Oc, Laroche 2021 13.5 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 8.35 6.90

Blend met gelijke verhoudingen merlot, die zachtheid en rondheid geeft, en grenache, die de wijn fruitig en kruidig maakt.
Een makkelijk drinkbare wijn met een elegante neus van rood fruit. Begeleider van de dagelijkse kost.
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Château Bel Evêque, Corbières, Pierre Richard

Pierre Richard vertelt ons graag dat zijn passie voor wijn is ontstaan uit bewondering voor het landschap van de Corbières. Een landschap
bedekt met geërodeerde keien en gevangen tussen twee oververhitte vijvers.  Met de neus in dit  geurige land, met de neus tussen
druiventrossen gevuld met zon, met de neus in fusten vol van houttoetsen en tenslotte met als beloning, een wijnglas gevuld met alles dat
er in opgenomen kan worden : de terroir, de wind en de zon. Wat een mooi beroep wijnbouwer!

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77717 22 Démon de l'Évêque, Corbières Blanc, Pierre Richard 2022 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 13.00 10.74

Sinds 1980 wijdt acteur Pierre Richard zich met veel passie aan zijn wijngaard in Gruissan, gelegen in het massief van La
Clape, dichtbij Narbonne. Deze witte cuvée is tamelijk uitzonderlijk : aroma's van wijnstok bloesem met een muntachtige
toets. Mooie goudkleurige wijn. Fijne en delicate neus met tonen van citrusvruchten en lentebloemen. Evenwichtig in de
mond, met een mooie sappigheid in combinatie met een frisse levendigheid. Een subtiele witte wijn die zich uitstekend
leent als aperitief en heerlijk smaakt bij visgerechten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76897 22 Château Bel Evêque, Corbières Rosé, Pierre Richard 2022 13 Rosé Karton 6 x 75 cl. 14.25 11.78

76897 21 Château Bel Evêque, Corbières Rosé, Pierre Richard 2021 13 Rosé Karton 6 x 75 cl. 14.25 11.78

Sinds 1980 wijdt acteur Pierre Richard zich met veel passie aan zijn wijngaard in Gruissan, gelegen in het massief van La
Clape, dichtbij Narbonne. Pierre Richard maakt er onder andere een heerlijke zomerse rosé. We proeven aromatisch rood
fruit met een zachte en aangename afdronk met verse amandelen op het einde. Deze wijn past uitermate goed bij zomerse
gerechten zoals wit en gegrild vlees, gegrilde vis, maar is uiteraard ook geschikt als aperitief.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76798 19 Château Bel Evêque, Corbières, Pierre Richard 2019 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 17.70 14.63

77968 19 Château Bel Evêque, Corbières, Pierre Richard 2019 14.5 Rood Karton 6 x 1,5 L 49.85 41.20

Pierre Richard vertelt ons graag dat zijn passie voor de wijn zijn oorsprong kent vanuit het dorre landschap van de
Corbières. Met de neus in dit geurende land, met de neus tussen druiventrossen gevuld met zon, met de neus in fusten
met intense houtgeuren en tenslotte als beloning, een wijnglas gevuld met dit alles : de terroir, de wind en de zon.
Wijnbouwer, wat een mooi beroep! Haal de barbecue maar boven.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77218 20 Château Bel Evêque "Cuvée Cardinal", Corbières, Pierre Richard 2020 15 Rood HK 6 x 75 cl. 25.20 20.83

Dit is de top cuvée van Pierre Richard. Wat zit er in? Veel syrah, een beetje mourvèdre, een milieuvriendelijke wijnbouw,
een manuele oogst, een lange maceratie en een vatlagering. Het resultaat? Uitstekend! Dit is een intense, kruidige en
fruitige wijn met een mooie lange afdronk. Smaakt heerlijk bij rood vlees, wild en lam.
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Domaine Combe Blanche

In 1981 verliet Guy Vanlancker als jonge Belgische leraar de nevelen van de Ardennen voor de zonnige wijngaarden van La Livinière. Hij
bewerkte nederig zijn land terwijl hij als wijngaardarbeider op een ander landgoed werkte. Later werd hij manager en wijnmaker van
Château Laville Bertrou (La Livinière). In 2000 besloot hij zich voor 100% te wijden aan zijn eigen wijngaarden en de productie van zijn eigen
wijnen. In 2021 kreeg het domein een nieuwe impuls met de opvolging door Ambroise, een van de kinderen van Guy, die na enkele jaren in
de houtindustrie besloot terug te keren naar zijn roots. Deze overname ging tevens gepaard met de certificering van de 12 hectare van het
domein als biologisch en de installatie van een nieuwe kelder in het hart van La Livinière.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70637 19 Minervois la Livinière, "Galine", Domaine Combe Blanche 2019 15 Rood Karton 6 x 75 cl. 15.95 13.18

70637 17 Minervois la Livinière, "Galine", Domaine Combe Blanche 2017 15 Rood Karton 6 x 75 cl. 15.95 13.18

Dit is een schitterende cru van onze landgenoten Guy en Ambroise Vanlancker, op de vestingmuren van La Livinière. De
druiven worden met de hand geoogst (50%), gesorteerd en geselecteerd per perceel, ontsteeld en vergist in stalen vaten,
de hoed wordt handmatig ondergedompeld en de wijn geheveld. De assemblage vindt plaats aan het begin van het jaar
door de beste vaten te selecteren. Neus: rijpe zwarte bessen en viooltjes maken na verloop van tijd plaats voor peperige
tonen van kersen en pruimen. De smaak is elegant, soepel, met een goede lengte. Past bij alle stoofgerechten van vlees,
lam, everzwijn, maar vooral bij lam op Spaanse wijze geglaceerd (op basis van tomaat) met basilicum.
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6ème Sens, Gérard Bertrand

De Languedoc-Roussillon geeft het leven aan fruitige wijnen, representatief voor dit uitzonderlijk gevarieerde terroir waar de garrigue het
mediterrane blauw omhelst onder een optimale zon, ideaal voor de cultuur van de wijnstokken. Deze vrucht gemaakt uit de alchemie van
het klimaat, de aarde en genereuze druivenrassen, bevordert het plezier van de zintuigen: zicht, gevoel, gehoor, geur en smaak en laat
daarachter nog uw eigen zesde zintuig meespelen.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70700 22 Le 6ème Sens Rouge, Bio, IGP Pays d'Oc 2022 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 8.95 7.40

Zoals wordt beweerd; het 6e zintuig is de ideale consensus van zicht, het gevoel, gehoor, de reuk en de smaak die je zal
leiden naar de ontdekking van jou zesde zintuig. In de neus domineren aroma's van vers rood fruit. De wijn is zijdeacht met
fijne tannines en smaken van zwarte bessen, verse rode bessen en vanille. Gegrild vlees, gebraden gevogelte of kaas.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70698 22 Le 6ème Sens Blanc, Bio, IGP Pays d'Oc 2022 12.5 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 8.95 7.40

Languedoc-Roussillon, een land van contrasten, brengt fruitige wijnen voort die representatief zijn voor een uitzonderlijk
gevarieerd terroir. Deze wijn verwent de vijf zintuigen en leidt u naar de ontdekking van de zesde. Complexe neus, zowel
bloemig met acacia of buxus als fruitig met tonen van exotisch fruit en citrus. Fris en smeuïg in de mond. Echt geweldig als
aperitief, bij klassieke kruidige voorgerechten en verse kazen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70699 22 Le 6ème Sens Rosé, Bio, IGP Pays d'Oc 2022 12 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 8.95 7.40

Het "6e zintuig" is een uitnodiging om de sensaties te herontdekken van de vrijgevigheid van de zuiderse wijnen. Het
plezier van de aanblik van de rose kleur, van de aanraking, van het gehoor bij het ontkurken, van de geur en van de smaak
en uteindelijk, door de ogen te sluiten, ontdek je misschien jouw zesde zintuig. De neus onthult aroma's van rood fruit en
Engelse snoepjes (isoamylacetaat). Mooie frisheid in de mond zonder zurig te zijn met een goed gemarkeerde afdronk van
rode vruchten. Als aperitief, bij zomerse gerechten in het algemeen: aubergines, paprika's, mediterrane salades met
kruiden, gegrild vlees...
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Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78216 Sommelier Gérard Bertrand 4.65 3.84

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78217 Ijsemmer Gérard Bertrand 8.65 7.15

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78218 Vasque Gérard Bertrand 20.85 17.23

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78253 Wijnglas Gérard Bertrand 1.69 1.40
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Gio, Gérard Bertrand

Gérard Bertrand tekent voor een triologie van grenache in een actuele, lichte, frisse en fruitige stijl, door zijn wijnbouwervaring te koppelen
aan een moderne verpakking. GIO staat voor de "art of living" op mediterrane wijze en gebruikt hiervoor grenache, een typerende druif van
zuid-Frankrijk, die zowel in het wit, grijs als rood bestaat. De combinatie van moderniteit en traditie komt helemaal tot uiting in deze wijnen
van opmerkelijke authenticiteit.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77756 21 Gio Blanc, VDP d'Oc (Grenache blanc) 2021 12 Wit Y Karton 12 x 18,7 cl. 3.90 3.22

De wijnen van Gérard Bertrand zijn een reflectie van de Méditerranée. De "Gio blanc" is gemaakt van 100% grenache blanc
en is een frisse, fruitige en levendige wijn. Smaakt heerlijk als aperitief of bij visgerechten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77758 21 Gio Rouge, VDP d'Oc (Grenache) 2021 12.5 Rood Y Karton 12 x 18,7 cl. 3.90 3.22

De wijnen van Gérard Bertrand zijn een reflectie van de Méditerranée. De "Gio rouge"is gemaakt van 100% grenache. Kan
geserveerd worden in combinatie met gegrild rood vlees en gebraden gevogelte.



25/05/2023 110/219

Orange Gold, Gérard Bertrand

Orange Gold is afkomstig van een voorouderlijke wijnbereidingstechniek die opnieuw wordt gebruikt door Gérard Bertrand. De biologisch
geteelde witte druiven worden gevinifieerd en gisten in volledige trossen, zoals bij sommige rode wijnen. Deze maceratie met stelen, schil
en pitten zorgt  voor een opmerkelijke oranje kleur met gouden reflecties.  Het  is  een uitzonderlijke mix van zeven druivensoorten,
voornamelijk  uit  het  Middellandse Zeegebied:  grenache blanc,  viognier  en chardonnay maken er  een volle  wijn  van,  clairette  voegt
zuurtegraad en structuur toe en tenslotte verrijken marsanne, mauzac en muscat de aromatische complexiteit van deze wijn. Orange Gold
weerspiegelt de vibratie, dynamiek, mineraliteit en frisheid van Zuid-Frankrijk.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70482 21 Orange Gold Bio, Gérard Bertrand
Gold medal IWC, Gold medal Global Organic & vegan wine Masters 2021 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 16.90 13.97

Gérard Bertrand heeft een nieuwe impuls gegeven aan een 4500 jaar oude vinificatietechniek. De druiventrossen van zeven
mediterrane druivensoorten macereren in hun geheel met hun schil, stengels en pitten om deze prachtige goudkleurige
schakering te weergeven. De neus wordt gekenmerkt door witte bloemen, gekonfijt fruit en witte peper. In de mond is de
wijn soepel, fijn met een mooie balans ondersteund door een weinig aan tannines en een subtiele zuurtegraad. Het is een
heerlijk, origineel aperitief. Hij past ook uitstekend bij een kaasplankje en in het algemeen bij spijzige gerechten. Vooral
Indische gerechten of Aziatische recepten lenen zich goed.
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Bocada, Côtes Catalanes, Gérard Bertrand

De 4.900 ha wijngaarden in de Roussillon rond Perpignan maken deel uit van de Franse Catalaanse regio. Deze strekt zich uit van de
Spaanse grens tot Leucate via mooie dorpjes zoals Banyuls, Collioure, Port Vendres, Barcarès en meer in het binnenland tot Maury,
Tautavel en Rivesaltes. De cultuur is nauw verbonden met Spaans Catalonië. De inwoners leven onder de warme zon, feesten graag, eten
Bocadas (tapas), drinken Grenache in wit, rosé of rood en vereren de lokale bandera. De straten tonen kleurrijke huizen zoals afgebeeld op
het etiket.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70486 21 Bocada, Grenache blanc, IGP Côtes Catalanes 2021 14 Wit Karton 6 x 75 cl. 8.40 6.94

Bocada wit is een feestwijn, een wijn uit het uiterste zuiden van Frankrijk. De wijn is getypeerd door de witte grenache,
eerst met een vleugje venkel die vervolgens door aroma's van nectarine en meloen wordt ondersteund. Een volle wijn,
rond en soepel. Hij ondersteunt schitterend de mediterrane keuken, in het bijzonder vis- en getomateerde gerechten.
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Naturalys, Gérard Bertrand

Gedreven door een passie voor grote wijnen uit  Zuid-Frankrijk  en de bescherming van de wijnbouwlandschappen,  creëerde Gérard
Bertrand de cuvées Naturalys. De druiven zijn afkomstig van wijngaarden die de biologische landbouw respecteren. De gastronomische
wijnen uit het Naturalys-assortiment garanderen onmiddellijk plezier. Ze onthullen het ware karakter van hun varieteiten en hun terroir
van oorsprong. De milieuvriendelijke cultuur draagt ertoe bij om de prachtige omgeving duurzaam te kunnen blijven koesteren.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70509 22 Chardonnay Bio, Naturalys, IGP d'Oc, Gérard Bertrand 2022 13.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 11.65 9.63

Deze gulle wijn is onmiskenbaar proefplezier. Hij onthult de ware aard van de chardonnay en zijn terroir in de Languedoc.
De biologische teelt met respect voor het milieu draagt bij om het ecosysteem duurzaam te behouden. Neus van wit fruit
en citrusvruchten; perzik, grapefruit. Zacht in de mond met tonen van vanille en exotisch fruit, een frisse en lange afdronk.
Een ontdekking bij schaaldieren; garnalen, gamba's, gegrilde of met een saus klaargemaakte vis, alsook bij wit vlees zoals
blanquettes.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70512 21 Merlot Bio Naturalys, IGP d'Oc, Gérard Bertrand 2021 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 11.65 9.63

Deze Merlot wordt gekenmerkt door zijn terroir in de Languedoc en zijn biologische teelt met diep respect voor het milieu.
In de neus zorgen de tonen van fruit (zwarte bes, bosaardbei), zoete kruiden en een vleugje kreupelhout voor onmiddellijk
plezier. Soepel in de mond met zachte tannines maken het een vlot drinkbare wijn. Hij is geschikt voor een breed scala aan
gerechten, maar past het beste bij gegrild rood vlees en gerijpte kazen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70513 21 Syrah Bio Naturalys, IGP d'Oc, Gérard Bertrand 2021 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 11.65 9.63

70513 20 Syrah Bio Naturalys, IGP d'Oc, Gérard Bertrand 2020 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 11.65 9.63

Het genereuze en zonnige klimaat, de biologische wijngaarden en de milieuvriendelijke benadering zijn factoren die de
expressie van de Syrah stimuleren. Die wordt gedomineerd door rood fruit en kruiden. In de mond een soepele aanzet, de
aroma's zijn in harmonie met die in de neus. Een elegante smaak wordt ondersteund door hoogwaardige tannines waar
fruit  zich vermengt met tonen van garrigue.  Pittig  gekruide Marokkaanse,  Aziatische,  ...  gerechten,  allerlei  gegrilde
vleesbereidingen, barbecues met geurige Provençaalse kruiden.
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Hampton Water, Gérard Bertrand et Jon Bon Jovi & Jesse Bongiovi

Hampton Water is  het  resultaat  van een samenwerking tussen singer-songwriter  van (hard)rockmuziek;  Jon Bon Jovi,  geboren als
Bongiovi, zijn zoon Jesse Bongiovi en Gérard Bertrand. Hampton Water weerspiegelt de levendigheid en de gezelligheid van de Hamptons
en Zuid-Frankrijk. The Hamptons, ten oosten van New York, verwijst ook naar een levensstijl die geliefd is bij feestvierders.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70529 22 Hampton Water, Languedoc Rosé, Gérard Bertrand 2022 13.5 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 17.85 14.75

70529 21 Hampton Water, Languedoc Rosé, Gérard Bertrand
Gold medal Global Rosé Masters 2021 13.5 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 17.85 14.75

Hampton Water is een rosé met een unieke stijl die is ontstaan uit de samenwerking tussen singer-songwriter Jon Bon
Jovi, zijn zoon Jesse Bongiovi en Gérard Bertrand. Deze roséwijn heeft tonen van rood fruit, citrusfruit en specerijen, met
een mooie minerale frisheid en een subtiele houttoets, door zijn korte rijping in eiken vaten. Een frisse en expressie rosé,
voor fijne momenten in goed gezelschap!
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Gris Blanc & Extra Blanc Gérard Bertrand

Zuiver, mineraal en kristalhelder, Gris Blanc verleidt onmiddellijk, streelt de zintuigen en verenigt alle smaakpapillen. Gemaakt van de
grenache druif (voor het grootste deel grenache gris), kentekenend voor het zuiden van Frankrijk, is dit een rosé wijn voor elke gelegenheid
en voor in elke periode van het jaar. De wijngaarden van Gris Blanc, gelegen in de Roussillon tussen de Middellandse Zee en de Pyreneeën,
bieden een uitermate geschikte bodem voor de grenache om er edele wijnen vol mineraliteit van te maken. De kristalheldere kleur, frisse
aroma's en levendigheid in de mond, maken van Gris Blanc de ideale partner voor gezellige momenten tussen vrienden. Een glas ervan
begeleidt perfect gegrilde vis, schelpdieren en schaaldieren.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77550 22 Gris Blanc, IGP d'Oc, Gérard Bertrand 2022 13 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 10.70 8.84

77873 22 Gris Blanc, IGP d'Oc, Gérard Bertrand Piccolo 2022 13 Rosé Y Karton 12 x 18,7 cl. 3.70 3.06

77551 21 Gris Blanc, IGP d'Oc, Gérard Bertrand in magnum 2021 13 Rosé Karton 6 x 1,5 L 20.15 16.65

Grenache gris, één van de druivensoorten waar de Roussillon bekend om staat, geeft de wijn een grote frisheid en een
goede mineraliteit. Deze trendy rosé past bij elke gelegenheid.

Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78219 Vasque Gris-Blanc 24.20 20.00

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78237 Ice Bag Gris Blanc 75 cl. 2.95 2.44

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78496 Kussen Grais Blanc 11.50 9.50

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78675 15.60 12.89
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Héritage, Gérard Bertrand

Gérard Bertrand heeft zichzelf als doel gesteld om de terroirs, karakteristiek en uniek voor hun appellaties, optimaal tot hun recht te laten
komen. Hij vertelde ons �les Grands terroirs' onder de noemer « Héritage » het resultaat zijn van de zoektocht naar absolute perfectie en
finesse, steeds trouw aan het unieke terroir waaruit de wijn is ontsproten. We moeten de wijnen uit de zo diverse Languedoc-terroirs
erkennen, hun unieke karakter en hun genereuze smaak spreken voor zich. Elke wijn uit de reeks « Héritage » kent een datum die
betrekking heeft op de geschiedenis van het dorp of de appellatie. Te ontdekken !

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70703 21 La Clape Blanc AOP "An 1650", Gérard Bertrand 2021 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 14.30 11.82

L'Héritage onthult hier de geschiedenis van het jaar 1650 met het hoogtepunt van de maritieme handel van de haven van
Narbonne. Deze haven werd gecreëerd door de Grieken. De haven van Narbonne werd toen beschermd door het eiland La
Clape. Nu is dit massief verbonden met het vasteland en staat het vooral bekend om zijn wijn. Dit rotsachtige land vol met
wijnstokken, opgezweept door de wind onder een stralende zon produceert heerlijke wijnen van de appellation "La Clape".
In de neus onthult de wijn bloemige en rijpe fruitaroma's zoals abrikoos en witte perzik. Elegant en evenwichtig, wordt
deze wijn gekenmerkt door een mooie mineraliteit en een aangename en verfrissende zuurgraad. A déguster avec des
Noix de Saint-Jacques poêlées, des poissons en sauce ou à l'apéritif.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70471 20 Languedoc Montpeyroux "An 1070", Gérard Bertrand 2020 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 13.15 10.87

Montpeyroux ook wel gekend als "Mont-Pierreux" genesteld tussen zee en bergen, staat bekend om zijn prachtige, wilde
landschappen  en  zijn  kalkrijke  bodems.  Badend  in  de  zon  en  afgeschermd  van  de  felle  wind,  levert  dit  een
geconcentreerde, volle wijn op, die zich onderscheidt door zijn aroma's van rijp fruit. Een geconcentreerde, volle wijn die
zich  onderscheidt  door  zijn  aroma's  van  rijp  fruit.  Ideaal  bij  heelwat  vleesgerechten  o.m.  brochettes  van  rund-  en
lamsvlees.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70472 21 Pic Saint-Loup "An 1189" AOP, Gérard Bertrand 2021 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 13.55 11.20

Pic Saint-Loup is een dorp in de Languedoc, in de buurt van de Cévennes, bekend om zijn wijngaarden die omringd worden
door kalkstenen kliffen. Door de zon, maar ook de wind, kunnen hier geconcentreerde ronde wijnen geproduceerd worden.
Geconcentreerde ronde wijn met aroma's van rijp fruit, tijm en kruiden. Heerlijk bij lamsbout met Provençaalse kruiden.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70691 20 La Clape Rouge AOP "An 1650", Gérard Bertrand 2020 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 14.30 11.82

Het jaar 1650 markeert het apogeum van de maritieme wijnhandel geïnitieerd door de Grieken die reeds in de Oudheid de
haven van Narbonne, beschermd door het eiland van het Clape-massief, tot Mekka van de wijnbouw maakten. Een rijke
neus met aroma's van zwarte bessenjam, cacao en vanille. Geconcentreerd en krachtig in de mond met een zachte en
fluwelen afdronk. Ideaal bij lamsvlees, gebraden gevogelte of romige kazen.
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Château L'Hospitalet, Languedoc "La Clape"

Gevestigd op een oud eiland tussen Narbonne en de Middellandse Zee, bestrijkt het Château l'Hospitalet, maatschappelijke zetel van de
vennootschap Gérard Bertrand, 1000 ha mediterraan gebied en 82 ha wijngaarden op een bijzonder stuk grond in het hart van La Clape in
Coteaux du Languedoc. De situatie van l'Hospitalet verschaft de natuurlijke omstandigheden die de perfecte voedingsbodem vormen voor
de productie van uitstekende wijnen. Le Château de l'Hospitalet is een bekend wijnbouwgebied, maar ook een plaats met veel wijntoerisme
en een kelder voor wijnproeverijen. Het is een uniek hotelconcept bestaande uit 38 luxe kamers met uitzicht op de wijngaarden. Er is een
restaurant met een eenvoudige doch verfijnde keuken met een groot assortiment wijnen in een moderne bistrotomgeving. In de zomer is er
een jazzfestival met bekende artiesten, worden er artiesten- en ambachtsliedenateliers georganiseerd met afwisselende optredens en een
schildersgalerie. Daarnaast worden er het hele jaar door verschillende evenementen georganiseerd om alle bezoekers kennis te laten
maken met de mediterrane levenskunst.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70133 19 Château L'Hospitalet Blanc, Grand Vin, Coteaux du Languedoc La Clape 2019 14 Wit HK 6 x 75 cl. 38.95 32.19

Een  grote  wijn  die  werd  samengesteld  uit  roussanne,  vermentino,  viognier  en  bourboulenc  :  4  druivensoorten  die
gecultiveerd werden op een stuk rots aan de Côte Narbonnaise. Hij onderging een veroudering van 8 maanden op eiken
vaten en heeft een krachtige en frisse neus van citrusfruit, peer, kweepeer, aroma's van mediterrane kruiden, anijs en een
vleugje geroosterde hazelnoot. In de mond vertoont hij veel finesse en mineraliteit met een fijne afdronk van acacia honing.
Lekker als aperitief, maar eveneens bij visgerechten in saus of bij gebakken Sint-Jakobsvruchten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70131 20 Château L'Hospitalet Rouge, Grand Vin, Coteaux du Languedoc La Clape,
Biodynamie 2020 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 38.95 32.19

Op een steenachtig stuk land, gedomineerd door wind en zon, gedijen deze oude syrah, grenache en mourvèdre stokken.
Eenmaal gefermenteerd, wordt hij gedurende 12 tot 16 maanden verouderd op nieuwe eiken vaten. De neus is intens
kruidig en onthult geuren van rood fruit. Hij is mondvullend met fijne, zijdezachte tannines die de fruitige frisheid van deze
wijn benadrukken. Heerlijk bij rundsvlees.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77581 19 L'Hospitalitas, Coteaux du Languedoc La Clape, Gérard Bertrand 2019 15 Rood HK 6 x 75 cl. 61.60 50.91*

"L'Hospitalitas" is het paradepaardje van kasteel L' Hospitalet, gelegen aan de kust ten zuiden van Narbonne. Explosieve
neus, aroma's van viooltjes, rijp fruit en geroosterde vleugjes. Deze geconcentreerde wijn smaakt zeer lekker bij gegrild
gevogelte, rood vlees en sausgerechten.



25/05/2023 118/219

Domaine de Villemajou, Corbières Boutenac

Het Domaine de Villemajou, in het achterland van de wijngaard van Boutenac in de Corbières, is het familiehuis waar vader en zoon meer
dan  vijftien  jaar  hun  passie  voor  wijn  deelden.  Dit  eigendom,  dat  130  ha  groot  is,  vormde  de  bakermat  van  de  beschermde
oorsprongsbenaming Boutenac,  de eerste officieel  erkende cru in  de Corbières.  Dit  landgoed onderscheidt  zich door de zeer oude
carignan-wijnstokken. De «Grand Vin» is de ultieme expressie van dit uitzonderlijke terroir.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77576 20 Domaine de Villemajou, Corbières Boutenac, Gérard Bertrand 2020 14.8 Rood Karton 6 x 75 cl. 17.80 14.71*

Carignan, syrah en grenache, elk apart gevinifieerd en vervolgens 10 tot 12 maanden gerijpt op eikenhouten vaten. Diep
granaatkleurig,  complexe neus van compote fruit  en zoete specerijen.  Vol  en breed mondgevoel met fijne,  elegante
tannines. Heel lekker bij lamscarré en mediterrane gerechten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77577 20 "La Forge" Corbières Boutenac, Gérard Bertrand 2020 14.5 Rood HK 6 x 75 cl. 61.60 50.91*

77577 19 "La Forge" Corbières Boutenac, Gérard Bertrand 2019 14.5 Rood HK 6 x 75 cl. 61.60 50.91*

Deze wijn, gemaakt van oude carignan stokken, heeft een uitmuntende persoonlijkheid : kracht en elegantie vullen elkaar
subtiel aan. Een complexe neus van zwart compote fruit en specerijen. Gestructureerd in de mond met een zijdeachtige
afdronk. Heerlijk bij vederwild.



25/05/2023 119/219

Domaine de l'Aigle, Limoux

Domaine de l'Aigle dichtbij  het dorp Roquetaillade, kijkt uit  op de met sneeuw bedekte bergtoppen van de Pyreneeën. Zijn naam is
afkomstig van de roofvogels die  op majestueuze wijze over het  gebied vliegen.  Het  samenspel  tussen mediterrane,  bergachtige en
maritieme invloeden, draagt bij tot een uniek klimaat binnen de Languedoc-Roussillon. Het klimaat in combinatie met de kalkachtige
bodem is ideaal voor de chardonnay en pinot noir druif. De percelen voor de "Aigle Royal", die tot wel 500 meter boven de zeespiegel liggen,
produceren de meest bijzondere wijnen van dit domein.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77571 21 Domaine de l'Aigle, Chardonnay Bio, AOP Limoux, Gérard Bertrand 2021 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 24.85 20.54

De chardonnay  druif  heeft  in  de  appellatie  Limoux,  op  zo'n  450  meter  hoogte,  een  uitzonderlijk  terroir  gevonden,
vergelijkbaar met het klimaat in de Bourgogne. Fruitige toetsen van witte perzik evoluerend naar aroma's van gebak en
amandelspijs. Om van te genieten bij een vissoep.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77573 20
Domaine de l'Aigle, Pinot Noir, IGP Haute Vallée de l'Aude, Gérard
Bertrand
93 pts Wine Anorak - Tasted by Jamie Goode

2020 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 24.85 20.54

De  pinot  noir  druif  heeft  in  de  appellatie  Limoux,  op  zo'n  450  meter  hoogte,  een  uitzonderlijke  terroir  gevonden,
vergelijkbaar met het klimaat in de Bourgogne. Een neus van framboos en kruisbes en zacht, fruitig en kruidig in de mond,
eindigend met fijne, zijdezachte tannines. Heerlijk bij gebraden kalfsvlees met champignons. Past bij wild, net zoals een
Bourgogne.



25/05/2023 120/219

Château la Soujeole, Malpère, Biodynamie

Sinds zijn overname heeft Gérard Bertrand het landgoed omgebouwd tot een biologisch-dynamisch wijndomein, introduceerde hij opnieuw
paard en ploeg om de grond te bewerken en investeerde hij in wijngaarden en kelders om de kwintessens van dit terroir te onthullen. La
Soujeole, de toegangspoort tot twee werelden, de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, is ideaal gelegen in de Malepère-appellatie.
Het landgoed ontleent het beste van beide klimatologische invloeden en de wijnstokken zijn samengesteld uit cabernet franc, aangevuld
met merlot en malbec. De wijnen van La Soujeole uit de Languedoc, delen het Occitaanse accent van zuidwestelijke wijnen, waarvan ze de
diepe kleur en rijke tannine hebben.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70385 17 Château de la Soujeole, "Grand Vin" Malepère, Biodynamie
15,5-16/20 Le Point - Olivier Bompas 2017 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 34.10 28.18

Unieke expressie uit het zuiden, met invloeden uit het westen, gemaakt van Bordelese druiven die op biodynamische wijze
worden geteeld. De aroma's van zwarte bessen en groene peper worden mooi gecombineerd met hints van bramen en
gerookt paprikapoeder. Hij onthult een royale fruitigheid, een diepe kleur en een stevig mondgevoel. Dit vraagt om een
rijke keuken, zoals mildgekruide gerechten met bovenaan de lijst de stoofschotels uit Carcassonne en Castelnaudary.



25/05/2023 121/219

Cigalus, Gérard Bertrand, Biodynamie

Duurzame ontwikkeling wordt hier tot in het extreme toegepast. De 70 hectaren wijngaard worden volgens de biodynamische werkwijze
gecultiveerd. Door dit respect voor de wijngronden komen de nobele druivensoorten optimaal tot hun recht: chardonnay, viognier en
sauvignon voor de witte wijn, cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, syrah, grenache, carignan, caladoc voor de rode. Gekenmerkt
door een mediterraanse identiteit, met als resultaat uitzonderlijke wijnen met een uniek karakter. Zoals Gilles De Baudus, expert en fervent
aanhanger van de biodynamie zo graag benadrukt, biedt het domein Cigalus verrassend frisse wijnen, haast «vibrerend», steeds ontwikkeld
volgens de specifieke regels van deze cultiveringsmethode en dit al sinds 2002.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77832 21 Cigalus Blanc, IGP d'Oc, Gérard Bertrand, Biodynamie 2021 14 Wit HK 6 x 75 cl. 35.40 29.26

In de biodynamische landbouw, met respect voor de terroir, komen nobele druivensoorten optimaal tot hun recht. De
samenstelling van chardonnay, viognier en sauvignon blanc resulteert in een uitzonderlijke wijn met een uniek karakter.
Neus van citrus, perzik en gedroogd fruit, met op de achtergrond een vleugje toast. Perfect bij een tartaar van Sint-
Jakobsvruchten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77833 21 Cigalus Rouge Bio, IGP d'Oc, Gérard Bertrand 2021 15 Rood HK 6 x 75 cl. 35.40 29.26

77833 20 Cigalus Rouge Bio, IGP d'Oc, Gérard Bertrand
95 pts Falstaff 2020 15 Rood HK 6 x 75 cl. 35.40 29.26

In de biodynamische landbouw, met respect voor de terroir, komen nobele druivensoorten optimaal tot hun recht. De
samenstelling van cabernet sauvignon, syrah en merlot resulteert in een uitzonderlijke wijn met een uniek karakter. Volle
en zachte afdronk met een boeket van zwart compote fruit, specerijen, zoethout, humus en truffel. Heerlijk bij een fijne
stoverij.



25/05/2023 122/219

Clos d'Ora, Minervois La Livinière, Biodynamie

Het avontuur Clos d'Ora begon met een visie van Gérard Bertrand toen hij in 1997 op deze plek wandelde. De gevoelens deze dag van vrede,
volkomenheid en harmonie met de natuur spoorden hem aan om met vastberadenheid een uitzonderlijke wijn te creëren die dit prachtige
terroir ten volle tot zijn recht laat komen. De 9 hectare wijngaard ligt op de gemeente van La Livinière in de Minervois, op een hoogte van
220 meter, en wordt omringd door droge stenen muren. Het is gelegen op een geologische splitsing waar twee specifieke terroirs elkaar
ontmoeten, "bartoniens" en "luteciens", samengesteld uit kalksteen, zandsteen en mergel. Op deze bodem, rijk aan geschiedenis, zijn
naast de oude carignan en grenache, syrah en mourvèdre aangeplant, om de vier karakteristieke, perfect complementaire druivensoorten
van de Languedoc-Roussillon samen te brengen. Op Clos d'Ora nodigt de natuur uit tot nederigheid en staat de tijd stil. De wijngaard wordt
gecultiveerd volgens de regels van de biodynamie, het paard en de muilezel worden gebruikt om de verbinding tussen de mineralen, de
plant, het dier en de mens tot stand te brengen. Dankzij een gesofisticeerd vinificatie- en rijpingsproces is Clos d'Ora ongekend evenwichtig
en heeft de wijn een opmerkelijk lange afdronk. Clos d'Ora is een uitzonderlijke wijn met een krachtig en elegant karakter, waarvan de
tannines ongelooflijk gesmolten en subtiel zijn.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70024 18
Clos d'Ora, Minervois La Livinière, Gérard Bertrand, Biodynamisch
92 pts Wine Spectator - 94 pts James Suckling - 98 pts Bettane &
Desseauve

2018 14 Rood HK 3 x 75 cl. 184.50 152.48*

70024 14 Clos d'Ora, Minervois La Livinière, Gérard Bertrand, Biodynamisch
The Wine advocate 93/100 2014 14 Rood HK 3 x 75 cl. 184.50 152.48*

Gérard Bertrand droomde ervan om een grootse Languedoc wijn te maken.  Deze grootse wijn werd geboren in de
appellatie Minervois - La Livinière, op een uitzonderlijke terroir van 9 ha met zeer oude stokken van carignan, syrah,
grenache en mourvèdre. Het resultaat is een knappe en krachtige, houtgelagerde wijn met intense aroma's van zwart fruit
en een vlezige mond met rijpe, fijne, strakke tannines. Heerlijk bij (veder)wild.



25/05/2023 123/219

Clos du Temple, Cabrières

Cabrières is een kleine, bijna onbekende appellatie, maar heeft toch al lang een buitengewone reputatie, met name door de Zonnekoning
die de kwaliteit van de Cabrière Rosé prees. Hij liet deze wijn op zijn verfijnde banketten serveren en bezorgde de rosé de briljante
"koninklijk gecontroleerde" benaming.Was het Lodewijk XIV of was het de charme van de wilde natuur, de geur van de garrigue en het
gezang van de blauwe rotslijster in een idyllische baai, niet ver van de terrassen van Larzac, die de ondernemer Gérard Bertrand op het
spoor van de Clos du Temple zette? Voor het succes van een dergelijk project heb je flair, durf en creativiteit nodig in combinatie met het
harde werk van het team van Gérard Bertrand. Het ontwerp van de Clos du Temple is een verzameling van duizenden details, maar over het
geheel genomen zou men kunnen zeggen dat het uitzonderlijke terroir en de ongeëvenaarde knowhow in combinatie met de natuur er veel
mee te maken heeft. De "Clos", waar alleen mannen, paarden en muilezels de wijngaarden bewerken met behulp van biodynamische
methoden, beslaat 8 hectare verdeeld over 7 percelen. Elk van hen wordt apart behandeld, geoogst en gevinifieerd in de "Tempel". In de
"Tempel" die de vaten en kuipen herbergt, voelt men een spirituele kant, deze wordt gekleurd door de filosofie van Gérard Bertrand die hij
in zijn boek "Le vin à la belle étoile" uiteenzet en door die van de filosoof Rudolf Steiner, vader van de biodynamica. De rosé, het centrale
element van de Clos du Temple, verdient het om te verblijven in een perfect uitgebalanceerde fles. Net als de wijn, het centrale element,
vormt de exclusieve fles een verbinding tussen aardse en hemelse krachten en ontdekken we hopen symbolen die beheerst worden door de
gulden snede.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70456 21 Clos du Temple, Biodynamisch, AOP Cabrières, G. Bertrand
95 pts James Suckling 2021 14.5 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 194.80 160.99*

70456 20 Clos du Temple, Biodynamisch, AOP Cabrières, G. Bertrand
98 pts Falstaff - 94 pts James Suckling - 96 pts Bettane & Desseauve 2020 14.5 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 194.80 160.99*

Magisch, subliem, prachtig, deze Clos du Temple is een van de beste rosé wijnen ter wereld. Un nez marqué par de fines
notes de d'abricots, de pêches blanches soutenu par des effluves de rose, de poivre vert et de tabac blond. Un équilibre
parfait en bouche: ample, une belle caudalies avec une finale fraiche et minérale.

Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78677 Luxe giftbox "Clos du Temple" 25.95 21.45



25/05/2023 124/219

Douceur des Terroirs, Gérard Bertrand

In het zuiden van Frankrijk liggen een groot aantal zonnige landerijen die zeer geschikt zijn voor vergevorderde rijpingsprocessen en
hogere suikergehaltes.  Dit  zijn gunstige omstandigheden voor de productie van goede wijnen met een zoete,  natuurlijke smaak. De
wijngaarden van Rivesaltes bevinden zich op kleine terrassen. Rivesaltes betekent hoge oever in het Catalaans. Er wordt witte wijn op basis
van de muscaatdruif geproduceerd die heel goed past bij nagerechten. Verderop, in het Catalaanse achterland, vindt men Maury, de
lievelingsplek van het druivenras de grenache noir, die hier heer en meester is. Perfect bij ganzenlever, blauwe kaas en desserts gemaakt
met pure chocolade.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77582 21 Muscat de Rivesaltes, Gérard Bertrand 2021 15 Wit Moelleux Karton 6 x 75 cl. 16.79 13.88

Een natuurlijk zoete wijn gemaakt van muscat. Hij valt erg in de smaak door zijn aroma's van gekonfijt fruit en mirabel.
Deze verleidelijke wijn biedt zachte smaken aan, gevolgd door een frisse afdronk. Serveer hem goed gekoeld als aperitief
of bij foie gras en desserts op basis van fruit.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77583 10 Maury Rouge, Gérard Bertrand 2010 16 Rood Zoet Karton 6 x 75 cl. 16.79 13.88

Deze natuurlijk zoete wijn van 100% grenache bezit aroma's van rijp zwart fruit. Zijn frisse afdronk maakt van de Maury
een prima keuze bij blauwe kazen (Roquefort) en desserts op basis van fruit.



25/05/2023 125/219

Provence

Estandon

Estandon is het oudste en belangrijkste merk van de Provence, dat reeds vanaf het prille begin haar persoonlijkheid drukt op de wijnen van
AOC Côtes de Provence. De wijnmakers van Estandon streven ernaar om van elke jaargang een waar plezier en genot te maken. Dit merk
vertegenwoordigt vandaag de dag maar liefst 10% van de totale productie van de wijnen uit de Provence. De wijngaarden zijn verdeeld over
2.000 ha rond Flayosc, Le Thoronet en Le Cannet in een landelijke omgeving waar de wijnstokken omringt worden door eiken en olijfbomen.
Dit neemt ons mee naar een authentiek en heerlijk universum. Het vlaggenschip van het gamma is afkomstig van wijnstokken die zijn
aangeplant aan de voet van de berg Sainte Victoire, ten oosten van Aix-en-Provence, een natuurgebied dat profiteert van een continentaal
microklimaat en een arme bodem die royale wijnen oplevert. "Les vignes de l'Insolence" IGP Méditerranée, liggen in het noorden van het
natuurpark Sainte Baume in Seillons-Source-d'Argens op bijna 400 meter hoogte, waar ze het dorp omringen. Om praktische redenen
wordt de vinificatie uitgevoerd in de nabijgelegen kelder van Les Vignerons de Provence in Brignoles.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70450 Insolence d'Estandon, Blanc, IGP Méditerranée 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 10.79 8.92

Deze expressieve en gastronomische wijn is er eentje om te delen. De druiven komen uit het hart van de Provence, ten
zuidwesten van het vinificatiecenter in Brignoles. Mooie delicate neus met tonen van abrikoos en witte perzik. De mond is
zacht en smaakvol. Hij begeleidt zowel tapas als de mediterrane keuken, maar ook een stukje kabeljauw met tapenade
past er perfect bij.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70230 22 Estandon "Héritage", Côtes-de-Provence 2022 13 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 12.35 10.21

70231 22 Estandon "Héritage", Côtes-de-Provence 2022 13 Rosé Karton 12 x 37,5 cl. 7.45 6.16

70232 21 Estandon "Héritage", Côtes-de-Provence Magnum 2021 13 Rosé Karton 3 x 1,5 L 26.70 22.07

De wijngaarden van Estandon bevinden zich in een idyllisch landschap, rond Flayosc, Le Thoronet en Le Cannet. Deze rosé
heeft een prachtige lichtroze kleur, een floraal boeket en hints van wit fruit. In de mond is hij rond, zijdezacht en elegant.
Als de zon van de partij is, wordt hij geschonken bij diverse lokale streekgerechten, bij een zeevruchtenschotel of bij
exotisch getinte gerechten.

 

 



25/05/2023 126/219

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70437 21 Impression, Estandon, Côtes-de-Provence Sainte-Victoire 2021 13.5 Rosé Karton 6 x 75 cl. 17.10 14.13

Een echte terroir-expressie, van arme en goed gedraineerde bodems, waar de wijnstok met veel moeite waterdruppels uit
de kalksteen en kleiachtige zandsteen trekt om een heerlijke, levendige en krachtige rosé te produceren. Een bleke rosé
die een royale neus biedt met tonen van exotisch fruit en meidoorn. De aanzet is soepel en smakelijk, met veel finesse die
eindigt in een lange minerale afdronk. Top! Een zalmmootje in een kruidenkorst met een Provençaalse gratin smaakt er
heerlijk bij.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70438 Insolence d'Estandon, Rosé, IGP Méditerranée 13 Rosé Karton 6 x 75 cl. 10.79 8.92

70439 Insolence d'Estandon, Rosé, IGP Méditerranée in magnum 13 Rosé Karton 3 x 1,5 L 26.60 21.98

70458 Insolence d'Estandon, Rosé, IGP Méditerranée Jeroboam 13 Rosé HK 1 x 3 L 77.25 63.84

De zeer verfijnde fles van de "Insolence" rosé, legt de nadruk op verleiding, plezier, gezelligheid en vrijgevigheid. De
wijngaarden omringen een prachtig  dorp in  het  noorden van het  natuurpark van Sainte  Baume.  Deze krachtige en
begeerlijke rosé, is eerder bleek met een frambooskleurige schijn en heeft een expressieve neus met tonen van vers fruit,
fris en sappig. Hij kan zowel als aperitief worden gedronken, maar ook bij andere gelegenheden die synoniem staan voor
gezelligheid.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70632 21 Symbiose, AOC Côtes de Provence, Rosé 2021 12.5 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 16.20 13.39

Finesse en elegantie kenmerken deze roséwijn, gemaakt van biodynamische druiven afkomstig uit het terroir van Correns,
in de Var, dat al 25 jaar 100% biologisch is. Desalniettemin is het behoud van het milieu een zorg voor de wijnbouwers van
Correns. Uit een recente studie blijkt dat de biodiversiteit in Correns vijf keer rijker is dan in naburige dorpen. De neus is
fijn en elegant, met een mooie complexiteit van witte bloemen en citroenachtige toetsen. Zijdezacht en rijk aan aroma's
van wit vruchtvlees. Enkele suggesties: zalmcarpaccio, brochettes van langoustinestaarten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70633 22 Estandon, Black Rosé, IGP Méditerranée 2022 12.5 Rosé Karton 6 x 75 cl. 12.60 10.41

70633 21 Estandon, Black Rosé, IGP Méditerranée 2021 12.5 Rosé Karton 6 x 75 cl. 12.60 10.41

Een bewust baanbrekend product, een weldoordacht concept in een volledig ondoorzichtige, met zwarte zeefdruk bedekte
bordelaise fles. Licht van kleur met fuchsia reflecties, een aangenaam bouquet met hints van winegums en vers fruit. Vlot
van smaak met accenten van exotisch fruit, soepel palet, mooi in evenwicht door voldoende fraîcheur. Deze rosé swingt,
van mixologie tot het nachtleven...

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70452 Insolence d'Estandon, Rood, IGP Méditerranée 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 10.79 8.92

Deze prachtige, exclusieve en verleidelijke fles is gemaakt voor uw plezier. De wijn is afkomstig van het rotsplateau van
Roquebrussanne in het hart van de Provence tussen Toulon en Brignoles. Zijn neus van rode vruchten wordt omhuld door
de geur van garrigue. In de mond zal zijn soepele tannine en zijn fruitige smaak u helemaal kunnen verleiden. Heerlijk als
aperitief bij geroosterd brood en toast met diverse tapenades of bij een zonnig bordje tapas.
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Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78547 Vasque Estandon 32.55 26.90

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78548 Ijsemmer Estandon 12.95 10.70

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78570 Kit Petanqueballen "Obut" - Estandon 62.25 51.45

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78627 Vascque Insolence 32.55 26.90
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Domaine de L'Ile, Côtes de Provence de l'Ile de Porquerolles

Dit domein behoort vandaag tot het huis Chanel.  Domaine de l'Île,  gelegen in een natuurpark, produceert op deze zonovergoten en
winderige eilandvlakte heerlijke wijnen. Porquerolles, een eiland. Ver weg van het alledaagse. Steeds in de nabijheid van de zee, waar de
frisheid van de zeebries zich vermengt met de geur van het dennenbos. De historische wijngaard, die overspoeld wordt door licht, ontleent
zijn signatuur aan het glinsterende oppervlak van duizend jaar oude schist, en aan de zachtheid van de nachtelijke dauwdruppels.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70449 21 Domaine de l'Ile, Côtes de Provence Blanc, BIO 2021 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 27.20 22.48*

Dit domein dat toebehoort aan het huis Chanel is gelegen in een natuurgebied op het eiland Porquerolles. De witte
vruchten, hardnekkig, sappig, met een vegetale toets en een vleugje hars, nemen je mee door de garrigue en laten een
frisse indruk van munt en eucalyptus na in de mond. Heerlijk bij zakouskis, tapas, tapenades en pistou, maar eveneens een
perfecte match bij witte vis in papillot of bij bourride toulonnaise.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70448 22 Domaine de l'Ile, Côtes de Provence, BIO 2022 12 Rosé Karton 6 x 75 cl. 20.80 17.19*

70448 21 Domaine de l'Ile, Côtes de Provence, BIO
18/20 le Point Olivier Bonpas - 92,5 points & Coup de coeur / Figaro 2021 12 Rosé Karton 6 x 75 cl. 19.70 16.28*

Dit landgoed is onlangs aangekocht door het huis Chanel en ligt op het eiland Porquerolles voor Hyères. Een delicatesse
met een kristalheldere schijn. De neus geurt naar sappige, dorstlessende meloen en vers fruit,  direct van de boom
geplukt, versterkt door de geur van witte bloemen. In de mond onthult de de wijn zijn volume volume en een zilte toets. Dit
is een luchtige en levendige rosé, die het licht en de rust van het eiland suggereert.

Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78630 Ijsemmer domaine de l'Ile 14.25 11.78

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78678 Vasque Domaine de l'Ile 35.70 29.50
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Vin de France

CFVG, Caves de Wisembourg

De Compagnie Française des Grands Vins (CFGV) werd opgericht in 1909. CFGV staat aan de basis van de industriële ontwikkeling van
mousserende wijnen. Met een productie van meer dan 80 miljoen flessen per jaar is hij de grootste Franse producent van mousserende
wijnen  buiten  champagnes.  Met  3  productielocaties,  200  medewerkers  en  haar  brede  expertise,  biedt  CFGV  wijnen  aan  voor  alle
marktsegmenten: van standaard mousserende wijn over kwaliteits-mousserende wijnen tot de beste AOC's in de markt.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70531 Pol Clément, "Sélection" effervescent 8 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 5.55 4.59

Om aan de drempel van 8,5% vol. alcohol vol te blijven en om te geieten van een aantrekkelijk accijnstarief, is deze drank
onderworpen aan de toevoeging van water en mag dit product dan ook niet de vermelding van schuimwijn dragen. Hij is
licht met delicate tonen van peer en muscat. Het is een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Het is niet evident op het
verschil te maken tussen een klassieke schuimwijn en deze Pol Clément. Je mag hem zo, koel serveren of met een beetje
crème de cassis als kir.
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Bouchard-Aîné & Fils, Vins de France

Al meer dan 250 jaar maakt Bouchard Aîné & Fils wijnen met een constante zoektocht naar perfectie. Deze kennis past de eigenaar
eveneens toe voor eenvoudige wijnen, afkomstig uit  Frankrijk,  het land van zon, wind en karakter. De familie Boisset,  eigenaar van
Bouchard Aîné & Fils, heeft geïnvesteerd in een bottelarij in het centrum van Quincié in Beaujolais om zeker te zijn van een perfecte
botteling. Om de kwaliteit van de bevoorrading te waarborgen namen ze het huis Skalli & Fortant de France over en daarmee haalden ze
meteen ook alle expertise in huis van de uitvinder van de cépage-wijnen in Frankrijk.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70042 Blanc de Blancs "Collection" Bouchard Aîné & Fils 12.5 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 6.55 5.41

Dankzij zijn charme en constante kwaliteit, blijven klanten al jaren trouw aan deze lichte, zachte en frisse wijn. Heel lekker
bij viskroketten en harde kazen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70196 22 Chardonnay Réserve du Conseiller, Bouchard Aîné & Fils 2022 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 8.05 6.65

70196 21 Chardonnay Réserve du Conseiller, Bouchard Aîné & Fils 2021 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 8.05 6.65

De Chardonnay, gelauwerde druivensoort van deze Franse wijn, biedt een aromatisch palet, zowel floraal (hagedoorn en
bloemen van de robinia, vaak acacia genoemd) als fruitig (citrus en exotische vruchten). Deze wijn van de 'collectie' van dit
huis in Beaune past uitstekend bij allerlei salades, gegrilde vis, geitenkaas en verdient zijn plaats wanneer om een witte
wijn wordt gevraagd.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77838 22 Collection" Bouchard Aîné & Fils, Blanc, Grenache-Colombard 2022 12 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 6.90 5.70

Een witte blend van grenache en colombard (deze laatste afkomstig uit het zuid-westen van Frankrijk) met aroma's van
citrus en exotisch fruit. Een fruitige, verfrissende wijn. Smaakt heerlijk als aperitief of bij gerookte vis en mosselen.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70043 Rosé, "Collection" Bouchard Aîné & Fils 12 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 6.55 5.41

Mooie evenwichtige rosé, met lichtroze kleur en fruitige aroma's zonder te overdrijven. Het is een vlotte drinker. Perfect
als aperitief.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70041 Rouge Rubis "Collection" Bouchard Aîné & Fils 12.5 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 6.55 5.41

Een charmante, fruitige rode wijn, gemaakt in de stijl van gamay. Drink hem iets gekoeld. Ideaal bij fijne vleeswaren en
zachte kazen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77874 22 Collection Bouchard Aîné & Fils, Rouge, Grenache-Syrah 2022 13.5 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 6.90 5.70

77874 21 Collection Bouchard Aîné & Fils, Rouge, Grenache-Syrah 2021 13.5 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 6.90 5.70

De twee grootste druivensoorten van de Rhônevallei. Heerlijke aroma's van peper, verse kurkuma en rood fruit. De smaak
is zacht, lekker, rond met mooie pittige tannines. Heerlijk bij gegrild en geroosterd vlees (lams- en rundvlees).

Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78431 Poster "De kleuren van de wijnen", Bouchard Aîné & Fils 2.70 2.23

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78432 Poster "De aroma's van de wijnen", Bouchard Aîné & Fils 2.70 2.23

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78433 Poster "De cépages van de wijnwereld", Bouchard Aîné & Fils 2.70 2.23

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78097 Lange houten kist Bouchard voor 2 x 75 cl. met poster 12.10 10.00

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78472 kist Bouchard voor 2fl en poster "Les cépages" 14.80 12.23
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La Tournée, Ferraton Père & Fils

La Tournée is een eerbetoon aan de bistro's die in de 20e eeuw in Frankrijk bloeiden in de steden en op het platteland. Deze plaatsen van
leven en gezelligheid, die een centrale rol hebben gespeeld en nog steeds spelen in het sociale leven van onze streken. Dit zijn wijnen voor
een onmiddellijk plezier, die in hun aroma's de grote druivenrassen van de Rhône onthullen: Grenache, Syrah, Viognier. Eenvoudig en
authentiek, zoals de momenten van delen of de keuken waarmee ze gepaard gaan.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70343 22 La Tournée Blanc, Vin de France, Ferraton 2022 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 7.60 6.28

La Tournée  is  een  ideale  wijn  voor  de  bistronomie  die  zijn  naam dankt  aan  de  Peugeot  202  die  de  professionele
restaurateurs van Tain l'Hermitage bedient. Met deze wijn ontdekken wij de rolle-druif met zijn pompelmoesvleugjes en de
viognier die voor een vlotte afdronk zorgt. Deze twee druiven geven een Rhone-karakter aan de wijn. Hij past bij een waaier
van gerechten waar een witte wijn gevraagd wordt.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70344 22 La Tournée Rouge, Vin de France, Ferraton 2022 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 7.60 6.28

La Tournée  is  een  ideale  wijn  voor  de  bistronomie  die  zijn  naam dankt  aan  de  Peugeot  202  die  de  professionele
restaurateurs van Tain l'Hermitage bedient. Met deze wijn ontdekken wij de syrah met zijn kruidige toets en de grenache
die voor een zachte afdronk zorgt. Deze twee druiven geven een Rhone-karakter aan de wijn. Hij past bij een waaier van
gerechten waar een rode wijn gevraagd wordt.
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Oostenrijk

Weingut Weixelbaum

Het is een bijzonder familiedomein dat zich onderscheidt door zijn positieve filosofie en zeer dicht bij de natuur staat. Om het in geleerde
woorden te zeggen; in de holistische leer worden verschijnselen als totaliteiten beschouwd. Kortom, bij Weixelbaum is men dol op het land
en is men ervan overtuigd dat door zoveel mogelijk respect voor de natuur op te brengen, ze beloond worden met prachtige oogsten. Om
een paar anekdotes te noemen: ze praten bijvoorbeeld met de wijnstokken in het dialect van de Kamp Vallei, ze raken de bladeren aan om
hun behoeften beter te begrijpen, ze zetten bijenkorven en insectenhotels op, ze planten kamille, camelia, venkel, heliotroop en klaver om
klein gedierte te voeden. Zij onderhouden de biodiversiteit van hun 90.000 wijnstokken verspreid over 22 hectare in dit kleine pastorale
dorpje Strass, afgesneden door de rivier de Kamp.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70414 22 Grüner Veltliner "Ried Stangl", Weingut Weixelbaum 2022 12.9 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 14.65 12.11

70414 21 Grüner Veltliner "Ried Stangl", Weingut Weixelbaum 2021 12.9 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 14.65 12.11

Dit domein ligt ten noorden van de Donau, op zo'n 50 km van Wenen, langs de Kamp. Deze grüner veltliner, afkomstig van
het perceel "Ried Stangl", wordt op een zeer natuurlijke manier geteeld. De typische aroma's van de druif laten zich
kenmerken door een jonge, frisse en vegetale toets op een kruidige afdronk. Hij is breed inzetbaar en heel lekker bij
Aziatische gerechten op basis van zeevruchten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70638 18 Zweigelt "Ried Eichberg", Weingut Weixelbaum 2018 13.4 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 16.75 13.84

Zweigelt  is  de  meest  aangeplante  rode  druif  in  Oostenrijk.  Hij  ontstond  in  de  jaren  1920  door  een  kruising  van
blaufrankisch en St-Laurent. Heinz Weixelbaum cultiveert zijn wijnstokken op de zuidelijke hellingen van de Eichberg op
een zeer natuurlijke manier, waardoor de kenmerken van de druif volledig tot uiting komen in de wijn. Een druivenras met
een licht  mondgevoel,  maar  hier  vrij  vol  van smaak met  tonen van rood fruit,  kersen in  het  bijzonder,  en  lichtjes
gekarakteriseerd door zijn rijping in acaciahouten vaten. Serveer hem bij rood vlees, lamsvlees, gestoofd vlees en kazen.
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Luxemburg

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70687 Monopole Perlé, Vin Pétillant, Vinmoselle 8.5 Wit Parelend Karton 6 x 75 cl. 6.20 5.12

Uitsluitend samengesteld uit druiven van Luxemburgse wijngaarden. Aangenaam en verfrissend . Op warme dagen ideaal
als aperitief Dit is een goede basis voor cocktails op basis van siropen.
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Bernard-Massard, 100 jaar geschiedenis

100 jaar Bernard-Massard dat staat voor 100 jaar gezelligheid, engagement, passie, gedeelde ontmoetingen en de garantie om vele pure
emoties samen te leven...  De Bernard-Massard wijnen worden gemaakt op basis van zorgvuldig geselecteerde wijnen en volgens de
strengste regels van de "traditionele methode".  De wijnen van Bernard-Massard profiteren al  5  generaties lang van de technische
vooruitgang en de knowhow van hun beste wijnmakers, die hen een kwaliteitsconsistentie garanderen die een groot huis waardig is. De
Crémant du Luxembourg, het vlaggenschip van het gamma, wordt samengesteld uit druiven van de beste percelen op de hellingen van de
Moezel.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70417 Bernard-Massard, "Organic" 12 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 15.35 12.69

Deze klassieke traditionele methode bestaat uit wijnen die uitsluitend met biologische druiven worden gevinifieerd. Deze
basiswijn wordt vervolgens aangevuld met een "liqueur de tirage" op basis van wijn, suiker en biologische gist, met als
doel de tweede fermentatie in de fles en de levendigheid op te roepen. Na een lange rijpingsperiode wordt elke fles lichtjes
rondgedraaid  om  zo  het  gistbezinksel  in  de  hals  te  concentreren  en  te  verwijderen.  Tenslotte  plaatsen  we  een
champignonvormige kurk die wordt afgedicht en afgedekt. Een uitstekende biologische Cuvée, gulzig met zijn tonen van
witte vruchten, die een fijne volheid presenteert (12g/l residu) ondersteund door een mooie vinositeit. De lange en zuivere
afdronk wordt benadrukt door een mooie frisheid. Een Cuvée voor grote momenten van ontroering bij het begin van
festiviteiten of voor bij eenvoudige of licht gearomatiseerde gerechten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70476 Bernard-Massard, Crémant du Luxembourg Cuvée 1921 12 Brut Karton 6 x 75 cl. 18.50 15.29

70489 Bernard-Massard, Crémant du Luxembourg Cuvée 1921 in étui 12 Brut Karton 6 x 75 cl. 18.50 15.29

Deze �Crémant de Luxembourg'  is  speciaal  ontworpen om de honderdste verjaardag van het  gerenommeerde huis
Bernard-Massard te vieren. Dit is een uitzonderlijke cuvée gemaakt van druiven van de beste percelen van de Moezel, met
een zorgvuldige vinificatie en rijping gedurende drie jaar. Werkelijk alles werd gedaan om de knowhow te illustreren, dit
ter ere van de oprichter, Jean Bernard-Massard. Fijne en overvloedige belletjes. De neus is krachtig, elegant en complex
met fijne aroma's van perzik, witte bloemen en honing. Deze uitzonderlijke cuvée wordt gedronken als een champagne,
tijdens geweldige momenten en begeleidt ook wonderwel een licht aromatische keuken.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77152 Bernard-Massard, Cuvée de l'Écusson Brut 12 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 14.75 12.19

77290 Bernard-Massard, Cuvée de l'Écusson Brut Picolo 12 Wit Brut Karton 24 x 20 cl. 4.65 3.84

77292 Bernard-Massard, Cuvée de l'Écusson Brut in magnum 12 Wit Brut Karton 6 x 1,5 L 29.60 24.46

De "Cuvée Écusson" is de parel van Bernard-Massard. Ze werd samengesteld uit de beste pinot blancs, pinot noirs en
rieslings en er werd bovendien een grote hoeveelheid chardonnay aan de blend toegevoegd, die zorgt voor haar elegantie
en finesse. Ze onderging een 2-jarige rijping in de kelders te Grevenmacher. Te schenken als aperitief.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77537 Bernard-Massard, Cuvée de l'Écusson Rosé 12 Rosé Brut Karton 6 x 75 cl. 14.75 12.19

77538 Bernard-Massard, Cuvée de l'Écusson Rosé Picolo 12 Rosé Brut Karton 24 x 20 cl. 4.65 3.84

De cuvée "Ecusson" is de parel van Bernard-Massard. Uitsluitend gemaakt van pinot noir, die voor elegantie en finesse
zorgt.  Hij  werd gedurende 2 jaar in de kelders van Grevenmacher gerijpt,  alvorens zijn ontgisting.  Te schenken als
aperitief.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77545 Bernard-Massard, Sélection Demi-Sec 12 Wit Half droog Karton 6 x 75 cl. 13.30 10.99

Het was zijn ervaring als keldermeester in de Champagne die oenoloog Jean Bernard-Massard ertoe bracht om in 1921
een kelder te creëren aan de oevers van de Moezel. De kwaliteit van de bodems langs de rivier, hun ligging en het
gematigde klimaat deden hem denken aan die van de heuvels in de Champagne. De kleur van de wijn is lichtgeel en is licht
mousserend. Deze finesse is ook te herkennen in de geur die doet denken aan bloemen en planten. De wijn is rond, rijk en
vol van smaak. Aanbevolen als aperitief in de zomer of bij een borrel met vrienden. Gaat ook uitstekend samen met licht
zoete desserts en fruit.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

77547 Bernard-Massard, Sélection Brut Rosé 12 Rosé Brut Karton 6 x 75 cl. 13.30 10.99

Deze �rosé� completeert het assortiment Sélection (grands vins) van Bernard-Massard. Deze cuvée
combineert een charmante roze kleur met soepelheid en fruitigheid. Hij bezit de �gave� om elke
gelegenheid om te toveren in een feestje.

Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78242 Vasque in acrylaat Bernard-Massard 18.90 15.62

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78243 Stopsel Bernard-Massard 3.10 2.56
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ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78245 Blauwe ijsemmer, Bernard-Massard Voor flessen van 75 cl. 7.26 6.00

78246 Blauwe ijsemmer, Bernard-Massard Mini: voor flessen van 20 cl. 3.99 3.30

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78254 Champagneglas Bernard-Massard 16 cl "Opale" 1.94 1.60

78667 Champagneglas Bernard-Massard 16 cl "Opale" 2.29 1.89

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78665 Zwarte Vasque 100 Jaar 18.15 15.00

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78668 Zwarte ijsemmer Bernard Massard 100 Jaar Voor flessen van 75 cl. 8.35 6.90

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78321 Etui Ecusson Bernard-Massard 1 x 75cl. 1.80 1.49
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77743 Charles Leclaire Brut, Vin Mousseux 12 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 9.60 7.93

Een charmante wijn die je op alle momenten van de dag kunt drinken. Een goed gecontroleerde mousse, een fijne florale
neus, fruitig en rond in de mond en onderbouwd door een harmonieuze structuur. Als aperitief.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77759 Krieger Brut, Vin Mousseux 11 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 9.10 7.52

De lichtgele kleur wordt versterkt door een vakkundige bruising. Een zeer fijne neus met florale toetsen. In de mond
krijgen we mooie, ronde en fruitige smaken met een harmonieuze structuur. Een sprankelende charmeur die helemaal
thuis is op alle feestelijke aangelegenheden.
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Clos des Rochers, Luxembourg

Clos des Rochers, dat sinds de 19de eeuw door de familie Clasen wordt uitgebaat, strekt zich uit over 22 ha uitgelezen wijngaarden. De 35
percelen, die zich bijna uitsluitend op hellingen bevinden, behoren tot de beste gronden van de A.O.P. Moselle Luxembourgeoise. Ze worden
manueel bewerkt, zonder gebruik van insecticiden en chemische kunstmeststoffen. Het terroir van «Grevenmacher Fels», dat zowat 4 ha
groot is, beschouwd als het hart van het domein, geeft prachtig minerale wijnen die getuigen van een grote finesse.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77749 20 Riesling, Clos des Rochers, Grevenmacher Fels, Moselle
Luxembourgeoise, Grand Premier Cru 2020 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 19.65 16.24

77749 19 Riesling, Clos des Rochers, Grevenmacher Fels, Moselle
Luxembourgeoise, Grand Premier Cru 2019 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 19.65 16.24

Dit prachtige domein van 22 ha groot, is sinds de negentiende eeuw in het bezit van de familie Claesen. Riesling is zowel
fris, mineraal als krachtig. Gaat zeer goed bij verschillende soorten vis, wit vlees en stoofpotjes.
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Duitsland

Weingut Dr Renate Willkomm

Weingut Renate Willkomm is gelegen in Bernkastel-Kues aan de Moezel met wijngaarden in Trier en in Lösnich. In 1996 werd er definitief
overgestapt  naar  de  biologische  productiemethode.  Renate  Willkomm was  een  van  de  eersten  die  aan  de  Moezel  vocht  voor  een
milieuvriendelijke wijnbouw, waarvoor maar weinig begrip werd getoond, ook de medewerkers toonden weinig enthousiasme. Ondertussen
zijn ze allemaal overtuigd van de juistheid van deze keuze. Enkel de perfect rijpe riesling druiven uit de allerbeste wijngaarden worden
geselecteerd. Reden om deze riesling in deze regio «het gezicht van de Biologische wijn» te noemen.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70146 22 Riesling Bio QBA Feinherb , Weingut Dr. Renate Willkomm 2022 11.5 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 8.60 7.11

70146 21 Riesling Bio QBA Feinherb , Weingut Dr. Renate Willkomm 2021 11.5 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 8.60 7.11

Deze  biologische  wijn,  afkomstig  van  de  wijngaarden  langs  de  Duitse  Moezel,  wordt  gewaardeerd  vanwege  het
milieuvriendelijke aspect, maar vooral als gevolg van de goede kwaliteit die wordt bereikt met de belangrijkste, edele druif
: de Riesling. Enkel de perfect rijpe druiven uit de allerbeste wijngaarden worden geselecteerd. Reden om de wijn in deze
regio "het gezicht van de biologische wijn" te noemen. Een uitstekende keuze bij salades, vegetarische bereidingen en
gerechten met wit vlees en vis.
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Weingut Crass, Rheingau

In het hart van de Rheingau, in Eltville-Erbach, produceert de familie Crass al 400 jaar wijn. In 2014 nam Matthias de teugels over en is
vastbesloten om het familiedomein in de elite van Rheingau-wijnen te brengen. Hij verbetert de teelt van de wijnstokken, het oogstproces
en het wijnmaken, waarin hij zee bekwaam blijkt te zijn. Hij opende een vinotheek en een restaurant in het historische huis, omgeven door
een prachtig park. Het landgoed heeft 7,5 ha met voornamelijk Riesling en Pinot Noir (Spätburgunder). Het domein Crass is een uitstekend
voorbeeld om kennis te maken met Duitse wijnen.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70688 20 Riesling Siegelberg, trocken, Weingut Crass 2020 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 22.20 18.35

De Riesling wordt met grote zorg geteeld. Het is een premium Riesling afkomstig van de Siegelsberg in Erbach, een van de
beste wijngaarden in de Rheingau. Om deze uitstekende wijngaard optimaal tot zijn recht te laten komen, worden alleen de
beste druiven geselecteerd voor deze wijn. Bijzonderheden: selectief handgeplukt en twee derde van de oogst rijpt in
roestvrij  staal en een derde in eikenhouten vaten. Deze wijn heeft rijpe fruitsmaken zoals gele appel op vegetale en
kruidige tonen van zoethout en komijn. In de mond is hij vol met een frisse en vineuze zuurgraad. Ideaal als aperitief en bij
Chinese gerechten, oesters en zoetwatervis.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70640 19 Spätburgunder trocken, Weingut Crass, Rheingau 2019 13.5 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 12.95 10.70

Spätburgunder is niets meer of minder dan pinot noir, hetzelfde als in de Bourgogne, maar in Duitsland is hij vaak fruitiger
en soepeler dan in de Bourgogne. Lichte kleur, neus van kersen, aalbes, framboos, mooie frisheid met een lichte tannine
afdronk. Geserveerd op 14°C past hij 's zomers bij veel gerechten en 's winters als hij chambré is, past hij perfect bij rijke
witvleesschotels, waarom niet bij gebraden varkensvlees?

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70641 20 Erbacher Michelmark,Spätburgunder trocken, Weingut Crass 2020 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 18.85 15.58

Spätburgunder  is  een  Duitse  pinot  noir,  maar  deze  wijn  is  krachtiger  dan  gewoonlijk.  "Michelmark"  is  een  soort
wijnklassement dat zij "Qualitätswein" noemen in de categorie "Lagenwein". Vol en rond met fijne houttonen en een sterke
tanninestructuur.  Geserveerd  op  14°C  past  hij  's  zomers  uitstekend  bij  vele  gerechten  en  's  winters  bij  rijke
witvleesgerchten, zoals varkensgebraad.
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Italie

Veneto

Viticultori d'Italia "Giardini d'Italia"

De Italiaanse tuinen, waarvan de stijl over de hele wereld is geïmiteerd, zijn een sterke inspiratiebron geweest voor de collectie van het
label Giardini d'Italia. Planten en bomen worden gekweekt voor voedsel en medicijnen, de Italiaanse tuin produceert niet alleen voedsel,
maar draagt ook symbolen van schoonheid en harmonie en begeleidt dromen. Net als de wijngaard vragen deze tuinen onderhoud,
deskundigheid en tijd om ze in de loop van de tijd perfect te houden. De Giardini d'Italia collectie vertegenwoordigt een volledig ontwikkeld
boeket van de meest representatieve wijnen van Noord-Italië, en de bloemen op de etiketten zijn rechtstreeks geïnspireerd op de bloemige
aroma's die deze wijnen ontwikkelen.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70650 22 Giardini d'Italia, Pinot Grigio delle Venezie DOC 2022 12.5 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 6.90 5.70

Giardini d'Italia vertegenwoordigt een boeket geïnspireerd door de geuren van de meest emblematische wijnen van Noord-
Italië. Lichtgeel, intens bouquet, met florale tonen. Harmonieus, fris en aangenaam in de mond. Als aperitief en bij alle
voorgerechten met zeevruchten.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70654 22 Giardini d'Italia, Chiaretto Bardolino DOC 2022 12 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 6.90 5.70

70654 21 Giardini d'Italia, Chiaretto Bardolino DOC 2021 12 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 6.90 5.70

Het label is geïnspireerd op Italiaanse tuinen die, net als de wijngaard, zorg en toewijding vragen, maar waarvan de
schoonheid al sinds de oudheid een referentie blijft. Chiaretto verwijst naar de pioenroos-achtige kleur en Bardolino is de
appellatie. Mooie bleekroze kleur, delicaat bouquet, met tonen van bloemen en rood fruit. Lekker, fris en harmonieus in de
mond. Diverse hapjes, heerlijk geparfumeerde risotto en meer in het algemeen pastagerechten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70655 21 Giardini d'Italia, Merlot Veneto IGT 2021 12.5 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 6.90 5.70

70655 20 Giardini d'Italia, Merlot Veneto IGT 2020 12.5 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 6.90 5.70

Een  gezellige  wijn  voor  maximaal  plezier.  Hij  is  afkomstig  van  de  morenische  heuvels  in  Veneto,  gevormd  door
kalksteenkiezels  die  door  oude  gletsjers  zijn  meegebracht  en  waar  de  merlot  vastgroeit.  Intens  robijnrode  kleur,
aangenaam  intens,  met  hints  van  rode  vruchten.  Harmonieus  en  vol  in  de  afdronk.  Voor  Italiaanse
vleeswarenvoorgerechten en pastagerechten met sauzen op basis van tomaten.
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Bosco del Merlo, Veneto

De familie Paladin hecht zeer veel belang aan onderzoek, toewijding en respect voor traditie en ze passen deze waarden dan ook volledig
toe op dit domein dat sinds 1988 in familiebezit is. Onderzoek, naar talrijke studies op gebied van wijnstokken, druivelaars en oenologie
(vinificatie aangepast aan de druivenrassen), in samenwerking met verschillende universiteiten. Toewijding, omdat de hele familie voor
100% betrokken is in de wijngaard en de wijnproductie. Zij waken over het welzijn van de wijnstokken (footprint en ecologisch programma)
in symbiose met het rurale en pastorale landschap. En op hun beurt worden ze hiervoor vergoed door de natuur. Traditie, voor het behoud
van bepaalde oudere percelen, een manuele oogst en andere fijne details die sinds de Romeinse tijd ongewijzigd zijn gebleven en dit alles
gecombineerd met een moderne en verzorgde oenologie. Van grondstof tot goddelijke nectar en dit door familiale toewijding, onderzoek en
het intelligente gebruik van nieuwe technologieën met behoud van traditie. Het gamma witte en rode wijnen van het domein Bosco del
Merlo wordt aangevuld met 's werelds meest gewaardeerde wijn van Veneto : Prosecco.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76012 22 Bosco del Merlo, Prosecco Brut Millesimato D.O.C. 2022 11 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 14.45 11.94

70015 22 Bosco del Merlo, Prosecco Brut Millesimato D.O.C. Magnum 2022 11 Wit Brut Karton 4 x 1,5 L 31.45 25.99

Een grootse Vintage Brut Prosecco in een mooie verpakking. Prosecco is de meest populaire mousserende wijn in Italië.
Gemaakt van de glera druif in een micro-klimaat in het noorden van Treviso (Veneto). Het is een brut met aroma's van
verse amandelen. Als aperitief.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70050 Bosco del Merlo, Prosecco Brut Rosé Millesimato . 11 Rosé Brut Karton 6 x 75 cl. 14.45 11.94

Een echte Prosecco rosé gemaakt met pinot noir uit de regio Valdobbiadene. Mooie lichtroze kleur, met een fijne en
aanhoudende parel en heerlijke frisse aroma's van rode bessen. Te consumeren als aperitief en bij diverse visgerechten,
met een lichte voorkeur voor de Mediterrane keuken.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77633 22 Turranio, Sauvignon Blanc, Lison Pramaggiore DOC, Bosco del Merlo 2022 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 12.60 10.41

Deze zeer expressieve witte wijn, gemaakt van sauvignon blanc, met hints van perzik, meloen en paprika, heeft een frisse,
lange afdronk. Perfecte begeleider van vegetarische gerechten, schelpdieren, ham en geitenkaas.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70631 22 Pinot Grigio Rosato, Bosco del Merlo 2022 13 Rosé Karton 6 x 75 cl. 11.20 9.26

Prachtige verpakking in harmonie met de inhoud. Mooie roze kleur, bijna koperachtig, De neus doet denken aan Poire
Williams, gedroogde bloemen en wilde aardbei. In de mond is hij droog, smaakvol en zeer evenwichtig. Zowel als aperitief
als tijdens de maaltijd. Heerlijk bij een zalmfilet of een visrisotto.

Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78424 Stopsel Bosco del Merlo 3.50 2.89

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78425 Ijsemmer Bosco del Merlo in plexy 15.95 13.18

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78426 Vasque in plexy Bosco del Merlo 24.55 20.29

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78439 Champagneglas Bosco del Merlo 1.61 1.33

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78676 linnen zak Bosco del Merlo Life in rose 8.35 6.90

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78437 Etui Bosco del Merlo Magnum 1.75 1.45
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Paladin, Veneto

De familie Paladin hecht zeer veel belang aan onderzoek, toewijding en respect voor traditie en ze passen deze waarden dan ook volledig
toe op dit domein dat sinds 1988 in familiebezit is.Onderzoek, naar talrijke studies op gebied van wijnstokken, druivelaars en oenologie
(vinificatie aangepast aan de druivenrassen), in samenwerking met verschillende universiteiten.Toewijding, omdat de hele familie voor
100% betrokken is in de wijngaard en de wijnproductie. Zij waken over het welzijn van de wijnstokken (footprint en ecologisch programma)
in symbiose met het rurale en pastorale landschap. En op hun beurt worden ze hiervoor vergoed door de natuur.Traditie, voor het behoud
van bepaalde oudere percelen, een manuele oogst en andere fijne details die sinds de Romeinse tijd ongewijzigd zijn gebleven en dit alles
gecombineerd met een moderne en verzorgde oenologie. Van grondstof tot goddelijke nectar en dit door familiale toewijding, onderzoek en
het intelligente gebruik van nieuwe technologieën met behoud van traditie.Het gamma witte en rode wijnen van het domein Bosco del Merlo
wordt aangevuld met 's werelds meest gewaardeerde wijn van Veneto: Prosecco.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77100 22 Pinot Grigio, DOC Venezie, Paladin 2022 12 Wit Karton 6 x 75 cl. 11.20 9.26

Een jonge, frisse pinot gris met hints van acaciabloesem, muskaatnoot en wit fruit. Vis, schaal-en schelpdieren alsook wit
vlees (kalfs) zijn perfect te combineren met deze verfijnde witte wijn.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77287 22 Pralis Paladin, (Chardonnay, Sauvignon, Traminer) 2022 11.5 Wit Karton 12 x 75 cl. 9.95 8.22

Carlo en Roberto Paladin hebben hun hele leven lang de assemblages gevolgd die hun vader had ontwikkeld. De expressie
van een druivenras geaccentueerd door de juiste vinificatie, en ze vervolgens met precisie en nauwkeurigheid mengen om
een levendige en complexe wijn te produceren, is een kunst. Het voorbeeld van "Pralis", geboren uit chardonnay en
sauvignon blanc met een spoor van traminer die elkaar perfect aanvullen, is een streling voor de tong. Het bouquet onthult
tropisch fruit, perzik, citrusvruchten, gevolgd door vegetale tonen, die doen denken aan tomantenblad. Fijn, fris en delicaat
met een verfrissende afdronk. Perfect als aperitief of als voorgerecht bij rauwe ham, saffraanrisotto's, vis, exotische
gerechten en kazen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70079 20 Syrah, IGT delle Venezie, Paladin 2020 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 10.20 8.43

De syrah druif geeft hem zijn pittig karakter, maar de besnoeiing van overtollige druiventrossen en bladeren, zo'n 20 dagen
voor de oogst, zorgt voor een unieke concentratie in het glas. Intens boeket van gekonfijt fruit en kruiden met een mooi
evenwicht tussen fraîcheur en zachtheid. Ideaal bij fijne vleeswaren, gestoofd vlees met kruiden en oude kaas.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70689 20 Drago Rosso, Merlot, Paladin 2020 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 11.95 9.88

70% van de druiven wordt op perfecte rijpheid geoogst van de beste Merlot percelen. De rest blijft enkele weken aan de
wijnstok hangen om overrijpheid te verkrijgen.  Deze tweede oogst  wordt  apart  gevinifieerd.  De twee wijnen worden
vervolgens gemixt voordat ze in vaten rijpen. Diep robijnrood. Mooie aromatische intensiteit die doet denken aan rood fruit,
zoals  kersen  en  bosbessen,  vergezeld  van  lichte  kruidige  tinten.  Mooie  structuur  in  de  mond met  lichte  tannines,
aanhoudende en harmonieuze afdronk. Perfect voor een barbecue met rood vlees, osso bucco of wild onder vrienden.
Probeer het ook eens met fijne vleeswaren en/of gerijpte kazen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70328 22 Salbanello, Venezie IGT, Paladin 2022 11.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 9.99 8.26

Blend van cabernet en malbec met een schitterende robijnrode kleur en een intens boeket van frambozen. In de mond is
hij licht en fruitig. (Fris te serveren) (Fris te serveren) Ideaal bij zomerse gerechten.
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Cantine Bertani (Since 1854)

Bertani "De expressie van een unieke stijl". Bertani behoort tot de top van de Veronese wijnbouw. Deze producent heeft sinds 1857 zonder
onderbreking geijverd voor  innovatie,  met  respect  voor  authenticiteit  en traditie.  De oprichter  en tevens vrijheidsstrijder,  zocht  zijn
toevlucht in Bourgogne onder de bescherming van Dr. Jules Guyot (bekend om zijn wetenschappelijk werk in de wijnbouw en oenologie). Na
de Italiaanse eenmaking, keerde hij  met een vernieuwende know-how terug naar zijn vaderland, meer bepaald naar Grezanna in de
Valpantena vallei ten noorden van Verona. Vervolgens verwierf Bertani een prestigieus domein in Valpolicella Classico: Tenuta Novara. Het
is hier dat men de beroemde Amarone wijnen produceert van zorgvuldig geselecteerde corvina druiven die op terrassen geteeld worden.
Vanaf het prille begin kennen deze wijnen reeds een zeer groot succes! Naast respect voor traditie en authenticiteit, neemt Bertani vooral
de tijd om bepaalde zaken te verbeteren, zoals bijvoorbeeld het traditioneel drogen op houten rekken. Het indrogen van de druiven
gedurende 4 maanden in de historische zolders van het domein levert meer concentratie op en zorgt voor een rijkere Amarone stijl. Een
lange veroudering van minimum 6 jaar in houten vaten en een rijping op fles van 2 jaar is vereist voordat hij op de markt gebracht wordt en
tot iconische wijn evolueert.  Een van hun specialiteiten is de mythische 'secco Bertani',  die gerijpt wordt in vaten van kastanje- en
kersenhout. Deze wijnen van hoge authenticiteit, waren vroeger enkel voor de monarchie bestemd en behoren vandaag nog steeds tot de
beste wijnen van de appellaties rond de stad Verona.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70187 21 Soave DOC, Cantine Bertani 2021 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 15.95 13.18

70187 20 Soave DOC, Cantine Bertani 2020 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 15.95 13.18

De garganega wijngaarden van de glooiende heuvels van de Soave, worden in pergola-stijl opgesteld op zo'n 2 meter boven
de grond. 40% van de druiven worden op tijd geplukt en op traditionele wijze gefermenteerd en de resterende 60% (veel
rijker) wordt eind oktober geoogst. De assemblage van de twee stijlen geeft een droge wijn met een intense fruitigheid die
gekenmerkt wordt door aroma's van rode bes, vlierbes, perzik, abrikoos en een vleugje mineraliteit, die hem de "koning"
van de Soave maken. Deze wijn heeft een grote persoonlijkheid en complexiteit. Hij smaakt lekker bij wit vlees, maar
vooral bij uitgesproken visgerechten zoals een ovenschotel.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70333 22 Due Uve Bianco, Friuli DOC, Bertani, Pinot Grigio & Sauvignon Blanc 2022 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 11.10 9.17

70333 21 Due Uve Bianco, Friuli DOC, Bertani, Pinot Grigio & Sauvignon Blanc 2021 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 11.10 9.17

Due Uve of het harmonieuze samengaan van twee variëteiten uit Friuli, de pinot grigio die aan de wijn zijn krachtige en
elegante karakter geeft en de sauvignon die nuances aanbrengt van salie, citrusvruchten, vlierbloesem en groene peper.
De wijn combineert perfect met salades, gegrilde vis, pasta en een risotto met zeevruchten. Probeer hem eens bij een
geitenkaas.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70375 22 Bertarosé Chiaretto, molinara & merlot, IGT Verona 2022 12 Rosé Karton 6 x 75 cl. 11.10 9.17

70375 21 Bertarosé Chiaretto, molinara & merlot, IGT Verona 2021 12 Rosé Karton 6 x 75 cl. 11.10 9.17

Deze gekende "Chiaretto" van Bertani, maakt vandaag de dag een grote terugkomst dankzij de technische vooruitgang die
voor een mooie expressie van zowel het druivenras molinara als merlot zorgt en mede dankzij het Veronese terroir en
klimaat aan de voet van het Gardameer. Licht, fris en goed uitgebalanceerd met frisse aroma's van granaatappel, rode bes
en accenten van witte bloemen. Dit is een wijn met een fijn en delicaat smaakpalet en een goede lengte. Drink hem als
aperitief, bij salades, fijne pastagerechten en wit vlees.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70183 18 Amarone "Valpantena" della Valpolicella DOCG, Cantine Bertani 2018 15.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 39.70 32.81

70183 17 Amarone "Valpantena" della Valpolicella DOCG, Cantine Bertani 2017 15.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 39.70 32.81

70183 16 Amarone "Valpantena" della Valpolicella DOCG, Cantine Bertani 2016 15.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 39.70 32.81

70190 18 Amarone "Valpantena" della Valpolicella DOCG, Cantine Bertani 2018 15.5 Rood Karton 6 x 1,5 L 84.00 69.42

70190 17 Amarone "Valpantena" della Valpolicella DOCG, Cantine Bertani 2017 15.5 Rood Karton 6 x 1,5 L 84.00 69.42

De know-how van het huis Bertani zit vervat in deze wijn. De autochtone trossen (80% corvina en 20% rondinella) die
worden gedroogd op rekken op zolders tot het starten van de vinificatie in januari. De wijn wordt vervolgens 30 maanden in
vaten gerijpt. Intens paarse kleur met een geur van bosvruchten (braam, zwarte bes, kers) en met een ondertoon van
kruiden en gedroogde vruchten (noten). De zachte tannines en lange afdronk accentueren zijn diepte. Hij behoeft krachtige,
volle gerechten met rijke sauzen, of u drinkt hem op het einde van de maaltijd, voor het dessert.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70184 20 Ripasso, Valpolicella Classico Superiore DOC, Cantine Bertani 2020 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 16.90 13.97

Een niet te missen originaliteit: op het einde van de fermentatie van een jonge valpolicella blijft de wijn in contact met de
droesem (schilrestanten na vinificatie van de Amarone) die rijk is aan kleur en suiker om uiteindelijk nog meer kleur, geur
en intensiteit te bekomen in de finale wijn. Hij heeft een diep paarse kleur met een krachtige neus van rijp rood en zwart
fruit. Het is een levendige en rijke wijn met veel lengte, die sommige "kleine Amarone wijnen" overtreft. Ideaal bij hartige
gerechten, zoals risotto met eekhoorntjesbrood, gegrild vlees en kazen gemaakt van koemelk.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70185 21 Valpolicella D.O.C., Valpantena, Cantine Bertani 2021 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 11.85 9.79

De druiven zijn afkomstig van twee schitterende percelen van Bertani. Mooie, paarse kleur en fruitig in de neus (bes, kers,
framboos),  aangevuld door een kruidige toets. De afdronk is soepel,  licht en elegant.  Hij  past perfect bij  pasta's op
"natuurlijke wijze" evenals bij gegrild of geroosterd vlees.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70188 16 Secco Vintage, Igt Verona, Cantine Bertani 2016 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 18.55 15.33

70191 19 Secco Vintage, Igt Verona, Cantine Bertani Magnum in étui 2019 13.5 Rood Karton 6 x 1,5 L 38.70 31.98

70191 18 Secco Vintage, Igt Verona, Cantine Bertani Magnum in étui 2018 13.5 Rood Karton 6 x 1,5 L 38.70 31.98

70191 16 Secco Vintage, Igt Verona, Cantine Bertani Magnum in étui 2016 13.5 Rood Karton 6 x 1,5 L 38.70 31.98

70191 15 Secco Vintage, Igt Verona, Cantine Bertani Magnum in étui 2015 13.5 Rood Karton 6 x 1,5 L 38.70 31.98

Deze mythische Bertani wijn voldoet niet aan de reglementering van de appellatie maar sinds zijn lancering in 1857, wordt
hij op zeer veel exclusieve plaatsen geserveerd omwille van zijn unieke stijl en elegantie. 20% van de druiven zijn niet
autochtoon en krijgen een veroudering op kastanje- en kersenhout, wat uiteindelijk het verschil maakt. Neus van een
grootse wijn met een rijkdom aan rijp fruit, een vleugje kruiden (thee, peper) en geroosterde toetsen (koffie, cacao). In de
mond is hij fluweelzacht. Deze wijn komt volledig tot zijn recht bij rijke en stevige gerechten.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70189 11 Amarone Classico della Valpolicella DOC, Cantine Bertani 2011 15 Rood HK 6 x 75 cl. 109.90 90.83*

70189 10 Amarone Classico della Valpolicella DOC, Cantine Bertani
95 Pts James Suckling 93 Pts Decanter. 2010 15 Rood HK 6 x 75 cl. 109.90 90.83*

70189 09 Amarone Classico della Valpolicella DOC, Cantine Bertani 2009 15 Rood HK 6 x 75 cl. 109.90 90.83*

70189 08 Amarone Classico della Valpolicella DOC, Cantine Bertani 2008 15 Rood HK 6 x 75 cl. 109.90 90.83*

70423 Amarone Classico della Valpolicella DOC, Cantine Bertani Doos 3 x 75 cl:
2008, 2009, 2010 15 Rood Verpakkng 3 x 75 cl. 329.00 271.90*

70258 09 Amarone Classico della Valpolicella DOC, Cantine Bertani 2009 15 Rood Karton 6 x 1,5 L 211.60 174.88*

Deze wijn vat de harmonie tussen de tijd, de natuur en de mens mooi samen. De typische druivensoorten worden voor 70%
op klassieke wijze gevinifieerd en in januari samengevoegd met de resterende 30% van de druiven die op bamboe rekken
op zolders worden ingedroogd. Na deze tweede gisting, veroudert de wijn gedurende 6 jaar in vaten van kastanje- en
kersenhout voordat hij gebotteld wordt. Intens granaatrood, met in de neus kersen en pruimen, gevolgd door een palet van
kruiden en gedroogde vruchten. Deze parel heeft een groot verouderingspotentieel. U zou hem kunnen serveren bij de
meest smakelijke gerechten maar de producent raadt aan om hem bij voorkeur na de maaltijd te drinken.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70335 21 Due Uve Rosso, IGT delle Venezie, Bertani, Corvina & Merlot 2021 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 11.10 9.17

Deze wijn komt van twee wijngaarden, één ligt in Valpantena, naast het Gardameer en Vicenza, en de tweede tussen Padua
en Verona. Due Uve betekent de combinatie van twee druivensoorten; de corvina, druif van de Amarone, die rijp fruit en
souplesse brengt en de merlot die harmonieus nuances van rode vruchten toevoegt : zwarte kersen, rode bessen,... Een
perfecte wijn bij mediterrane gerechten en Italiaanse kazen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70671 18 Ripasso "Catullo", Valpolicella Classico Superiore DOC, Bertani 2018 13.7 Rood HK 6 x 75 cl. 28.30 23.39

Deze wijn is een eerbetoon aan een van de grootste romantische dichters uit de oudheid, Catullo. De wijn is afkomstig van
terrasvormige wijngaarden en wordt gevinifieerd op de Tenuta Novare van Bertani. De smaak komt van een tweede gisting
die in maart plaatsvindt, de zogenaamde ripasso. Hierbij wordt de jonge Valpolicella opnieuw gegist op de nog licht zoete
schillen van de Amarone Classico. De wijn rijpt vervolgens 12 maanden in kersenvaten. Hij heeft delicate kruidige tonen
van vanille en chocolade, evenals typische nuances van kersen, morellen en witte peper Ideaal bij kaas, gegrild vlees,
gebraad en wild.

Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78508 Etui Valpantena, Bertani voor 1 x 75 cl. 1.95 1.61
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Piemonte

Fontanafredda, Piémonte

Fontanafredda was eigendom van de eerste koning van Italië: Vittorio Emanuele II, om vervolgens eigendom te worden van de eerste bank
van Italië, La Monte di Paschi di Siena. Dit prestigieuze wijnhuis wordt wereldwijd erkend als één van de beste ambassadeurs van de
wijngaarden  van  Piémonte.  Pionier  met  geschiedenis  in  de  streek  van  de  Barolo,  is  Fontanafredda  eigenaar  van  het  grootste
aaneengesloten perceel, gelegen in het hart van de Barolo, in Serralunga d'Alba. Op dit domein vinden we het enige «kasteel» binnen deze
appellatie en unieke kelders waarin de wijnen langzaam kunnen rijpen. Fontanafredda biedt - dankzij zijn wijngaarden en lange traditie -
een compleet gamma wijnen van Piémonte van hoge kwaliteit en gemaakt met respect voor de natuur (overgang naar biologische teelt en
zo weinig mogelijk gebruik van sulfieten tijdens de vinificatie. Sinds 2008 is de innovatieve «créateur» Mr Farinetti, tevens bedenker van
Eataly, en fervent aanhanger van het kwalitatieve, gastronomische concept « Slow Food », waarvan hij de eigenaar is.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70302 22 Moscato d'Asti DOCG, "Le Fronde" Fontanafredda Bio 2022 5 Wit Zoet Karton 6 x 75 cl. 13.30 10.99

70302 21 Moscato d'Asti DOCG, "Le Fronde" Fontanafredda Bio 2021 5 Wit Zoet Karton 6 x 75 cl. 13.30 10.99

De witte muskaatdruiven vormen de basis van deze feestelijke wijn, afkomstig van de hellingen van Seralunga en Alba in
Piemonte. Dankzij een aangepaste vinificatie, krijgen we een wijn met slechts 5% alcohol en met een zachte, sappige en
uitstekende afdronk. Hij onthult aroma's van vers fruit, vers geplukte druiven, muskus, honing, salie en oranjebloesem.
Voor feestelijke momenten en bij desserts. Serveer hem goed gekoeld.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70099 Bolla Ciao Brut, DOC Piemonte, Fontanafredda 12.5 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 23.20 19.17

Samengesteld uit een selectie pinot noir en chardonnay (zoals bij champagne). De klassieke methode zorgt voor een fris en
fruitig boeket met aroma's van honing, witte perzik, grapefruit en basilicum. De smaak is fruitig met een lange afdronk.
Een uitstekend aperitief met een mooi karakter.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70098 17 Langhe Bianco D.o.c. "Marin", Fontanafredda 2017 13.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 20.30 16.78

70098 16 Langhe Bianco D.o.c. "Marin", Fontanafredda 2016 13.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 20.30 16.78

Marin is de naam van een zeewind die voor een gezonde oogst zorgt. Hij katalyseert de aroma's van de natuur waardoor hij
waait en schenkt die aan de druiven van de Langhe-streek. De twee complementaire variëteiten, nascetta & riesling,
vormen een uitstekend evenwicht,  geschikt  voor een lange houdbaarheid.  Een conviviale wijn,  evenwichtig,  fris,  met
vleugjes van citrusvruchten en rozemarijn. Ideaal als aperitief, past eveneens uitstekend bij geroosterde vis.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70097 21 "Pradalupo" Roero Arneis DOCG, Fontanafredda 2021 13.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 15.35 12.69

Afkomstig van een kleine, nog onbekende appellatie en gemaakt van de arneis druif, die hem zijn frisse, delicate karakter
geeft met aroma's van peer en acaciahoning. Heel lekker als aperitief, maar ook met vis en schaaldieren.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77940 22 Gavi del commune di Gavi DOCG, Fontanafredda 2022 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 15.80 13.06

77940 21 Gavi del commune di Gavi DOCG, Fontanafredda 2021 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 15.80 13.06

Deze Piedmontese appellatie onderscheidt zich door zijn delicate karakter en zijn elegantie. Deze wijn gemaakt van de
cortese-druif is aangenaam fruitig (exotische vruchten) met een goede balans en lengte. Ideaal bij vis, wit vlees en een
risotto met zeevruchten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70153 22 Solerose Rosato, Langhe DOC Fontanafredda 2022 12 Rosé Karton 6 x 75 cl. 13.95 11.53

70153 21 Solerose Rosato, Langhe DOC Fontanafredda 2021 12 Rosé Karton 6 x 75 cl. 13.95 11.53

Een warme, zanderige en goed gedraineerde bodem op de hellingen van de Lange, het gebruik van karakteristieke druiven
zoals barbera,  dolcetto en nebbiolo én een aangepaste vinificatie  met koude maceratie,  geven deze wijn  de nodige
fraîcheur en fruitigheid. De aroma's doen denken aan framboos, bosbes en aardbei gevolgd door een mooie frisse smaak
in de mond. Uitstekend als aperitief, bij zeevruchten, pasta en vlees.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70470 22 Grignolino Piemonte DOC, Fontanafredda 2022 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 10.90 9.01

Grignolino is een oude druif uit de Piëmont. De naam is afgeleid van "grignole", wat in dialect pit betekent, omdat de
bessen er veel van bevatten. De robijnrode heerlijke vleugjes van rood fruit (kers en aardbei). Een lekkere frisse sappige
afdronk. Serveertemperatuur tussen 14 en 16°C. Het past perfect bij antipasti, wit vlees, tomatenschotels en bepaalde
soorten vis.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70506 20 Ebbio, Langhe Nebbiolo DOC "Grappolo Intero" Fontanafredda 2020 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 16.75 13.84

70506 19 Ebbio, Langhe Nebbiolo DOC "Grappolo Intero" Fontanafredda 2019 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 16.75 13.84

"Grappolo Intero" verwijst naar de voorouderlijke techniek die bestaat uit het insluiten in vaten van gekneusde en afgeriste
druiven samen met een deel van hele druiven die rechtstreeks van de wijngaard komen. Het is de zogenaamde intra-
pelliculaire gisting die voor harmonieuze aroma's zorgt. Krachtige aroma's van kersen, aardbeien, rode bessen en zwarte
peper. Het geeft een aangenaam gevoel van volume in de mond met een frisse toets in de afdronk. Na een paar jaar brengt
het boeket tonen van rozen en geranium naar voren. Lekkere voorgerechten, bijna alle soorten vlees niet al te gekruid en
matig krachtige kazen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77941 20 "Raimonda" Barbera d'Alba DOC, Fontanafredda 2020 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 15.35 12.69

Deze barbera d'Alba van Fontanafredda, één van de iconische producenten uit Piémonte, heeft heerlijke aroma's van rijp
fruit en specerijen. Hij houdt van stoofschotels, fijne vleeswaren en halfharde kazen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77942 15 "Serralunga d'Alba", Barolo, DOCG, Fontanafredda 2015 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 42.50 35.12

70029 16 "Serralunga d'Alba", Barolo, DOCG, Fontanafredda Litro 2016 14 Rood Karton 6 x 1 L 53.80 44.46

77943 16 "Serralunga d'Alba", Barolo, DOCG, Fontanafredda in magnum 2016 14 Rood Karton 1 x 1,5 L 93.40 77.19

77943 10 "Serralunga d'Alba", Barolo, DOCG, Fontanafredda in magnum 2010 14 Rood Karton 1 x 1,5 L 99.50 82.23

77943 05 "Serralunga d'Alba", Barolo, DOCG, Fontanafredda in magnum 2005 14 Rood Karton 1 x 1,5 L 99.50 82.23

Barolo is de heer van de Piemontese wijnen en naargelang zijn leeftijd drukt hij zich op verschillende manieren uit : van
florale toetsen (roos, violet) tot aroma's van zwarte thee, gerookt hout en gekonfijt  fruit.  Heerlijk bij  rosbief in rode
wijnsaus en wild en gevogelte.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77946 20 "Papagena" Barbera d'Alba DOC Superiore, Fontanafredda 2020 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 22.30 18.43

We worden getrakteerd op een mooi assortiment van smaken : bosbes, kruidnagel, vanille en andere specerijen. Een wijn
die heerlijk smaakt bij bijvoorbeeld osso buco, rosbief in saus en kip aan 't spit.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77948 16 "Vigna La Rosa" Barolo DOCG, Fontanafredda 2016 14 Rood HK 6 x 75 cl. 61.65 50.95

70350 11 "Vigna La Rosa" Barolo DOCG, Fontanafredda 2011 14 Rood HK 3 x 1.5 L 218.20 180.33

70350 01 "Vigna La Rosa" Barolo DOCG, Fontanafredda 2001 14 Rood HK 3 x 1.5 L 245.00 202.48

70350 00 "Vigna La Rosa" Barolo DOCG, Fontanafredda 2000 14 Rood HK 3 x 1.5 L 245.00 202.48

In eerbetoon aan Rosa, maîtresse van koning Emmanuel II en eigenaar van Fontanafredda. Tot op vandaag is deze wijn nog
steeds het vlaggenschip van dit wijnhuis. We worden verleid door de toetsen van tabak, verwelkte rozen, struiken en
kruiden met een houterige achtergrond (vanille). Heel lekker bij smakelijke vleesgerechten en wild in saus.



25/05/2023 154/219

Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78357 Glas Grand Cru di Barolo 9.55 7.89

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78358 Karaf Decanter Fontanafredda 1L. 12.10 10.00

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78442 Wine saver Serralunga 6.95 5.74

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78492 Glas "ENO" Fontanafredda 6.05 5.00

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78644 Ijsemmer Fontanafredda 17.55 14.50

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78444 Leeg koffertje met 4 glazen Spiegelau Grand Cru voor 1 fles Serralunga 46.45 38.39
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Cantine Volpi, Piemonte

Volpi is een familiebedrijf van 28 ha dat werd opgericht in 1914. Het is gelegen in Tortona tussen Milaan en de Middellandse Zee in het
wijnbouwgebied van Colli Tortonesi, Gavi en Oltrepo Pavese. Men maakt gebruik van de meest geavanceerde technieken en materialen,
zowel voor het vinificatieproces, voor het verouderen van de wijnen als voor de botteling. De barbera druif gedijt goed op verschillende
bodemsoorten van de regio. Dit is een wijn die dankzij zijn elegantie en mooie balans een groot succes kent over heel de wereld.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77198 19 Barbera d'Asti Superiore DOCG, Cantine Volpi 2019 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 12.20 10.08

Een elegante barbera uit de regio Piemonte. Aroma's van rood fruit, steenvruchten en een vleugje hout, dankzij zijn rijping
op eikenhouten vaten gedurende een periode van 8 maanden. Hij bezit fijne tannines en een evenwichtige afdronk. Ideale
begeleider van osso buco .
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Lombardia

Castello Bonomi

Franciacorta dankt zijn naam aan de Benedictijner monniken die in de Middeleeuwen met wijnbouw en wijnbereiding begonnen. Het grote
succes van Franciacorta dateert echter van het midden van de 19e eeuw. Het prachtige kasteel in Art Nouveau-stijl is gebouwd aan het
einde van de 19e eeuw. Het is omgeven door terrasvormige wijngaarden met een unieke ligging en bodem, waardoor de chardonnay en
pinot noir, waarvan de wijnen worden gemaakt, uitstekend tot hun recht komen. In 2008 werd het domein gekocht door de familie Paladin.
Met kennis komt kunde, wat zich vertaalt in erkenning door professionals.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70629 19 Franciacorta DOCG Millesimato "Satèn", Castello Bonomi Bio 2019 12.5 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 36.00 29.75

Castello Bonomi is het enige wijnproducerende kasteel in Lombardije, omgeven door terrasvormige wijngaarden op een
uitzonderlijk terroir. De ster van het domein is de Satèn Brut, een 100% chardonnay blanc de blanc, die gedegorgeerd werd
na meer dan 50 maanden sur lattes. In de neus geuren van veldbloemen, kamille, groene appels, aromatische kruiden,
marjolein, verse amandelen en brioche. Mooie romige en elegante aanzet in de mond, uitstekend evenwicht. Als aperitief,
maar ook bij visgerechten zoals ravioli van zeeduivel, risotto van schaaldieren, sint-jakobsschelpen of Noorse kreeft.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70630 15 Franciacorta DOCG, Dosage Zero, Millesimato Castello Bonomi 2015 12.5 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 44.25 36.57

70630 13 Franciacorta DOCG, Dosage Zero, Millesimato Castello Bonomi
Tre bicchieri Gambero Rosso 2013 12.5 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 44.25 36.57

Castello Bonomi, omgeven door terrasvormige wijngaarden op een bijzondere kalksteenbodem, vormt het perfecte decor
voor  de  champagne-druivenrassen pinot  noir  en  chardonnay  (50-50).  Zero  Dosage  wil  zeggen geen toevoeging  van
dosagelikeur. Een lange rijpingsperiode van 80 maanden geeft de wijn zijn pure terroirexpressie. Bouquet van wit fruit,
vanille, verweven met citrustonen een hint van gebakken brood. Zijdezacht mondgevoel met een fijne, romige mousse en
een subliem evenwicht.  Ideaal bij  rauwkost,  vis en schaaldieren. Heerlijk bij  carpaccio of  langoustinerisotto en naar
verluidt een afrodisiacum bij oesters.
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Emilia Romagna

Donelli, Lambrusco (Since 1915)

In 1915 besloot Adolfo Donelli van zijn passie zijn vak te maken. Deze fles Vintage dateert van 1915 en omsluit een Lambrusco Amabile van
hoog niveau, die sinds haar creatie een wereldwijde reputatie vestigde. Sinds bijna een eeuw is de drijfveer van dit familiale wijnhuis niet
veranderd, opgeklommen tot absluut de nummer 1 in de productie van kwaliteitsvolle Lambrusco. Donelli  slaagde erin de moderne
vinificatietechnieken van vandaag te verenigen met traditie. Het wijnhuis Donelli wordt regelmatig geassocieerd met de verenigingen van
Ferrari en Maserati. Al jaren is Donelli exclusieve hoofdsponser van de Scuderia Ferrari op de circuits van de Formule 1 en is prominent
aanwezig bij de grootste italiaanse sportkampioenschappen.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77825 Donelli "Cuvée 1915", Lambrusco Amabile Reggiano DOC 8.5 Rood Zoet Karton 6 x 75 cl. 8.95 7.40

Verfrissend. Deze halfdroge mousserende rode wijn is gemaakt in de Italiaanse regio Emilia Romagna (waar eveneens
Parmezaanse kaas en parmaham geproduceerd worden). Met zijn 8,5% alcohol is hij licht, maar toch vol van smaak met
zoete aroma's van rode bessen en heeft hij een evenwichtige frisheid. Als aperitief te drinken, maar ook lekker bij desserts
met rode vruchten.

Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78298 Ijsemmer Donelli 10.89 9.00

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78299 Vasque Donelli 19.36 16.00
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Marche

Fazi-Battaglia

Dit wijnhuis uit de omgeving van de Marken werd in 1949 opgericht door de twee families, Fazi en Battaglia. Zij stonden aan de basis van de
invoering van de beschermde oorsprongsbenaming (DOC) Castello Di Jesi Classico. Sinds de jaren '60 kent deze wijn een wereldwijd succes
dankzij zijn unieke karakter eigen aan het terroir, de focus op de inheemse druivensoort en de bijzondere identiteit van de kruikvormige
fles, uitgerust met een klein perkament. Het is een echte iconische fles.Het wijndomein strekt zich uit over een oppervlakte van meer dan
280 ha in een landelijk en heuvelachtig landschap, opgesmukt door kleine versterkte dorpen (Castello), die boven de wijngaarden uitsteken.
De nabijheid van de Adriatische kust zorgt voor een koel klimaat, ideaal voor de teelt van de verdicchio druif.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70181 22 Verdicchio dei Castelli dei Jesi D.O.C. Classico, "Titulus", Fazi Battaglia 2022 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 9.80 8.10

70181 21 Verdicchio dei Castelli dei Jesi D.O.C. Classico, "Titulus", Fazi Battaglia 2021 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 9.80 8.10

70182 21 Verdicchio dei Castelli dei Jesi D.O.C. Classico, "Titulus", Fazi Battaglia 2021 13 Wit Karton 6 x 1,5 L 17.50 14.46

Strogele kleur met een groene reflectie.  Hij  heeft een complex bouquet van perzik en appel en is zowel floraal als
mineraal. Veel lengte en intensiteit in de mond met een vleugje bittere amandelen in de afdronk. Heerlijk bij alle vis,
schaal- en schelpdieren, vooral indien het gerecht op een authentieke "Italiaanse wijze" bereid wordt.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70391 22 Falerio Pecorino DOC, Fazi Battaglia 2022 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 9.80 8.10

Deze wijn komt van de heuvels in de Marken waar de met de hand geoogste Pecorino-druif delicaat wordt geperst. Daarna
volgt de vinificatie waarbij de most gedurende 4 maanden in contact blijft met de droesem om de wijn alle oorspronkelijke
frisheid mee te geven. Bleke goud-gele kleur, een neus van groene appel, zilt met kruidige nuances. Fris en pittig met een
frisse en minerale afdronk. Alle koude voorgerechten, gegrilde vis en kleine schaaldieren.
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Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78507 Ijsemmer Fazi-Battaglia 7.80 6.45



25/05/2023 160/219

Cantine Volpi, Marche

Volpi  is  een  familiebedrijf  dat  werd  opgericht  in  1914.  Het  is  gelegen  in  Tortona  tussen  Milaan  en  de  Middellandse  Zee  in  het
wijnbouwgebied van Colli Tortonesi, Gavi en Oltrepo Pavese. Dankzij contracten met wijnbouwers uit Midden-Italië, worden er bij Volpi ook
enkele wijnen uit Marche geproduceerd, zoals hun iconische en biologische wijn; Boirà, wat zoveel betekent als "gauwdief", maar ook
"degustatie-pipet". Het vinificatieproces wordt begeleid door de bekende wijnmaker Giuliano Noè.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70444 20 Bricco al Sole Bio, Sangiovese, IGT Marche 2020 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 8.20 6.78

Mooie kwaliteit /prijs verhouding: �deze wijn is afkomstig van percelen gelegen op "zonnige heuveltoppen" vandaar de
naam "Bricco al Sole". De mooie rijpheid van de druiven en de hoogte zorgen voor een elegante stijl.� Frisse en fruitige
smaken van aardbei, kers, met een lichte kruidigheid (theebladeren). Vlotte drinker, evenwichtig met een mooie structuur.
Hij begeleidt perfect diverse Mediterrane gerechten!

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77300 21 Boira' Bio, Sangiovese Maturato in Barrique, Marche IGT, Cantine Volpi 2021 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 11.20 9.26

Een rode wijn op basis van de bekende sangiovese druif uit de Marken aan de Adriatische kust. Een elegante, fruitige en
goed gebalanceerde wijn, die 8 maanden houtlagering heeft ondergaan. Dankzij zijn soepele karakter past hij perfect bij
pasta met saus, wit vlees en gevogelte.
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Abruzzo

Le Due Colline, Abruzzo

Cantine Pirovano is een familiebedrijf dat volledig wordt geleid door de familie Pirovano. Het hoofdkantoor en de kelders bevinden zich in
Calco (niet ver van Lecco en het Comomeer). De familie bezit 25 hectare wijngaarden in Oltrepo, allemaal biologisch. Het gamma van
Pirovano is zeer ruim en omvat partnerships in verschillende Italiaanse regio's, van Piëmont tot Sicilië, van Veneto tot Puglia, alsook
Toscane, Marche en Abruzzo. In Calco beschikken zij over een oppervlakte van 24.000 m2, waarvan 11.000 overdekt en gebruikt voor de
productie, de rijping en de opslag van een breed gamma wijnen.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77407 21 Montepulciano d'Abruzzo DOC, Antica Contada 2021 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 6.35 5.25

77407 20 Montepulciano d'Abruzzo DOC, Antica Contada 2020 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 6.35 5.25

De montepulciano druif die voornamelijk aangeplant wordt in de regio Abruzzo, heeft een intense robijnrode kleur, aroma's
van bloemen en rijp fruit. In de mond is hij vol en vlezig. Heerlijk bij een pasta met vleessaus.
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Puglia

La Torre, Puglia

In de hiel van de laars zag een oenologische vernieuwing het levenslicht. De wijnen worden gemaakt met de beste druiven van de beste
terroirs. Een aangepaste vinificatie geeft aan deze wijnen veel rondheid, structuur en finesse.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77844 22 La Torre, Chardonnay, "Degli Uccelli" Salento IGP 2022 12 Wit Karton 6 x 75 cl. 7.39 6.11

In Puglia, in de hak van de laars, worden wijnen van zeer uitzonderlijke kwaliteit geproduceerd. Men vindt hier eveneens
chardonnay, die wanneer hij goed gevinifieerd wordt, zeer veel fruit, rondheid en finesse geeft. Heerlijk bij pasta met
schelpdieren.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77845 22 La Torre, Rosato, "Degli Uccelli" Salento IGP 2022 12.5 Rosé Karton 6 x 75 cl. 7.39 6.11

Deze wijn is gemaakt met 85% negroamaro en 20% malvasia en werd slechts 6 à 7 uur gemacereerd alvorens persing en
vinificatie op lage temperatuur. Een wijn met de kleur van pioenrozen, een boeket van vers tropisch fruit en een fijne
fraîcheur. Heerlijk bij zuiders getinte gerechten, onder een stralende zon en in een aangename sfeer.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70049 21 La Torre Primitivo di Manduria DOC, Vigna Federico II 2021 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 11.89 9.83

70049 20 La Torre Primitivo di Manduria DOC, Vigna Federico II 2020 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 11.89 9.83

70459 20 La Torre Primitivo di Manduria DOC, Vigna Federico II Jeroboam 2020 14 Rood Karton 1 x 3 L 57.90 47.85

70459 18 La Torre Primitivo di Manduria DOC, Vigna Federico II Jeroboam 2018 14 Rood Karton 1 x 3 L 57.90 47.85

Deze appellatie is de meest gereputeerde in deze regio en de primitivo druif is hun paradepaardje. Deze wijn werd 8
maanden op eiken houten vaten gerijpt, waardoor we aroma's krijgen van rijp rood en zwart fruit (framboos, braam, pruim)
met geroosterde toetsen en wat kruidigheid. Een fluweelzachte rode wijn die uitstekend past bij gegrild of gebraden vlees,
gerechten met tomatensaus en sterke kazen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70244 21 Curious Donkey, Susumaniello, IGP Salento 2021 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 13.50 11.16

70244 20 Curious Donkey, Susumaniello, IGP Salento 2020 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 13.50 11.16

70295 21 Curious Donkey, Susumaniello, IGP Salento 2021 13.5 Rood Karton 6 x 1,5 L 26.95 22.27

70295 20 Curious Donkey, Susumaniello, IGP Salento 2020 13.5 Rood Karton 6 x 1,5 L 26.95 22.27

70460 20 Curious Donkey, Susumaniello, IGP Salento Jeroboam 2020 13.5 Rood Karton 1 x 3 L 60.90 50.33

Susumaniello komt van «somarello» (ezels) want de druiven worden «geladen zoals». Deze druif is minder bekend dan
primitivo of negroamaro maar is het speerpunt van de oenologische heropleving van Puglia. De wijn is heerlijk fruitig
(bramen), goed gestructureerd en krachtig met een lichte houttoets omwille van 6 maanden houtopvoeding. Hij kan goed
gecombineerd worden met aubergine, venkel, tomaat en alle soorten rood vlees.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77846 22 La Torre Negroamaro, "Degli Uccelli" Salento IGP 2022 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 7.39 6.11

77846 21 La Torre Negroamaro, "Degli Uccelli" Salento IGP 2021 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 7.39 6.11

De negroamaro, een druivensoort die zeer kenmerkend is voor deze regio, geeft deze wijn intense aroma's van zwart fruit
en kruiden. Hij zet rond aan in de mond waar het fruit mooi aansluit bij de versmolten tannines. Heerlijk bij rundergebraad
en groene pepersaus.
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Toscana

Villa Poggio Salvi, Toscana

De naam Villa Poggio Salvi vindt zijn oorsprong in de "vruchtbare helling" gaande van de top van Montalcino en die zich uitstrekt naar de
Tyreense zee. De mensen uit de regio van Maremma werden altijd aangetrokken door deze mooie ligging, waar een pure lucht heerst
(eikenbossen en mediterraanse vegetatie). Sinds de XVIe eeuw vindt men hiervan sporen terug in de archieven van Montalcino. Villa Poggio
Salvi bezit vandaag 23 ha wijngaard met sangiovese grosso als beplanting. Nabij Montalcino bezit Villa Poggio Salvi 20 ha binnen de
appelatie chianti colli senesi en nog eens 3 ha te Scansano met de appelatie morellino.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70670 17 Brunello di Montalcino "Pomona" DOCG, Villa Poggio Salvi 2017 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 69.55 57.48

Na  meer  dan  een  decennium  van  nauwgezette  analyse  van  hun  eigendom  op  verschillende  niveaus;  geologisch,
topografisch, microklimatologisch... terwijl de resultaten werden geverifieerd door middel van vinificatie per perceel, was
het mogelijk om het eigendom te begrijpen. Eén perceel, veruit superieur aan de anderen, verdiende echter de Cru-status
omdat het de beste kenmerken heeft van een Brunello di Montalcino. De Ponoma op het etiket is het embleem van het
landgoed. Neus: harmonieus, intens, met toetsen van rood fruit en kruiden. Smaak: complex en fascinerend met elegante
tannines die een zeer lange rijping garanderen. Uitstekend bij geroosterd rood vlees, wild, gerijpte kazen en truffels. Het is
ook een wijn voor meditatie.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77663 17 Brunello di Montalcino DOCG, Villa Poggio Salvi 2017 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 37.95 31.36

77732 16 Brunello di Montalcino DOCG, Villa Poggio Salvi in magnum in étui 2016 13.5 Rood Karton 3 x 1,5 L 85.00 70.25*

De wijngaard is gelegen in de buurt van het mooie dorp Montalcino op een zuidwestelijke helling waar het geniet van een
mergel bodem. Er wordt 100% sangiovese gebruikt, wat resulteert in een krachtige tanninerijke wijn, verzacht door de
veroudering van 30 maanden op eiken vaten. Een neus van gedroogd fruit (amandelen), kruiden, een vleugje vanille en
steenvruchten  (kersen),  aangevuld  door  een  harmonieuze  zijdezachte  mond.  Dit  is  een  grootse  wijn  met  veel
bewaarpotentieel, die heerlijk smaakt bij pasta met funghi porcini (eekhoorntjesbrood).
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77665 21 Caspagnolo, Chianti dei Colli Senesi DOCG, Villa Poggio Salvi 2021 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 10.50 8.68

Deze chianti, gemaakt van de traditionele Toscaanse druivensoort sangiovese, aangevuld met 10% merlot, is afkomstig van
een wijngaard in Montereggione op 10 km afstand van het mooie Sienna. Het is een evenwichtige wijn die rond aanzet en
tegelijk fris, fruitig aanvoelt en een floraal toetsje heeft (viooltjes). Lekker bij lasagne.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77668 19 Rosso di Montalcino DOC, Villa Poggio Salvi 2019 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 18.95 15.66

De "Rosso" is afkomstig uit dezelfde appellatie en gemaakt van dezelfde druif (sangiovese) als zijn grote broer Brunello.
Hij werd verplicht gedurende 12 maanden op eikenhouten vaten gerijpt. In de neus krijgen we eerst florale geuren, gevolgd
door fruitige aroma's. In de mond heeft hij uitgesproken aroma's van rood en zwart fruit met fijne tannines. Ideaal bij
gegratineerde pasta, gebraden gevogelte en rundvlees.

Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78445 Glas Grand Cru Brunello, Villa Poggio Salvi 2.65 2.19
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La Macinaia

Karel De Gucht is sinds 2000 eigenaar van een prachtig Toscaans domein : La Macinaia dat zich in San Vincenti, in de buurt van chianti
classico situeert. Als echte wijnliefhebber en met 5,80 ha wijngaarden rondom zijn woning, besloot hij zonder al te veel aarzeling om er zijn
eigen wijnen te produceren.  Bijgestaan door een lokale oenoloog produceert  hij  intussen 3 wijnen op basis van sangiovese en een
aangepaste vinificatie : een rosso toscano die jong en fris is, een chianti classico met 12 maanden vatrijping en de chianti classico riserva,
die 24 maanden op eiken vaten van 500 L verouderd werd.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70250 19 Chianti Classico, La Macinaia 2019 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 23.70 19.59

70250 18 Chianti Classico, La Macinaia 2018 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 21.70 17.93

70250 17 Chianti Classico, La Macinaia 2017 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 20.85 17.23

70250 16 Chianti Classico, La Macinaia 2016 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 20.85 17.23

Deze wijn,  van onze voormalige minister Karel  De Gucht,  is  afkomstig van San Vincenti  in Toscane.  De traditionele
sangiovese druivensoort werd aangevuld met 2% merlot en kreeg een veroudering van 12 maanden in vaten van 500 liter
om de fruitaroma's te verfijnen en om een mooie, bijna animale evolutie te bekomen. Deze wijn is de perfecte begeleider
van de traditionele Toscaanse keuken en vele rode vleesgerechten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70253 17 Toscano Rosso IGT, La Macinaia 2017 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 16.55 13.68

70253 16 Toscano Rosso IGT, La Macinaia 2016 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 16.55 13.68

70253 15 Toscano Rosso IGT, La Macinaia 2015 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 16.55 13.68

In  2000 kochten Karel  en Mireille  De Gucht  een wijndomein in  Toscane.  Naast  een chianti  classico,  produceren ze
eveneens deze rosso toscano IGP. Een zachte, frisse en lichte rode wijn met aroma's van kersen en frambozen. Een
uitstekende wijn, heerlijk bij de lichtere gerechten.
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San Leonino

Het landgoed werd in 1994 aangekocht door de familie Angelini, die ook Bertani en Fazi Battaglia bezit. Vandaag bestrijkt het wijndomein
San Leonino een gebied van 52 ha wijnstokken, gelegen in de gemeente Castellina in Chianti (tussen Firenze en Siena). Het dankt zijn naam
aan de romaanse kerk "San Leonino" en inspireerde tevens het logo op de klokkentoren van deze kerk. De hele filosofie van dit wijndomein
is erop gericht om authenticiteit te bewaren, door het gebruik van de sangiovese druif en met behoud van een frisse en klassieke stijl.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70294 21 Governo, IGT Sangiovese di Toscana, Tenuta San Leonino 2021 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 14.00 11.57

70294 19 Governo, IGT Sangiovese di Toscana, Tenuta San Leonino 2019 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 14.00 11.57

70296 19 Governo, IGT Sangiovese di Toscana, Tenuta San Leonino 2019 14 Rood Karton 6 x 1,5 L 31.75 26.24

"Governare" betekent het toevoegen van overrijpe druiven aan het einde van de vinificatie, een eeuwenoude techniek die de
wijn rond maakt zonder zijn elegantie aan te tasten en waardoor hij tevens aangenaam is om jong te drinken. Een typische
"nieuwe wereld" wijn die gekenmerkt wordt door rijp fruit, stevige tannines en een mooie zachte afdronk in de mond.
Ideaal bij rood vlees en zelfs bij wild. Een kaassoort zoals Gorgonzola laat deze wijn niet onverschillig.
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Tenuta Trerose, Vino Nobile di Montepulciano

Tenuta Trerose is eigendom van de familie Angelini, industriëlen die actief zijn in de farmaceutische sector. Zij kochten 170 hectare,
waarvan 70 hectare wijngaarden beplant met prugnolo gentile (de traditionele naam voor sangiovese) op het veld dat de naam Santa
Caterina draagt. In 1994 investeerden zij enorme bedragen in nieuwe installaties en alles wat nodig was om uitmuntende wijnen te creëren.
De prachtige 16e eeuwse villa kijkt uit over de prachtige wijngaarden. In de kelders bevinden zich talrijke eikenhouten vaten waarin de
wijnen geduldig rijpen.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70337 19 Vino Nobile di Montepulciano "Santa Caterina" DOCG, Tenuta Trerose 2019 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 19.70 16.28

70337 18 Vino Nobile di Montepulciano "Santa Caterina" DOCG, Tenuta Trerose 2018 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 19.70 16.28

70425 20 Vino Nobile di Montepulciano "Santa Caterina" DOCG, Tenuta Trerose
Jeroboam 2020 14 Rood HK 1 x 3 L 90.00 74.38

70425 19 Vino Nobile di Montepulciano "Santa Caterina" DOCG, Tenuta Trerose
Jeroboam 2019 14 Rood HK 1 x 3 L 90.00 74.38

70425 18 Vino Nobile di Montepulciano "Santa Caterina" DOCG, Tenuta Trerose
Jeroboam 2018 14 Rood HK 1 x 3 L 90.00 74.38

Santa Caterina is de naam van de heuvel op het domein Tenuta Trerose beplant met enkel wijnstokken van de sangiovese-
druif,  waarvan deze wijn wordt gemaakt.  Met een intens paars is het een explosie van rode vruchten zoals kersen,
kruisbessen, bramen en nuances van zeste van sinaasappel. Een opmerkelijk lange finale in de mond, licht en elegant. Een
uitstekende keuze bij een heerlijke pasta met een authentieke vleessaus (al ragù).

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70338 15 Vino Nobile di Montepulciano Riserva DOCG "Simposio", Tenuta Trerose
3 Biccieri Gambero Rosso - 93/100 James Suckling 2015 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 24.95 20.62

Klassiek,  traditioneel  en  elegant.  De  beste  sangiovese  van  dit  domein  is  afkomstig  van  wijngaarden  die  naar  het
zuidwesten gericht zijn. De maceratie duurt ongeveer 20 dagen, gevolgd door een rijping van 24 maanden in eiken vaten.
Hij heeft een complexe neus van kruidige en geroosterde aroma's. Het smaakpalet is zeer typisch voor deze beroemde
Toscaanse appellatie met hints van rijp fruit, onderhout en een licht houtachtige toets. Ideaal bij ossobucco, gestoofd
rundvlees (stoofschotel) en een wildstoofpotje.
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I Luoghi, Bolgheri

Na jarenlang expertise te hebben opgebouwd realiseren Stefano en Paola hun droom. In 2000 begint hun eigen avontuur en planten ze op
de geboortegrond van Stefano aan de Toscaanse kust  tussen Bolgheri  en Castagneto Carducci  met een extreem hoge densiteit  de
wijnstokken, hetgeen de wijnen van I Luoghi karakteriseert. Experts herkennen het minutieuze precisiewerk van de twee, zowel op het land
als in de kelders. Ze maken de vergelijking met icoon Sassicaia door de wijnen van I  Luighi als mini-Sassicaia's te beschrijven. Ze
herkennen in de wijnen van I Luoghi de elegantie en het natuurlijke frisse karakter van deze nabij gelegen icoon die de Bordeaux-stijl in
Toscana op de kaart heeft gezet.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70340 16 Podere Ritorti, Bolgheri DOC, I Luoghi 2016 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 29.29 24.21*

Podere Ritorti, I Luoghi is een assemblage van voornamelijk cabernet sauvignon, verrijkt met 20% cabernet franc, merlot
en syrah, steeds afzonderlijk gevinifieerd per kloon en per perceel. Na 14 maanden vatrijping is de robijnrode blend klaar
voor botteling. Aroma's van rijp, rood fruit, vanille en mediterrane nuances. De wijn is gestructureerd met zachte tannines
en een lange afdronk. Een uitstekende keuze bij wildgebraad, rood vlees en fijne kaasschotels.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70342 13 Campo al Fico DOC, Bolgheri DOC Superiore, I Luoghi 2013 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 58.25 48.14*

Campo Al Fico, I Luoghi is een cabernet sauvignon waarbij 20% cabernet franc wordt toegevoegd die voor het elegante
karakter van de wijn zorgt. Na 20 maanden rijping op Franse eiken vaten is de intens donkere, robijnrode wijn aan botteling
toe. De aroma's van bosbessen, cassis en bramen geven een natuurlijke charme aan deze intense wijn met soepele
tannines. Te appreciëren bij kalfsvlees, rood vlees of wildgebraad.
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Sicilia

Retablo Feudi di Castellazzo, Sicilia

In de buurt van Trapani, aan de westkust van Sicilië, ligt de wijngaard Feudi di Castellazzo, Retablo. Een team op hoog niveau, gedirigeerd
door Salvino Croporotta rechtstreekse familie van de Baronnen Spano, poduceert er volgens de regels van de biologische landbouw. Met de
namen van de wijnen wordt hulde gebracht aan de geschiedenis van het eiland, vernoemd naar de mythische personages van de Siciliaanse
cultuur. Sarenas : figuur uit de oude mythologie, half vrouw, half vis, beschreven in de Odyssee van Ulysse (Homeros). Sollazzo : de naam
gegeven aan de prachtige tuinen, plaats voor meditatie en romantiek, de trots van de rijke en machtige Byzantijnse adel.  Floriant :
Siciliaanse held die een Byzantijnse prinses kidnapte om later met haar te trouwen en daarmee voor vrede zorgde tussen de twee
beschavingen.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77917 22 Sarenas, Grillo Bio, DOC Erice, Feudi di Castellazzo 2022 12 Wit Karton 6 x 75 cl. 9.95 8.22

77917 21 Sarenas, Grillo Bio, DOC Erice, Feudi di Castellazzo 2021 12 Wit Karton 6 x 75 cl. 9.95 8.22

Grillo, dé witte druivensoort van het eiland, is strogeel en wordt gewaardeerd omwille van zijn frisse zuiverheid. De figuur
Sarenas uit de oude mythologie, half vrouw, half vis, werd door Homeros beschreven in de Odyssee van Ulysse. Een prima
keuze bij pasta, vis en schaaldieren, groenten en wit vlees.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70142 22 COSI È Rosso, Nero d'Avola Bio, IGP Sicilia 2022 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 8.35 6.90

Cosi É betekent "zoals u wilt". De nero d'avola druif is wijdverspreid in Sicilië maar is eigenlijk afkomstig uit de regio
Trapani. Hij zorgt voor een intense geur en smaak van kersen en rode vruchten. Deze wijn past goed bij pasta, gegrild
vlees, gevogelte en zachte kazen.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77905 18 Floriant, Cabernet & Syrah Bio, IGP Sicilia, Feudi di Castellazzo 2018 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 12.55 10.37

77905 17 Floriant, Cabernet & Syrah Bio, IGP Sicilia, Feudi di Castellazzo 2017 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 12.55 10.37

Wanneer een bordelese druivensoort vermengd wordt met een druivensoort van de Middellandse Zee, krijgen we een
krachtige, complexe wijn met aroma's van rijp zwart fruit.  Perfect bij  kruidige gerechten, rood vlees en geroosterde
kwartel. De naam Floriant is die van de Siciliaanse held die een Byzantijnse prinses kidnapte om later met haar te trouwen
en daarmee voor vrede zorgde tussen de twee beschavingen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77918 18 Sollazzo, Nero d'Avola, IGP Sicilia Bio, Feudi di Castellazzo 2018 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 11.85 9.79

Een krachtige rode wijn met een goede intensiteit. Aroma's van kersen, frambozen, een hint van zoethout en een kruidige
afdronk. De Siciliaanse zon in je glas en een mooi stuk geroosterd wit vlees op je bord.
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Sardegna

Nuraghe Supramonte, Sardegna

Dit domein ligt binnenin de Supramonte, een bergmassief van 35.000 ha, die een brede kuststrook vormt en zich uitstrekt van het midden
naar het westen van het eiland. Nuraghe dankt zijn oorsprong aan de overblijfselen van de Nuraghic geschiedenis (tussen 1800 en 300 voor
Christus). Dit kan je zien aan de conische torens in de vorm van een afgeknotte kegel. Net als vele andere Italiaanse regio's heeft Sardinië
kunnen profiteren van duidelijke kwalitatieve verbeteringen. Van de bodem, het klimaat en de druivensoorten, twee zeer bekende zijn de
vermentino, ook wel bekend als rolle in de Provence, en de cannonau, lokale naam voor grenache. Het zijn zonovergoten wijnen, helder,
fruitig, en heerlijk fris.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77986 22 Vermentino di Sardegna DOC, Nuraghe Supramonte 2022 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 8.09 6.69

77986 21 Vermentino di Sardegna DOC, Nuraghe Supramonte 2021 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 8.09 6.69

De  vermentino  druif  gedijt  optimaal  in  Sardinië.  Een  verfrissende  wijn  met  aroma's  van  citrus  en  tropisch  fruit,
ondersteund door minerale toetsen. Ideaal bij tartaar van vis en carpaccio.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77989 21 Cannonau di Sardegna DOC, Nuraghe Supramonte 2021 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 8.85 7.31

77989 20 Cannonau di Sardegna DOC, Nuraghe Supramonte 2020 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 8.85 7.31

De lokale druivensoort  cannonau,  verwant  aan grenache,  geeft  de wijn  fruitige aroma's,  lichte tannines en een vol
mondgevoel. Ideaal bij pasta, gegrild vlees en Pecorino kaas.



25/05/2023 173/219

IGP Italia

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70351 20 Chardonnay Käfer, IGP Italie 2020 12.5 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 6.95 5.74

70206 22 Chardonnay Käfer, IGP Italie 2022 11.5 Wit Y Karton 12 x 25 cl. 2.40 1.98

Deze strogele chardonnay van het Italiaanse land is zeer herkenbaar. Rijp wit fruit, aroma's van perzik met nuances van
limoen in de neus. Een fruitig wijn met toetsen van citrusvruchten en een aangename, lange afdronk. Te drinken als
aperitief, en begeleidt prima visgerechten, wit vlees, een koninginnenhapje of kip.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70352 20 Merlot Käfer, IGP Italia 2020 12.5 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 6.95 5.74

70445 22 Merlot Käfer, IGP Italia 2022 11.5 Rood Y Karton 12 x 25 cl. 2.40 1.98

70445 21 Merlot Käfer, IGP Italia 2021 11.5 Rood Y Karton 12 x 25 cl. 2.40 1.98

Afkomstig uit Italië, zal deze merlot u aangenaam verrassen door zijn soepele en frisse karakter. Licht paars van kleur met
een intense neus van vers fruit (frambozen, bosbessen) en zoethout. Goed gestructureerd in de mond, we vinden er
aroma's van rode vruchten in een mooie harmonie. Deze wijn zal u verleiden met wit en rood vlees, evenals met een goed
gevogelte.
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Spanje

Cava

Cava Torre del Gall

De cava s Torre Del Gall zijn afkomstig van het Catalaanse Penedès. De Reserva kenmerkt zich door een samenstelling van voornamelijk de
Macabeo en Parellada-druif, twee variëteiten perfect gedijen het klimaat van de Middellandse Zee. Door een lagering op fles van minstens
24 maanden verkrijgen wij een goudgele schuimwijn gekenmerkt door volle en harmonieuze aroma s. Bijzonder gepast als aperitief of als
begeleider bij visgerechten en schaaldieren.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77460 Cava Brut Millésimé, Torre del Gall 12 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 11.60 9.59

Het is in deze kleine kelder, die voordien toebehoorde aan Moët & Chandon en momenteel deel uitmaakt van de groep
Freixenet, dat deze "reserva" geproduceerd wordt. Fijne en aanhoudende bubbels. Elegante en harmonieuze neus met een
frisse en perfect uitgebalanceerde smaak, benadrukt door de macabeo druif. Ideaal voor recepties.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77461 Cava Torre del Gall, Brut Rosé 12 Rosé Brut Karton 6 x 75 cl. 11.60 9.59

Een zeer mooi, bijna pioenroze blend van 80% trepat en 20% garnacha met aangename aroma s van framboos, rode bes en
granaatappel en met een fijne zachte afdronk. Als aperitief.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77733 Cava Rigol Brut 11.5 Wit Brut Karton 6 x 75 cl. 9.85 8.14

Niet alleen in België maar wereldwijd is cava een zeer populaire drank geworden. Cava Rigol is een fijne mousserende
wijn, die in het zuiden van Barcelona volgens de "méthode traditionelle" gemaakt wordt van de traditionele Catalaanse
druivensoorten macabeo, xarel-lo en parellada. Hij wordt goed koel geserveerd en kan bij elke gelegenheid gedronken
worden.



25/05/2023 176/219

Aragon

Enate, Viños Privilegiados del Somontano

ENATE heeft een spectaculaire en prachtige oorsprong. De geschiedenis en de cultuur waarvan dit huis deel uitmaakt is universeel en
overstijgt de diepste verlangens van de mens, vol respect voor de natuur om de prachtige producten te krijgen die deze te bieden heeft.
ENATE streeft ernaar de beste wijnen met de beste vruchten te produceren, met inachtneming van vaardigheden die sinds generaties
werden  overgeleverd  en  door  gebruik  te  maken  van  de  meest  geavanceerde  technologieën.  De  wijngaarden  van  ENATE liggen  in
Somontano, beschermt door de Pyreneeën. Een samengaan van verschillende invloeden, de blauwe en heldere mediterrane lucht die
combineert met vochtige lucht van de Atlantische Oceaan. Wanneer deze twee krachten botsen, verspreidt de bergketen de wolken en
verzacht de temperaturen. Dit resulteert in klimatologische omstandigheden die de druiven toelaten langzaam te rijpen. Dit geeft de wijnen
van ENATE een hogere zuurgraad en hun geapprecieerde fijne en delicate nuances. ENATE -EnArte- kunst en wijn, harmonieus samen in
dezelfde fles, in een gemeenschappelijk object van verlangen. Elk etiket van ENATE is een werk van hedendaagse kunst. De wijnen zullen u
eveneens charmeren.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76302 21 Enate Chardonnay Fermentado en Barrica, Somontano
Best oaked still chardonnay by Global Wine Masters - Master Medal 2021 14.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 23.95 19.79

Deze chardonnay die gedurende 6 maanden op eikenhouten vaten werd gerijpt, toont een zeer mooi evenwicht tussen fruit
(ananas, pompelmoes) en hout (rokerig, getoast brood). Heel lekker bij vis in een rijke saus, wit vlees en karaktervolle
kazen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76587 22 Enate Chardonnay "234", Somontano 2022 14 Wit Karton 6 x 75 cl. 12.90 10.66

Deze chardonnay, afkomstig van perceel 234 uit de Enate vallei in de Noord-Spaanse Somontano regio, valt erg in de
smaak bij liefhebbers van elegante, moderne witte wijnen, die houden van complexe en intense aroma's van groene appel,
rijpe perzik, venkel en exotisch fruit en een subtiele mineraliteit. Deze wijn kan geserveerd worden bij vis, zeevruchten en
wit vlees.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77603 22 Enate Gewurztraminer, Somontano 2022 12.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 15.05 12.44

De gewürztraminer is een aromatische druif uit Centraal-Europa, past zich al zo'n dertig jaar perfect aan de Enate-
wijngaard op een hoogte van 600 meter aan. Ruime en uitbundige aromatische wijn, vol honingzoete en bloemige nuances
van rozen en kruiden. In de mond is het zacht en fluwelig met een omhullende afdronk. Ideaal als aperitief, sterkere kazen,
exotische gerechten en fruitsalades.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76299 22 Enate Rosado, Cabernet-sauvignon, Somontano 2022 14 Rosé Karton 6 x 75 cl. 11.60 9.59

"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode". Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions League te
winnen. Intense neus, zeer fruitig met uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en peper. In de mond krijgen
we een volle, vlezige wijn met een lange smakelijke afdronk. Ideaal bij pasta's, kip in saus gerechten en soufflés.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76298 20 Enate Tinto, Cabernet-sauvignon & Merlot, Somontano 2020 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 10.15 8.39

76298 19 Enate Tinto, Cabernet-sauvignon & Merlot, Somontano 2019 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 10.15 8.39

Van Californië via België naar Tokyo. Dit is een wijn met een kosmopolitisch karakter, een verleidelijke, complexe neus van
bosvruchten (braambes en aalbes), florale toetsen (viooltje), een puntje peper, vanille en kreupelhout. Rond in de mond en
met zachte tannines. Een wijn die heerlijk smaakt bij rood vlees en zorgvuldig geselecteerde kazen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76300 19 Enate Crianza, Tempranillo & Cabernet-sauvignon, Somontano 2019 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 12.20 10.08

76300 18 Enate Crianza, Tempranillo & Cabernet-sauvignon, Somontano
91 pts Intervinos - 90 pts Guia Gourmets 2018 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 12.20 10.08

Een blend van tempranillo met cabernet sauvignon om hem wat meer structuur te geven. Dit is de wijn met het meest
uitgesproken Iberische karakter uit ons gamma. Hij heeft een diepe kersenrode kleur met intense, complexe aroma's en
een gevarieerde kruidigheid, ondersteund door rijp rood fruit. Hij bezit zowel kracht als elegantie. Perfect bij gerookte
vleesgerechten en diverse sauzen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76301 15 Enate Reserva, Cabernet-sauvignon, Somontano
85 pts Gioa Proensa - Gran Oro: Mondial Canada - 91 pts Intervinos 2015 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 18.80 15.54

76301 14 Enate Reserva, Cabernet-sauvignon, Somontano
91 pts Peñin 2014 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 18.80 15.54

Een 100% cabernet sauvignon, waarvan de oogst volledig manueel gebeurt. Hij werd gedurende 1 jaar gefermenteerd en
gelagerd op Franse eiken vaten. Dit geeft hem een boeket van rood rijp fruit, aroma's van kreupelhout, truffel, kaneel,
vanille en groene paprika. Deze wijn wordt best geserveerd bij de betere vleesgerechten en wild.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77481 18 Enate Syrah - Shiraz, Somontano 2018 15 Rood Karton 6 x 75 cl. 20.95 17.31*

77481 17 Enate Syrah - Shiraz, Somontano 2017 15 Rood Karton 6 x 75 cl. 20.95 17.31*

De syrah-druif die we kennen vanuit de Rhônevallei, wordt intussen wereldwijd aangeplant, waaronder ook in wijngebieden
in het noorden van Spanje. De wijn heeft een intense kersenrode kleur, aroma's van rode bes, olijf, florale toetsen en hints
van vanille en zuivel. Hij heeft een weelderig pallet, nobele zachte tannines en een zeer mooie lange afdronk. Heerlijk bij
een stoofpotje van everzwijn.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77735 21 Enate "Tapas", Tempranillo, Somontano 2021 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 8.35 6.90

Deze wijn wordt omschreven als fris, uitbundig en jeugdig. Hij is expressief en rijk aan nuances, met aroma's van zowel
rood als zwart fruit (kers, aardbei, braambes) en met een vleugje zoethout. Licht gekoeld geserveerd, vormt hij de ideale
begeleider van diverse tapas gerechten, paella, brochettes enz.

Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

76523 Sommelier Enate 5.99 4.95

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

77083 Etui Enate plaats voor 3 x 75 cl. 2.15 1.78

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78288 Etui Enate plaats voor 1 x 75 cl. 1.80 1.49
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Bodegas Paniza, DO Cariñena

Cariñena is de appellatie die na de Rioja als tweede werd erkend in Spanje. De wijnbouw kent er een lange traditie die terug gaat naar het
Fenicische tijdperk en de Romeinse tijd. De herkomstbenaming Cariñena alsook die van het druivenras cariñena of carignan, ontlenen hun
naam aan een Romeinse steengroeve die dateert van 50 jaar voor J.-C. en vlakbij het dorp Paniza ligt. Het landschap is er heuvelachtig, de
bodem arm en vol kiezels en leisteen, en de belangrijkste wijngaarden van cariñena, grenache en viura druiven produceren er uitstekende
wijnen dankzij de thermische amplitude, waarin warme, zonnige dagen worden afgelost door koude nachten. Paniza, is de naam van het
kleine dorp in het hart van de Aragon, halverwege tussen Madrid en Barcelona, waar 425 wijnbouwers samen 2 500 ha wijngaarden
bewerken. De andere helft van de oppervlakte van het dorp ligt braak ter bevordering van de biodiversiteit. De kelder van Paniza is op
uiterst  geavanceerde  wijze  uitgerust:  ondergrondse  kelder  voor  eiken  vaten  ,  inox  kuipen,  aangevuld  met  een  hypermo-derne
bottelinstallatie. In 2012 heeft de bodega geïnvesteerd in zeer nauwkeurige meetinstrumenten om de beloning van de samenwerkende
wijnboeren te bepalen op basis van elementen die de kwaliteit van de wijn bepalen, zoals sanitaire toestand van de druiven, zuurtegraad,
pH,  fenolische  rijpheid,  suikergehalte  alsook  de  leeftijd  van  de  wijnstokken...  Dit  levert  uitzonderlijk  eindresultaten  op  met  als
paradepaardje de internationaal erkende garnacha "Viñas Viejas".

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70167 22 Paniza Blanco, Viura, DO Cariñena 2022 12 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 5.55 4.59

De viura is de lokale naam van de druivensoort macabeu. In Paniza, dorpje gelegen tussen Madrid en Barcelona, cultiveert
men al meer dan 2000 jaar wijngaarden. De kelder heeft alle moderniteit om deze frisse, jonge wijn te maken, gekenmerkt
door een zeer aangename neus van appel, tropisch fruit en citrusvruchten. Hij combineert perfect bij zeevruchten en meer
in het algemeen bij alle tapas en gerechten die om een droge witte wijn vragen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70169 22 Paniza Rosado, Granacha, DO Cariñena 2022 13 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 5.55 4.59

Een ware rosé, mooi van kleur, afkomstig van Paniza, naam van het kleine dorp in de regio Cariñena ten noordoosten van
Madrid. Een zeer plezierige rosé met aroma's van wilde bessen, en subtiele nuances van bloemen. Fris en sappig, met een
goede structuur. Ideaal bij pasta, gevogelte en wit vlees.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70170 22 Paniza Tinto, Granache-Tempranillo, DO Cariñena 2022 13 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 5.55 4.59

70170 21 Paniza Tinto, Granache-Tempranillo, DO Cariñena 2021 13 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 5.55 4.59

Paniza is een klein dorp dat 280 zielen telt en waar wijn wordt gemaakt sinds het Romeinse tijdperk. Alle dorpelingen
werken er in de wijnbouw. De wijn, gemaakt van 60% tempranillo en 40% grenache, biedt een intense neus van rijpe
bosvruchten  en  rode  kersen.  Smaakvol  en  al  goed  op  dronk  met  een  goede  persistentie  van  fruit.  Vlezig,  goed
gestructureerd en toch vol souplesse. Ideaal bij tapas, rood vlees, pasta en kaas.
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Rioja

Viñedos de Alfaro, Rioja

Ze zijn modern, fruitig, zonder overdreven houtgebruik... Deze kleine bodega ligt in het uiterste zuidoosten van Rioja, de oostelijke regio van
de appellatie die bekend staat voor de productie van uitzonderlijke grenache. De wijnmakerij bestaat al heel lang, maar heeft sinds de
overname door  het  grootste  ciderhuis  van Asturië,  "El  Gaitero",  een grote  kwalitatieve  verandering ondergaan.  In  2019 werd alles
geüpgraded. Het motto is "raíces, terruñio y passión" wat "roots, terroir en passie" betekent. Een echte bezieling om de wijngaard en zijn
potentieel te optimaliseren. In de eerste plaats willen ze milieuvriendelijk zijn door een beleid van minimale interventie toe te passen. Ten
tweede koopt deze bodega geen druiven aan: ze produceert alleen wijn met de druiven afkomstig van haar eigen wijngaarden (een
zeldzaam verschijnsel in Rioja). De bodega, gelegen aan de voet van de Sierra de Yerga, op de kruising van de Atlantische Oceaan met de
Middellandse Zee, laat ons kennis maken met moderne, fruitige wijnen in een "natuurlijke" geest, zonder overdreven houtgebruik of
flessen voorzien van gouden netjes.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70430 22 Rioja Blanco, Real Agrado 2022 13.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 8.35 6.90

Van pure viura gemaakt. Het druivenras wordt aangeplant op een hoogte van 600 meter om de wijn frisheid te geven. De
oogst gebeurt handmatig. Evocaties van sappig fruit (perzik, tropisch fruit) voor een wijn met een mooie frisheid op de
afdronk. Perfect bij gegrilde groenten, vistaartjes (zalm, tonijn) en gegrilde inktvis.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70431 22 Rioja Rosado, Real Agrado 2022 13.5 Rosé HK 6 x 75 cl. 8.35 6.90

Gemaakt van grenache-druiven die 18 jaar geleden werden aangeplant. Gevinifieerd volgens "saignée" methode (een
maceratie van ongeveer vier uur), op lage temperatuur. Mooie lichtroze kleur en een bloemige toets in de neus. Rood fruit
verrijkt het smaakpalet met een aangename frisheid in de finale. Ideaal als aperitief (te serveren op zo'n 8°C) maar ook
lekker bij gegrilde garnalen (gambas), olijftapenade of viscarpaccio.

 

 



25/05/2023 182/219

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70432 21 Rioja Joven, Real Agrado 2021 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 8.35 6.90

Assemblage van grenache en tempranillo van respectievelijk 18 en 45 jaar oude wijnstokken, gevinifieerd door carbonische
maceratie  (vinificatie  van hele  druiventrossen)  om hun aromatische potentieel  maximaal  te  ontwikkelen.  Dit  is  een
"moderne" rioja, zeer fruitig met tonen van framboos en een vleugje violet. Hij kan licht gekoeld (14 -15°C) gedronken
worden bij gegrild vlees of gevogelte.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70433 19 Rioja Crianza, Real Agrado 2019 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 12.15 10.04

70433 18 Rioja Crianza, Real Agrado 2018 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 11.54 9.54

Gelijke delen tempranillo en grenache voor deze rode die 12 maanden in vaten van Amerikaans en Frans hout verbleef. Hij
vertoont toetsen van vanille (zonder overdaad)  en rijp  zwart  fruit:  een gecontroleerde rijping die de oorspronkelijke
fruitigheid van de wijn bewaart. Serveer hem met geroosterd vlees (lamsbout) en gekookt Iberisch Iberisch varkensvlees
"a la plancha".

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70434 17 Rioja Reserva, Real Agrado 2017 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 16.40 13.55

Deze wijn  wordt  gemaakt  van de vier  emblematische druivenrassen van de appellatie  en is  18  maanden gerijpt  in
Amerikaanse (70%) en Franse (30%) eikenhouten vaten. Typisch voor een kwalitatieve "reserva", vertoont hij rijp zwart
fruit, vanille, kruiden en een lichte toets van chocolade in het aroma. Hij doet het uitstekend bij rosbief in saus en harig
wild.
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Navarra

Pink Elephant - España

Pink Elephant is de laatste ontdekking komende uit Spanje. Deze wijn zal iedereen verrassen door zijn bijzondere originaliteit, zowel door
zijn packaging als door zijn vinificatiestijl. Deze wijn werd ontwikkeld door internationaal erkende wine makers. Deze mooie rosé, bijzonder
geschikt voor het zomerseizoen, ontwikkelt intense fruitaroma's van aardbeien en frambozen. Past uitstekend bij de Thaïse, Indische,
Mediterraanse of Fusion keuken.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70175 22 Pink Elephant, Navarra 2022 12.5 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 7.30 6.03

70175 21 Pink Elephant, Navarra 2021 12.5 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 7.30 6.03

Een wijn gemaakt van Grenache druiven uit de Navarra streek. Sinds 2006 doneert elke fles Pink Elephant aan de non-
profitorganisatie "Elephant Family", die zich inzet voor de bescherming van Aziatische olifanten. Frisse smaken met een
vleugje fruitige zoetheid. Elegant zomerfruit met subtiele hints van aardbei en kers... Aziatische gerechten en bij een fusion
kitchen. Ook ideaal te combineren is met kruidige gerechten.

Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78164 Vasque Pink Elephant 39.00 32.23
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Castille y Leon

Cruz de Alba, Ribera del Duero

De wijnen van Cruz de Alba komen van één enkel wijngoed van 35 ha, gelegen in de «Milla de Oro», de gouden mijl van de Ribera del Duero,
dicht bij Peñafiel, met als illustere buurman Vega Sicilia.Oenologie is voor Sergio Avila een manier van leven, hij baseert zijn werk op
observatie, de relatie met de natuur en respect voor de levenscyclus. «Het is een kwestie van tijd, te kunnen luisteren, de bodem die we
bewerken te begrijpen en te weten hoe de tekens te interpreteren die de natuur ons stuurt. » Aldus worden de wijnen gemaakt volgens de
regels van de biodynamie, met extreem respect voor de bodem en de plant. Kwaliteit heeft voorrang boven de kwantiteit die zeer beperkt is,
en iedere fles is genummerd.De cuvée Cruz de Alba lagert 15 maanden in eiken vaten en na het bottelen nog ten minste 8 maanden in de
kelders. Deze uitzonderlijke wijn weerspiegelt perfect de buitengewone kwaliteiten van het terroir: Ribera del Duero op zijn best. Een grote,
robuuste wijn, met aangename, goed geïntegreerde tannines.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77796 19 Cruz de Alba Crianza, DO Ribera del Duero 2019 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 19.40 16.03

"Cruz de Alba" is afkomstig van een domein dicht bij het beroemde domein Vega Sicilia. Deze wijn is gemaakt van 45 jaar
oude tempranillo stokken en gerijpt op eikenhouten vaten voor een periode van 15 maanden. Hij biedt een intens rode
kleur en veel rood en zwart fruit met houttoetsen aan. Perfect bij rood vlees en lamsvlees.
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Levante

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76675 Sol del Mediterráneo, Moscatel de Valencia 12 Wit Moelleux Karton 6 x 75 cl. 5.49 4.54

Zeer  aromatische wijn  met  florale  toetsen van jasmijn  en oranjebloesem. Deze Muscat  d'Alexandrie  kenmerkt  zich
eveneens door zijn fruitige karakter van druivenmost. Deze wijn wordt goed koud geserveerd als aperitief maar eveneens
als begeleider van blauwe kazen, foie gras en bepaalde desserts.
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Extremadura

Coloma, Viñedos y Bodegas

Het landgoed van 55 ha ligt vlakbij de Portugese grens, aan de Raya, de streep die de eeuwenoude grens tussen Spanje en Portugal bepaalt.
De familie Coloma is een hard werkende familie met de 3 kinderen die allemaal betrokken zijn bij het landgoed. Amelia, een oenologe, is
verantwoordelijk voor de wijngaard en de wijnmakerij, Helena is verantwoordelijk voor het management en Felix voor de exportactiviteiten.
Het landgoed beschikt over de modernste technologie, alles is ecologisch ontworpen en in harmonie met de omgeving. Een andere
vernieuwing is het in ere herstellen van oude druivenrassen zoals Alarije met een prachtige elegantie of het combineren van pinot noir met
de traditionele grenache.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70694 22 Coloma Alarije, Bodegas Coloma, Extremadura 2022 12 Wit Karton 6 x 75 cl. 9.80 8.10

In de Coloma-familie is alarije de favoriete druif. Het is een inheemse variëteit die bijna is uitgestorven, maar zeer goed
tegen de hitte en de droogte kan, kenmerkend voor Extremadura. Deze druif produceert frisse wijnen in een kort, warm
groeiseizoen. Dochter Amélia Coloma heeft aan de alarije een tweede leven kunnen geven dankzij de nieuwste technieken
en tovert dit vergeten ras om tot een moderne en elegante nectar. Helder geel-goud. Mooie neus van citrus, buxus, venkel
met hints van fruit zoals peer. Licht en fris met aangename zuren en een mooie lange fruitige afdronk. Riviervis zoals zeelt
of de vele regionale gerechten op basis van onverpakte kabeljauw zoals potaje de vigilia

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70695 20 Coloma, Tocando Madera, (Pinot Noir & Garnache), Extremadura 2020 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 9.80 8.10

Deze wijn is afkomstig van het 55 ha grote domein in Extremadura waar de familie Coloma geen grenzen kent in het
onderzoek van bodem tot het glas. Deze verrassende blend is vervaardigd met twee druivensoorten, namelijk pinot noir en
lokale grenache. Het geheel ondergaat een korte maceratie gevolgd door een rijping van 3 maanden op eiken vaten. Mooie
neus van fruit: bramen en frambozen. In de mond is hij sappig en elegant, met een zijdezachte body en fluweelachtige
tannines. Perfecte wijn in het algemeen voor gemarineerd vlees, bijvoorbeeld op de barbecue, vlees in sauzen en kazen.
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Andalousia

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70027 Tio Toto, DO Sherry Fino 15 Wit Karton 6 x 75 cl. 8.25 6.82

Dit Andalusische product wordt gemaakt van de palomino druif. De jonge wijn wordt 4 jaar in vaten van 600 liter gerijpt die
niet volledig gevuld worden zodat de wijn, door contact met lucht, verandert in sherry. Het is een droge en karakteristieke
"Fino" met gerookte toetsen, amandelen en de typische aroma's van sherry. Hij is fris en evenwichtig en heeft een lange
afdronk. Drink hem goed gekoeld als aperitief.



25/05/2023 188/219

Portugal

Caminos Cruzados

Caminhos Cruzados ligt in Quinta da Teixuga in Nélas, in het hart van de regio Dão. Dit landgoed van 40 hectare is eigendom van de familie
Santos, die het imago van de Dao wil afstoffen. De wijngaard wordt regelmatig begraasd door een kudde schapen om ecologische redenen,
biodiversiteit, natuurlijke bemesting, om compactie van de bodem te voorkomen... De Winery, waarvan de vorm is geïnspireerd op het logo
van het bedrijf met zijn twee kruisende lijnen, past perfect in de omgeving. Het werd in 2017 op duurzame wijze afgewerkt. Het wijnhuis
wordt de "nieuwe Dão" genoemd omdat het het resultaat is van zeer technisch en uitdagend werk. Alles is erop gericht om moderne,
complexe, authentieke en gastronomische wijnen te produceren, met een mooie identiteit.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70692 21 Caminos Cruzados Branco, Dao DOP 2021 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 10.95 9.05

Het is  een domein dat  moderniteit  en traditie  combineert.  Moderniteit  door de in 2017 gebouwde en ecologisch en
duurzaam ontworpen kelder.  De apparatuur maakt  de vinificatie  van frisse,  harmonieuze en gastronomische wijnen
mogelijk.  Deze  witte  wijn  is  samengesteld  uit  drie  traditionele  druivensoorten  om  een  evenwicht  te  bereiken  dat
kenmerkend is voor de goede witte wijnen van deze streek. Levendige, frisse, wijn met fruitaroma's op een minerale
achtergrond. Lange en elegante afdronk. Ideaal voor gegrilde vis, zeevruchten en sushi.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70693 18 Caminos Cruzados Tinto, Dao DOP 2018 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 10.95 9.05

Als we het over Caminos Cruzados hebben, hebben we het over de nieuwe Dao. De familie Santos heeft er alles aan gedaan
om moderne wijnen te maken zonder ook maar iets van de typiciteit van de Dao te verliezen. De ultramoderne wijnmakerij
werd in 2017 voltooid met het oog op duurzaamheid. De traditionele druivenrassen worden geteeld op granietbodems waar
het gras regelmatig wordt begraasd door kuddes die onderweg mest geven. Ecologie, duurzaamheid, biodiversiteit en
bruikbaarheid zijn de sleutelwoorden die de Touriga Nacional, Alfrocheiro, Tinta Roriz & Jaen druiven transformeren tot
een eigentijdse, fruitige en gulle wijn. Een breed boeket van zwart fruit en zelfs een vleugje chocolade onderstreept door
een minerale textuur. Alle vleesgerechten, vooral varkens- of lamsvlees, gegrild en op smaak gebracht met kruiden.
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Art Terra van Casa Relvas

De Relvas staan stevig met de voeten op de grond en hebben al generaties lang een voorliefde voor authenticiteit, het zit als het ware in hun
genen. Ze hebben een bijzonder gevoel voor ondernemerschap, zo zijn ze, bij hun terugkeer uit de Portugese koloniën, in 1995 begonnen
met 10 ha, om vandaag uit te komen op 350 ha wijngaarden, 250 ha olijfbomen en 900 ha bos, voornamelijk kurkeiken. De wijngaarden
liggen verspreid over verschillende domeinen in de Alentejo-regio São Miguel, in de buurt van Évora. Voor elk van de geproduceerde wijnen
zoekt Alexandre Relvas, de huidige manager, naar een uniek en onvervangbaar karakter en probeert hij het terroir maximaal tot uiting te
laten komen. Dit doet hij door zeer oude wijnbereidingsmethoden toe te passen, zoals het gebruik van amforen, pelliculaire gisting en het
trappelen van de druiven met de voeten, pigeage genoemd. Hij streeft naar harmonie tussen de wijntraditie van de Alentejo en moderne
smaken, om de consument optimaal te laten genieten.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70635 21 Art Terra Branco, Alentejano 2021 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 10.85 8.97

Afkomstig van biologische wijngaarden die in vergelijking met traditionele wijnbouw, veel aandacht en zorg vragen. De
frisheid van de wijn wordt gegarandeerd door druivenrassen zoals antão vaz, encruzado, verdelho, en anderen, die met de
hand geplukt worden en vervolgens een schilweking, een vinificatie op lage temperatuur en een rijping op droesem
ondergaan voor een optimaal resultaat. De neus is zeer aangenaam, met tropisch fruit en witte bloemen. In de mond is hij
fris, vol van smaak met veel substantie, fruit en bloemen worden mooi ondersteund door een elegante mineraliteit, het
geheel is evenwichtig en harmonieus. Goed gekruide vis, kabeljauw en zeevruchten en natuurlijk de traditionele carne de
porco Alentejana.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70634 21 Art Terra Tinto, Alentejano
Gold Medal - Frankfurt International Trophy 2021 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 10.85 8.97

In deze wijn vinden we een mooie terroirexpressie terug, de typiciteit van o.a. touriga nacional en syrah, en de kenmerken
van een leisteen- en kleibodem, in een warm klimaat. De traditionele vinificatie in amfora, zonder hout, resulteert in een
echte karakterwijn. Neus van wilde bessen, muntblaadjes, sinaasappelschil en witte bloemen. In de mond onthult hij een
mooie frisheid, rijpe en soepele tannine, met een aangename en krachtige afdronk. Rood vlees, wild... of gewoon een stevig
stuk gebraden varkensvlees dat niet ontbreekt in de lokale keuken.
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Calçada, Vinho Verde & Douro

Dit eeuwenoude familielandgoed is de pionier van Vinho Verde. Door een aanhoudend streven naar kwaliteit, kon de familie Mota aan dit
gerenommeerde wijndomein, een "Relais & Chateaux" verblijf toevoegen dat uitgerust is met een Michelinster restaurant. Wat is het fijn
vertoeven in deze groene, koele en zonnige omgeving! De samenstelling van de druivensoorten alvarinho, loureiro, arinto en trajadura
dragen bij tot de unieke smaak van deze authentieke, mooie en lichte wijn.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70240 22 Portal da Calçada, Vinho Verde Reserva DOC 2022 11.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 8.40 6.94

70260 22 Portal da Calçada, Vinho Verde Reserva DOC in magnum 2022 11.5 Wit Karton 4 x 1,5 L 16.79 13.88

70260 21 Portal da Calçada, Vinho Verde Reserva DOC in magnum 2021 11.5 Wit Karton 4 x 1,5 L 16.70 13.80

Het is in de kelders van Casa da Calçada, een majestueus gebouw uit de zestiende eeuw dat omgebouwd werd tot hotel en
nu deel uit maakt van de beroemde keten "Relais & Châteaux", dat men in 1917 gestart is met de productie van deze Vinho
Verde van uitstekende kwaliteit. Het is een witte wijn met fruitige en florale aroma's. In de mond is hij fris, droog en licht.
Ideaal als aperitief, bij visgerechten en salades ... uitstekende wijn voor bij warm weer.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70522 21 Quinta da Calçada, Alvarinho, Vinho Regional Minho 2021 13.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 11.89 9.83

Het wijndomein La Quinta da Calçada van hotel  Relais  et  Château produceert  een witte  wijn  van Alvarinho-druiven
(gerelateerd aan Riesling). Minho is het wijngebied ingeklemd tussen de oceaan, de Douro en Galicië. Deze wijn lijkt
eigenlijk op de Spaanse Rias Baixas. Het gelijknamige Relais et Château hotel produceert deze frisse en heerlijke witte
wijn van Albarinho, dezelfde druivensoort als zijn Spaanse buurman in Galicië.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70409 20 Portal da Calçada, Douro DOC 2020 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 9.85 8.14

Portal da Calçada is de huiswijn van het door Michelin sterrenrestaurant en Relais & Châteaux met dezelfde naam. De
wijngaarden staan er vlak naast. Robijnrode kleur, aroma's van rood en zwart fruit en mooie bloemige tonen. Harmonisch
en fruitig in de mond met een afdronk die doet denken aan zoethout en vanille. Het zal met de jaren cederaroma's
aannemen. Heerlijk bij eendenborst, lamsschouder, ribstuk of de lokale estofado in saus.
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Burmester (since 1750)

In 1750 bundelden Henry Burmester en John Nash hun krachten en richtten Burmester, Nash & Co. op. Dit was het begin van een verhaal
dat driehonderd jaar oud zou worden. Burmester is aanwezig in meer dan 30 landen en staat bekend om zijn Britse roots, om de kwaliteit
van zijn portwijnen, maar ook om zijn Douro DOC-wijnen, die een alternatief waren voor Franse wijnen tijdens de conflicten tussen
Frankrijk en Engeland. Momenteel omvat het domein 100 hectare en blijft de oorspronkelijke traditie van de Douro Superior bewaard. Het
domein bestaat uit meerdere inheemse druivenrassen, een vakkundig evenwicht tussen natuur en werkzaamheden in de wijngaard met het
oog op het behoud van de biodiversiteit.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70626 22 Tavedo Vinho Branco, DOC Douro, Burmester 2022 12.5 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 6.30 5.21

De wijngaarden liggen hoog in de regio's Baixo, Corgo en Cima Corgo in de Douro, waar verschillende variëteiten zoals
malvasia fina, gouveia, rabigato ... persoonlijkheid brengen. Geuren van zoete aromatische kruiden, op een achtergrond
van bloemen en vers fruit. Zeer evenwichtig, mineraal met een mooie zuurgraad. Verfrissend lang in de mond en vlot
drinkbaar.  Het  is  een  veelzijdige  wijn  die  zeer  goed  samengaat  met  een  verscheidenheid  aan  gerechten.  Zijn
persoonlijkheid contrasteert met die van de klassieke druivenrassen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70673 21 Casa Burmester Reserva Branco, Douro DOC
87 pts Wine Enthusiast 2021 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 18.85 15.58

De authentieke wijngaard van Burmester, bestaande uit meerdere druivenrassen, ligt in de subregio's Baixo Corgo en
Cima Corgo op schistbodems op een hoogte van 5 tot 600 m. Arômes d'herbes aromatiques douces, de fleurs et de fruits
frais, souligné par une belle présence minérale. Finale forte, dense et rafraîchissante. Ideaal om te serveren bij salades,
fruit en vis.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70627 21 Tavedo Vinho Tinto, DOC Douro, Burmester 2021 12.5 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 6.30 5.21

70627 20 Tavedo Vinho Tinto, DOC Douro, Burmester 2020 12.5 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 6.30 5.21

TAVEDO is een samentrekking en een eerbetoon aan de twee zijrivieren van de Douro: Távora en Tedo. De wijngaarden
liggen hoog in de regio's Cima Corgo en Douro Superior waar een mozaïek van druivenrassen zoals touriga franca, tinta
roriz, tinto cão, malvasia fina, gouveia en rabigato, karakter brengen. Krachtige en complexe neus gedomineerd door
sappig fruit van frambozen, zwarte kersen en een hint van chocolade. Soepel en lang in de mond met een kruidige afdronk.
Het is een allrounder bij dineetjes die om een rode wijn vragen. Het is een perfecte begeleider van rood vlees.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70674 20 Casa Burmester Reserva Tinto, Douro DOC
85 pts Wine Enthusiast 2020 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 18.85 15.58

De wijngaard van +/- 100 Ha bestaande uit meerdere druivenrassen zoals touriga nacional en -franca is gelegen op de
hellingen van de Douro. De casa verwijst naar het Burmester huis in de Douro Superior. De neus is intens, met aroma's
van zwart fruit op een subtiele achtergrond van kruiden en fijne, goed geïntegreerde houttonen die de frisheid van het
bouquet versterken. De wjin is gestructureerd, met een zijdeachtige textuur en een lange afdronk. Past bij rood vlees, wild
of harde kaas.
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Porto Barros (Since 1913)

Elk talent heeft zijn eigen verhaal: een ontdekkingsreis, verbeteringen en uiteindelijk de bevestiging. In 1913 opgericht door de familie
Barros, is dit huis vandaag een referentie in de kunst van het maken van Port-wijnen en hun vakmanschap komt ook tot uiting in hun DOC
Douro wijnen. In haar meer recente geschiedenis werd Barros opgenomen binnen de groep Sogevinus, gespecialiseerd in Port-wijnen,
gericht op excellentie en kwaliteit met behoud van het beste: traditie en haar waarden. De Quinta S. Luiz, eigendom van Barros en gelegen
op de linkeroever van de Rio Douro (dorp Tabuaço), vertegenwoordigt 125 ha puur talent. Al meer dan honderd jaar, trekt Barros zijn
essentie aan de diversiteit van de klimatologische omstandigheden in deze regio. Een paar woorden over de Portos Barros: de witte port
met haar gouden kleur, toont aroma's van fruit en bloemen. De smaak is fris en zacht, vol harmonieuze elegantie. De Ruby, intens van
kleur, met fruitige, jonge aroma's, is opmerkelijk vol en persistent in de mond. De eerder bruin getinte Tawny, onthult aroma's van
gedroogd fruit met nuances van pittige kruiden, ondersteund door de houtlagering. Dit zijn complexe en boeiende wijnen, met een fijne en
evenwichtige smaak. Barros, een van de meest prestigieuze huizen in Porto, is vooral gekend om haar Colheitas. Vele prijzen en medailles
getuigen van deze historische verzameling van onberispelijke, Portugese smaken.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

72251 Porto Barros Tawny
Silver Medal Mundus Vini Spring Tasting'22 19.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 12.40 10.25

Dit is het type porto dat wereldwijd het meest verkocht wordt. Na een vatrijping van 3 tot 5 jaar (in pipas), onthult hij
aroma's van gedroogde vruchten en steenfruit. Evenwichtige balans tussen suiker, alcohol en zuurtegraad. Serveer hem
rond 14-15°C bij desserts met gedroogde vruchten (noten) en karamel.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

72252 Porto Barros White
Gold Medal SOMMELIER WINE AWARDS 2019 19.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 12.40 10.25

Een witte Porto met fruitige en bloemige aroma's, als aperitief te serveren op zo'n 10°C. Als aperitief bij zoute geroosterde
amandelen of bij rauwe ham met vijgen.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

72255 Porto Barros Tawny 10 Years Old
Gold Medal Mundus Vini Spring Tasting '22, Gold Medal DWWA '19 & IWC 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 24.55 20.29

Deze 10-jarige is het resultaat van een blend van wijnen die minstens tien jaar in eiken vaten (pipas) gerijpt werden.
Mahonierode kleur en een neus van gedroogd fruit, vanille en chocolade. Heel lekker bij desserts op basis van noten,
karamel en pistache.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

72256 Porto Barros Tawny 20 Years Old in étui
Gold Medal . 95 PTS DWWA '22 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 55.20 45.62

Deze Porto verbleef 20 jaar op typische Portugese vaten, die "pipas" worden genoemd. Hij heeft een mooie oranje-achtige
kleur en aroma's van gedroogde vruchten en hout. Heerlijk bij chocolade desserts en schapenkaas.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

72311 Porto Barros Ruby 19.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 12.40 10.25

De Ruby is een porto die gemaakt wordt van een blend van jonge wijnen die minimum 3 jaar op houten vaten gerijpt worden
(pipas). Tijdens zijn jeugd heeft hij een granaatrode kleur en aroma's van intens zwart fruit. Om zo te drinken, lichtjes
gekoeld op 14-15°C of bij een selectie harde kazen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76478 13 Porto Barros Colheita 2013 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 26.75 22.11

76478 12 Porto Barros Colheita 2012 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 27.90 23.06

76478 11 Porto Barros Colheita 2011 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 28.85 23.84

76478 10 Porto Barros Colheita 2010 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 31.30 25.87

76478 09 Porto Barros Colheita
Gold Medal Wine and Spirit Competition - Silver Medal Decanter 2009 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 32.75 27.07

76478 08 Porto Barros Colheita 2008 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 33.70 27.85

76478 07 Porto Barros Colheita 2007 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 35.95 29.71

76478 06 Porto Barros Colheita 2006 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 37.75 31.20

76478 05 Porto Barros Colheita
92 PTS IWSC �20, Gold Medal Mundus Vini Spring Tasting 2005 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 38.50 31.82

76478 04 Porto Barros Colheita 2004 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 40.35 33.35

76478 03 Porto Barros Colheita 2003 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 42.85 35.41

76478 02
Porto Barros Colheita
93 PTS IWSC '21, 90 PTS DWWA '21, Gold Medal, Berliner Wein Trophy
'18

2002 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 44.85 37.07

76478 01 Porto Barros Colheita
Gold Medal · 95 PTS DWWA '21 2001 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 49.25 40.70

76478 98
Porto Barros Colheita
Platium Medal 2018 by Decanter, 97/100 Decanter, Wine Spectator 93
PTS

1998 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 65.70 54.30

76478 78 Porto Barros Colheita 1978 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 126.00 104.13

76478 74
Porto Barros Colheita
Best of Show Port & Gold Medal, Mundus Vini Spring Tasting ´22, 98 PTS
IWSC �22, 93 PTS IWC �22, 93 PTS DWWA �22

1974 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 141.85 117.23

76478 64 Porto Barros Colheita 1964 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 171.75 141.94*

76478 52 Porto Barros Colheita 1952 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 227.00 187.60*

72278 Porto Barros Colheita 1937
19 pts Wine Passion 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 428.70 354.30*

76357 Porto Barros Colheita 1935
Silver Medal International Wine Challenge - 17.5 pts Wine Passion 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 478.80 395.70*

77060 Porto Barros Colheita 1938
18 pts Jancis Robinson - 18 pts Purple Pages 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 388.35 320.95*

Deze Vintage porto verbleef minstens 7 jaar in "pipas", de typische Portugese vaten. Mahonie-achtige kleur en aroma's van
gedroogde vruchten (noten). Niet echt een bewaarporto, maar wel eentje om nu van te genieten. Een digestief, om te
mediteren, mag ook bij tarte tatin en crème brûlée.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76479 15 Porto Barros Late Bottled Vintage 2015 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 22.45 18.55

Deze porto met een diep rode kleur en aroma's van rijp zwart fruit, werd gedurende 4 tot 6 jaar verouderd in typische
Portugese vaten, die "pipas" worden genoemd. Heerlijk bij vlees of gevogelte (eend) en zelfs bij chocolade desserts met
kersen (Zwarte Woud).

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76480 07 Porto Barros Vintage "Quinta da Galeira" 2007 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 60.80 50.25

76480 06 Porto Barros Vintage "Quinta da Galeira" 2006 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 61.60 50.91

Het summum onder de porto's! Een Vintage die tussen 2 à 4 jaar verouderd werd in "pipas", (typische Portugese eik) en
vervolgens werd gebotteld. Hij wordt enkel geproduceerd tijdens grootste oogstjaren. Rijk, geconcentreerd en intens...
Probeer hem bij foie gras.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77924 Porto Barros, Special Edition 102 Years in koffertje
94 pts Wine Enthusiast 20 Rood Luxe verp. 1 x 75 cl. 350.60 289.75*

ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum lanceerde Barros deze speciale editie. De wijn heeft 100 jaar in vaten gelegen,
wat resulteert in weinig kleur, tussen kaki en amber. Maar de aroma's van gedroogd fruit, nootmuskaat en noten geven
een achte sensatie aan de neus. In de mond is het soepel, zijdeachtig met een en laat gedroogd fruit bij de afdronk.

Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78600 Portoglas Barros 1.33 1.10

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78296 Barros Gift Box 1 fles + 1 Port wine glas 3.78 3.12
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Porto Skeffington

Charles Neville Skeffington was op het einde van de 19de eeuw een zakelijk partner en directeur bij de familie Yeatman, eigenaar van Porto
Taylor's. Zijn grote beroepskennis en zijn contacten met lokale producenten gaven hem toegang tot de beste druiven uit de streek voor zijn
eigen portwijn. Ter ere hiervan prijkt zijn naam op deze flessen. De Skeffington kelders bevinden zich in Vila Nova de Gaia en herbergen
tawny ports die pas na optimale rijping worden vrijgegeven. Zijn geest is springlevend dankzij zijn twee passies: kwaliteitswijn en golf op
een van de oudste Europese golfterreinen, ten zuiden van de stad Porto.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77477 Porto Skeffington Tawny 20 Rood Karton 6 x 75 cl. 10.10 8.35*

Dit Porto-huis werd opgericht in de XIXe eeuw door Charles Neville Skeffington. Deze Porto heeft de kwaliteit van een
"Tawny" (het type Porto dat bij ons het meest verkocht wordt) en valt op door zijn frisheid (minder dan 100gr. suiker per
liter) en door zijn aroma's van kruiden, hout en gekonfijt fruit. Te serveren op het einde van de maaltijd bij blauwe kazen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77478 Porto Skeffington White 20 Wit Karton 6 x 75 cl. 10.10 8.35*

Dit huis, dat werd opgericht in XIXe eeuw door Charles Neville Skeffington, produceert onder andere deze zeldzame witte
Porto. Door het relatief lage suikergehalte (100gr/l) behoudt hij zijn frisse fruitigheid en zijn onweerstaanbare nootachtig
toetsen. Een beetje koud geserveerd kan deze Porto als aperitief geserveerd worden, vergezeld van olijven en zoute
amandelen.
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Zuid-Afrika

Obikwa, South-Africa

De chenin blanc Obikwa is afkomstig van wijngaarden in Paarl en Worecester, gelegen tussen 130-180 m boven de zeespiegel. De wijn is
fris, nerveus en vertoont prachtig exotisch fruit. De wijngaarden voor de pinotage (kruising tussen pinot noir en cinsaut) liggen in de regio's
van Stellenbosch, Paarl, Worcester en Robertson. De rijpe druiven hebben een mooie fruitconcentratie en een zachte afdronk.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70306 22 Obikwa Chardonnay, South-Africa 2022 13 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 6.85 5.66

70306 21 Obikwa Chardonnay, South-Africa 2021 13 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 6.85 5.66

De Obikwa is een oud volk dat aan de Kaap voor het eerst struisvogels hoedde. Deze wijn bevat de subtiele aroma's van
peer, perzik,  vanille en eik met een kruidige toets.  Past perfect bij  escargots met lookboter,  asperges, vis met een
roomsaus of pittige gerechten zoals een curry.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77439 22 Obikwa Chenin Blanc, South-Africa 2022 12.5 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 6.85 5.66

Deze grootse druivensoort uit  de Loire,  wordt zeer veel  aangeplant in de Zuid-Afrikaanse wijngaarden. Makkelijk te
drinken, levendig, fruitig en verfrissend. Drink hem als aperitief of bij garnaalkroketten, mosselen en gevogelte.

 

 



25/05/2023 198/219

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70307 22 Obikwa Merlot, South-Africa 2022 13.5 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 6.85 5.66

De Obikwa is een oud, dapper volk uit Zuid-Afrika. Ze waren ook heel nuchter, net als deze soepele en elegante merlot met
noten van bramen en vanille afgewerkt met een kruidige toets. Dankzij zijn vlotte afdronk past hij perfect bij elk gerecht
waar u normaal een rode wijn zou verwachten. Vooral heel lekker bij gevogelte, kalfsvlees en rood vlees.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77440 22 Obikwa Pinotage, South-Africa 2022 13.5 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 6.85 5.66

77440 21 Obikwa Pinotage, South-Africa 2021 13.5 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 6.85 5.66

Deze rode wijn, die volgens zijn eigenaar nooit teleurstelt, werd gemaakt van de typische Zuid-Afrikaanse druivensoort
pinotage en viel reeds verschillende keren in de prijzen (Decanter, International Wine Challenge... ). Hij is zacht en fruitig
en past perfect bij rood en wit vlees, zowel gegrild als geroosterd.
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Chili

Errazuriz, (since 1870)

Don Maximiano Errázuriz richtte Viña Errázuriz op 1870 in de "Valle de Aconcagua", 100 km ten noorden van de hoofdstad van Chili,
Santiago. Hij zag in dat deze vallei ideaal was voor het verbouwen van druiven, regenachtige winters afgelost door haast mediterraan
warme en droge zomers met een verkoelende bries van de Stille Oceaan en zijn relatief koude Humboldtstroom. Don Maximiano plantte op
de hellingen van de Andes de mooiste klonen uit Frankrijk en met vastberadenheid en doorzettingsvermogen vormde hij dit onvruchtbare
landschap om tot een wijngaard van wereldklasse. Vandaag, bijna 150 jaar later, wordt deze traditie van kwaliteit en innovatie voortgezet
door Eduardo Chadwick, de vijfde generatie van de familie.  Eduardo heeft de productiefaciliteiten gemoderniseerd op dit  historische
landgoed met behoud van een eigen identiteit voor zijn wijnen. Met de productie van op het eigen landgoed gecultiveerde wijnen van
topkwaliteit, heeft Errázuriz een reputatie opgebouwd als DE referentie in Chili. De filosofie van Errázuriz wordt op zijn best uitgedrukt door
Don Maximiano die zei: «van de beste grond komt de beste wijn». Als een estate winery hecht Viña Errázuriz eraan om voor haar wijnen
elke fase van het wijnbouwproces te beheersen, van de druiventeelt in de valleien van de Aconcagua, Casablanca en Curicó, tot en met de
vinificatie, gebruik makend van de meest natuurlijke technieken. Nadruk wordt gelegd op de delicate behandeling van de wijnen, met als
doel elegante wijnen met complexiteit te produceren. Het is de dynamiek en passie van de familie voor wijn die van Errázuriz internationaal
een bijzonder gerespecteerde producent van kwaliteitswijnen maakt.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77330 22 Sauvignon blanc "Estate Series", Errazuriz 2022 13 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 10.10 8.35

77330 21 Sauvignon blanc "Estate Series", Errazuriz
90 pts James Suckling 2021 13 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 10.10 8.35

De druiven zijn afkomstig van een wijngaard aan de rand van de Stille Oceaan, in de regio Aconcagua in het noordwesten
van Santiago. Veel aroma's van meloen, papaja en passievrucht in de neus, met op de achtergrond een vleugje citrusfruit.
Hij is krachtig in de mond met een mooie frisheid en een elegante afdronk. Ideaal als aperitief, bij salades op basis van
zeevruchten, fusion visbereidingen, maar vooral bij gerookte vis, scampi's, garnalen en sushi.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77331 22 Chardonnay "Estate Series", Errazuriz 2022 13 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 10.10 8.35

77331 21 Chardonnay "Estate Series", Errazuriz 2021 13 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 10.10 8.35

De Casablanca Vallei die in het noordwesten van Santiago ligt, is een wijngebied met een koel klimaat. De wijn is intens in
de neus, met uitgesproken aroma's van ananas, tropisch fruit, passievruchten en een vleugje hout. Hij heeft een lange en
aanhoudende afdronk. Past perfect bij gegrilde vis, schelp- en schaaldieren, Sint-Jacobsvruchten, kokkels, mosselen of bij
pastagerechten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77337 22 Chardonnay "Max Reserva", Errazuriz 2022 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 16.20 13.39

77337 21 Chardonnay "Max Reserva", Errazuriz
92 pts James Suckling 2021 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 16.20 13.39

100% chardonnay, gemaakt met druiven afkomstig van Aconcagua Costa, gelegen aan de voet van de hoogste berg van
Amerika, maar ook van wijngaarden uit een koeler klimaat, aan de rand van de oceaan. Krachtige wijn met veel citrusfruit,
papaja en een vleugje getoast brood, dankzij de veroudering van 10 maanden in eiken vaten. Hij is lekker bij wit vlees, vis,
zeevruchten in saus of zwezeriken.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77341 22 Sauvignon blanc Aconcagua Costa, Errazuriz 2022 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 15.20 12.56

77341 21 Sauvignon blanc Aconcagua Costa, Errazuriz
92 pts Tim Atkin - 92 pts James Suckling 2021 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 15.20 12.56

Aconcagua Costa maakt deel uit van de kustregio en ligt aan de voet van de hoogste berg van Amerika. Het koele en
zonnige klimaat draagt bij tot een mooi bouquet van citrus en tropisch fruit aangevuld met een beetje perzik op een
vegetale achtergrond. In de mond is hij fris, lekker en persistent met subtiele minerale toetsen. Een gastronomische
sauvignon blanc die lekker smaakt bij visgerechten in saus of gerookte zalm.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70199 22 Pinot noir "Estate Series", Errazuriz 2022 13 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 10.95 9.05

70199 21 Pinot noir "Estate Series", Errazuriz 2021 13 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 10.95 9.05

Deze Estate wijn weerspiegelt het karakter van de pinot noir, die in combinatie met een rijping van 6 maanden in Franse
eiken vaten, valt hij op door zijn frisheid, fruit en evenwicht. Met een aromatische neus van kersen, wat bloemige toetsen
en een vleugje munt. Fris en evenwichtig in de mond met rokerige nuances van de eikenhouten rijping. Zacht en zijdeachtig
in de mond. Vers geserveerd in de zomer is het een genot. In de winter past hij goed bij stoofpotjes of gemarineerde
varkensvlees.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70200 20 Syrah "Max Reserva", Errazuriz 2020 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 16.20 13.39

70200 19 Syrah "Max Reserva", Errazuriz 2019 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 16.20 13.39

De "Max"-wijngaard ligt op 12 kilometer van de Stille Oceaan in de Aconcagua-vallei. De druiven worden 's morgens vroeg
met de hand geplukt en dubbel gecontroleerd op een sorteertafel. De wijn rijpt 12 maanden in Franse eiken vaten, waarvan
25% nieuw. De wijn presenteert aroma's van rood fruit zoals frambozen, kersen, vergezeld van tonen van gebak en een
vleugje dille en laurier. Ideaal voor gegrild rood vlees of eendenborst.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77332 21 Cabernet sauvignon "Estate Series", Errazuriz 2021 13 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 10.10 8.35

De druiven zijn gedeeltelijk afkomstig van de Maipo Vallei  (met een Atlantisch klimaat)  en van Aconcagua (met een
Mediterraan klimaat). Deze blend met aroma s van rijp rood fruit (cassis) en kruiden (zwarte peper) wordt ondersteund
door soepele, zijdezachte en fijne tannines, dankzij een veroudering van 12 maanden op eiken vaten. Heerlijk bij rundvlees
en lam maar ook bij chocolade desserts.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77333 22 Carménère "Estate Series", Errazuriz 2022 13 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 10.10 8.35

77333 21 Carménère "Estate Series", Errazuriz 2021 13 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 10.10 8.35

77333 20 Carménère "Estate Series", Errazuriz 2020 13 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 10.10 8.35

Samengesteld uit 89% carmenère, 9% petite syrah en 2% tempranillo. De druiven komen van de vallei van Aconcagua waar
er een Mediterraan klimaat heerst.  De wijn vertoont  uitgesproken aroma's van zwart  fruit,  vijgen en een toets van
muskaatnoot  en  peper.  Hij  werd  gedurende  8  maanden  op  eiken  vaten  gerijpt.  Past  perfect  bij  kazen  en  diverse
vleesgerechten, zoals lamsvlees in een sausbereiding.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77335 21 Carmenère, "Max Reserva" Errazuriz 2021 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 16.20 13.39

77335 20 Carmenère, "Max Reserva" Errazuriz 2020 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 16.20 13.39

Deze inheemse druivensoort  wordt  geteeld in  het  warmste gedeelte van de Aconcagua Vallei,  ten noordwesten van
Santiago. Hij heeft een heerlijk bouquet van fruit (pruimen en vijgen), kruiden (paprika, peper), zwarte olijven, koffie en
chocolade. Het is een complexe wijn met zeer zachte tannines, die perfect past bij rood vlees in een pittige saus, een
voltreffer in Chili!

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77339 21 Carménère Aconcagua Alto, Errazuriz 2021 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 21.85 18.06

77339 20 Carménère Aconcagua Alto, Errazuriz 2020 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 21.85 18.06

77339 17 Carménère Aconcagua Alto, Errazuriz
94/100 James Suklin 2017 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 21.85 18.06

De druiven van deze carmenère zijn afkomstig van de wijngaard Max (vernoemd naar de oprichter Max Errazuriz, die de
wijngaard in 1870 aanplantte). Het is een wijn met een mooie expressie van rood fruit, kruiden (peper, paprika, anijs,
muskaatnoot) en in de afdronk een beetje mokka. Heerlijk bij rood vlees of eend met een bereiding van honing of vijgen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77340 18 Don Maximiano Founder's Reserve 2018 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 67.55 55.83*

77340 16 Don Maximiano Founder's Reserve
96/100 James Suklin & 96/100 Tim Atkin 2016 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 67.55 55.83*

Een echte topper. Don Maximiano verwijst naar de oprichter van dit wijndomein uit 1870. Dit is een wijn met een lange
afdronk en een fijne aromatische complexiteit. Zeer aangenaam bouquet van zowel rijp fruit, peperige toetsen, ceder als
verse tabak. Zijn frisheid harmoniseert mooi met zijn fluweelzachte tannines.
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Los Vascos, Chili, Domaines Barons de Rothschild (Lafite)

Bij Los Vascos is men er in de loop der tijd in geslaagd om de krachten van de omringende natuur te temperen en een uniek ecosysteem te
creëren, waar mens en natuur harmonieus samenleven. Dit ecosysteem is het resultaat van een jarenlange observatie, de onfeilbare
betrokkenheid van onze teams en een onbegrensde passie voor dit land. Terwijl Los Vascos een voortrekkersrol speelt op gebied van
technologie, blijft het huis zeer traditioneel. De wijngaard vertegenwoordigt nauwelijks een kwart van het domein. De rest bestaat uit
olijfbomen, velden, weiden voor vee en paarden, maar ook bergen, wilde bossen en natuurlijke schuilplaatsen voor fauna en flora.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76635 22 Los Vascos, Chardonnay, Colchagua, Domaines Barons de Rothschild
(Lafite) 2022 14 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 12.60 10.41

De chardonnay van Los Vascos is een frisse en delicate wijn met een mooi evenwicht. Hij is smakelijk, fris en aangenaam
en zijn fruitige karakter is aanhoudend. In de neus krijgen we een explosieve aromatische expressie van meloen, banaan,
grapefruit en exotisch fruit. De perfecte wijn bij vis in sausgerechten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77375 22 Los Vascos, Sauvignon Blanc, Colchagua, Domaines Barons de
Rothschild (Lafite) 2022 13 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 12.60 10.41

De sauvignon blanc van Los Vascos is levendig in de mond en wordt gekenmerkt door pure, intense fruitsmaken. Zeer
expressieve  neus  (citrus,  pompelmoes  en  exotisch  fruit)  die  versterkt  wordt  door  de  typische  buxusgeur  van  de
sauvignondruif. Deze wijn houdt van gegrilde vis.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70504 18 Los Vascos Cromas, Cabernet-Sauvignon, Gran Reserva, Colchagua
Silver Medal Mundus Vini / 91 Pts Descorchados 2018 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 20.35 16.82

80504 18 Los Vascos Cromas, Cabernet-Sauvignon, Gran Reserva, Colchagua
Silver Medal Mundus Vini / 91 Pts Descorchados 2018 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 20.35 16.82

De wijngaarden van Chromas worden beschermd door het reliëf van Santa Lucia in de Conchalgua-vallei in Chili. Cromas
is geïnspireerd door de oker- en sienna-kleuren van de natuur, de cépage, het terroir en de wijnbereiding door het Los
Vascos-team. De uitzonderlijke fenolische rijpheid vraagt om een versoepeling van de tannines. Die wordt verkregen door
15 maanden lagering op vat. De aroma's van verse aardbeien, rode kersen en kruisbessen maken na enige tijd plaats voor
laurier, tabak, caramel... Mooie en lange afdronk in de mond. Ideaal voor de fijne gerechten, bij rood vlees, gegrild of in
saus, alsook bij gemarineerde wildbereidingen.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70505 20 Los Vascos Cromas, Carmenère Gran Reserva, Colchagua
91/100 James Suckling 2020 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 20.35 16.82

Cromas is geïnspireerd op de intense kleuren van de sappen van de carmenère-druif. Dieppaars getint zoals indigo-
inktvlekken die zich op de handen van arbeiders bevuilen. Een neus van bramen, pruimen en zwarte kersen evoluerend
naar witte peper en vegetale toetsen typerend voor de carmenère. Mooie tannines in de mond, fluweelzacht, vol, met een
frisse afdronk. Een wijn die zeer lekker smaakt bij rood vlees (in saus) en karaktervolle kazen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

76634 21 Los Vascos, Cabernet Sauvignon, Colchagua, Domaines Barons de
Rothschild (Lafite) 2021 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 12.60 10.41

76634 20 Los Vascos, Cabernet Sauvignon, Colchagua, Domaines Barons de
Rothschild (Lafite) 2020 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 12.60 10.41

De verschillende jaargangen van de cabernet sauvignon van Los Vascos hebben als gemeenschappelijke kenmerken: de
rijpheid van het fruit, de aromatische frisheid en de soepele en vlezige structuur. De kleur is helder robijnrood en de neus
is mooi fruitig met aroma's van zwarte kersen, frambozen en pruimen, afgewerkt met een subtiele kruidigheid. Het is een
zijdezachte, smakelijke wijn met een soepele tanninestructuur. Een grote klassieker. Lekker bij een entrecôte.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77092 19 Le Dix de Los Vascos, Colchagua, Domaines Barons de Rothschild (Lafite) 2019 14.5 Rood HK 6 x 75 cl. 51.80 42.81*

77092 18 Le Dix de Los Vascos, Colchagua, Domaines Barons de Rothschild (Lafite)
95/100 James Suckling / 92/100 Wine Spectator 2018 14.5 Rood HK 6 x 75 cl. 51.80 42.81*

77092 17 Le Dix de Los Vascos, Colchagua, Domaines Barons de Rothschild (Lafite)
95 / 100 James Sukling 2017 14.5 Rood HK 6 x 75 cl. 51.80 42.81*

Deze wijn doet ons denken aan de grote "grands crus" uit de Bordeaux. Ondanks zijn rijping gedurende 18 maanden op
nieuwe eikenhouten vaten, laat hij een aangenaam aroma achter van rijp fruit zoals pruim, kers en framboos, aangevuld
met houttoetsen en hints van zwarte peper, tabak, chocolade en cederhout. Een elegante, evenwichtige wijn met een grote
persoonlijkheid. Lekker bij gevulde kip of gevogelte.

Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78645 Glas Domaines Barons de Rothschild 8.94 7.39

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78355 Ice bag Domaines Barons de Rothschild 2.70 2.23

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78574 degustatie-kit Domaines Barons de Rothschild 73.75 60.95

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78593 Pulltex AntiOx, Domanes Barons de Rothschild 19.90 16.45
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ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78594 Vasque in Plexy, Domaines Barons de Rothschild 39.80 32.89

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78595 Dropstop Los Vascos 0.80 0.66

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78598 Mes Los Vascos, handgemaakt 49.55 40.95

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78633 Cooler Lors Vascos in gelakte aluminium interne diameter 90mm 17.55 14.50

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78635 Blauwe doek in microfiber met logo Rothschild 40 x 75 cm 11.50 9.50

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78596 Etui Los Vascos voor 2 x 75 cl. 2.40 1.98

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78599 Etui Domaines Barons de Rothschild 1.75 1.45
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Argentinië

Bodegas Caro, Mendoza, Argentina, Domaines Barons de Rothschild (Lafite)

Op bezoek bij Nicolas Catena, gereputeerd wijnbouwer in Argentinië, was Baron Eric de Rothschild verrast door de elegantie van de
cabernet sauvignon en de vrijgevigheid van de malbec, elk geteeld op een verschillend Argentijns terroir. Van een strenge selectie op deze
verscheidenheid ontstond Caro, een uitzonderlijke wijn. Bodegas Caro is aldus ontstaan, twee families, twee wijnculturen, twee druiven
voor unieke wijnen.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77268 20 Caro, Cabernet Sauvignon & Malbec 2020 15 Rood Karton 6 x 75 cl. 55.65 45.99*

77268 19 Caro, Cabernet Sauvignon & Malbec 2019 15 Rood Karton 6 x 75 cl. 55.65 45.99*

77268 18 Caro, Cabernet Sauvignon & Malbec
95 / 100 James Suckling, 94 Wine Advocate 2018 15 Rood Karton 6 x 75 cl. 55.65 45.99*

Caro van Catena en Rothschild heeft een Argentijns karakter dankzij de toevoeging van malbec (25-35%) en een mooie
elegantie en complexiteit door het gebruik van cabernet sauvignon (65-75%). Dit resulteert in een levendige en verfijnde
wijn met een harmonieus evenwicht tussen de Argentijnse identiteit en de Bordeaux-stijl. Hij heeft een bewaarpotentieel
van 10 jaar. Een geweldige wijn voor grote gelegenheden.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77376 21 Amancaya, Malbec & Cabernet Sauvignon, Bodegas Caro 2021 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 20.35 16.82

77376 20 Amancaya, Malbec & Cabernet Sauvignon, Bodegas Caro
93/100 Wins Spectator 2020 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 20.35 16.82

Twee beroemde families, Catena uit Argentinië en Rothschild uit Frankrijk, twee wijnculturen en twee druivensoorten.
Deze wijn is een blend van malbec, die zich al een hele tijd in Argentinië thuis voelt en ook in Frankrijk (Bordeaux en
Cahors)  nog  steeds  aanwezig  is,  en  van  de  universele  cabernet  sauvignon  druif.  Deze  wijn  past  uitstekend  bij
varkensgebraad met een sausbereiding.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77738 21 Aruma, 100% Malbec, Bodegas Caro
93/100 James Suckling 2021 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 15.20 12.56

Deze wijn komt van de beste terroirs van Mendoza en werd gevinifieerd door het team van Lafite-Rothschild, in nauwe
samenwerking met  de  Argentijnse  specialist  van de  malbec,  Nicolas  Catena.  "Aruma" staat  voor  "nacht,  zwart,  de
zuiverheid"  een  metafoor  voor  deze  donkerrode  wijn  die  geen  houtlagering  onderging.  Neus  van  bessen,  pruimen,
frambozen en viooltjes. Intens in de mond met zijdeachtige en fijne, ronde tannines. Ideaal bij Argentijns rood vlees.
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Domaine Bousquet, Argentine (Bio)

Toen Fransman Jean Bousquet in 1997 op zoek was naar nieuwe horizonten en wijngaarden om kwaliteitswijnen te maken, besloot hij zich
te vestigen in de gemeente Tupungato nabij Mendoza (Argentinië). Hij stichtte er Domaine Bousquet en wist zijn visie over organische
wijnbouw te realiseren dankzij zijn typerende gedrevenheid en rijke ervaring, die drie generaties terug gaat. Sublieme wijngaarden aan de
voet van de Andes op zowat 1200 meter hoogte zijn het resultaat. Opvolging is verzekerd door Jean's kinderen, Anne, haar compagnon
Labid Ameri en Guillaume Bousquet. Zij namen de fakkel over met dezelfde hoge eisen inzake consistentie en kwaliteit.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70442 Chardonnay & Pinot Noir Brut, Bio, Domaine Bousquet
90/100 James Suckling 12.5 Wit Brut Y Karton 6 x 75 cl. 15.00 12.40

Prachtige ontdekking, gemaakt met chardonnay en pinot noir zoals in Champagne, echter afkomstig van het grootste
biologische wijndomein van Argentinië. Hij heeft een prachtige crèmekleurige mousse met een licht goudgroene kleur,
waaruit aroma's van limoen en appel ontsnappen. De frisheid en natuurlijke fruitigheid versterken de afdronk. Aperitief &
vis.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77767 22 Torrontes & Chardonnay Bio, Domaine Bousquet 2022 13.5 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 10.65 8.80

Deze biologische witte wijn brengt de frisse en zeer fruitige torrentes-druif samen met de chardonnay-druif, die het geheel
een floraal en fruitig karakter geeft. Heerlijk bij asperges.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77770 22 Chardonnay "Reserva" Bio, Domaine Bousquet 2022 14.5 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 13.85 11.45

77770 21 Chardonnay "Reserva" Bio, Domaine Bousquet 2021 14.5 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 13.85 11.45

77770 20 Chardonnay "Reserva" Bio, Domaine Bousquet
91 pts James Sucklin - 90 pts Vinous 2020 14.5 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 13.85 11.45

Zes maanden rijping op Frans eiken vaten geven deze geconcentreerde chardonnay een lange afdronk en subtiele aroma's
van rijp fruit en hout. In saus bereide visgerechten gaan zeer goed bij dit type van wijn.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70155 18 Ameri, Tupungato Single Vineyard Bio, Domaine Bousquet
94 pts Tim Atkin - 92 pts Wine Enthusiast 2018 15 Rood Karton 6 x 75 cl. 29.35 24.26

De magische combinatie van 65% malbec, 20% cabernet sauvignon, 10% syrah en 5% merlot die 15 maanden in eikenvaten
van 400 liter heeft gerijpt, zorgt voor mooie aroma's van bramen, frambozen en kruiden in de neus, hij is vol in de mond en
heeft een lange afdronk. Deze wijn is heerlijk bij  gegrild rood vlees of vlees met saus, bij  bepaalde kaassoorten en
chocolade desserts.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77769 22 Malbec Bio, Domaine Bousquet
90 Pts Wine Spectator 2022 14 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 10.65 8.80

77769 21 Malbec Bio, Domaine Bousquet
90 pts Wine Spectator 2021 14 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 10.65 8.80

77923 22 Malbec Bio, Domaine Bousquet 2022 14 Rood Y Karton 24 x 37,5 cl. 6.45 5.33

Malbec, de karakteristieke druif van Argentinië, werd door de fam. Bousquet op maagdelijke bodem aangeplant. De wijn is
buitengewoon, zonder kunstmatig houtgebruik. In de neus zwart fruit, pruimen en cassis, vermengd met kruiden zoals
zwarte peper, gevolgd door hints van chocolade. De aanzet is soepel met ronde smaken en zijdezachte tannines en met
een aanhoudend aroma. Ideaal bij tapas, rood vlees, pasta in saus en kaas.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77771 21 Malbec "Reserva" Bio, Domaine Bousquet, Argentina
92 pts Tim Atkins, 90 Pts Decanter 2021 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 13.85 11.45

77771 20 Malbec "Reserva" Bio, Domaine Bousquet, Argentina
92 pts Tim Atkin - 90 Pts Wine Spectator 2020 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 13.85 11.45

Deze rode wijn, gemaakt met druiven afkomstig van een biologisch gecultiveerde wijngaard, bestaat uit 85% malbec,
aangevuld met syrah, merlot en cabernet sauvignon. Hij heeft enkele maanden in Franse eiken vaten gerijpt. Vormt de
ideale combinatie met Argentijns rood vlees.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77773 20 Malbec "Grande Reserve" Bio, Domaine Bousquet 2020 15.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 19.60 16.20

77773 19 Malbec "Grande Reserve" Bio, Domaine Bousquet
93 James Suckling, 91 Wine Spectator 2019 15.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 19.60 16.20

Deze krachtige en complexe "Grande Réserve" van 100% biologisch gecultiveerde malbec, onthult aroma's van rijp zwart
fruit en getoast hout. Heerlijk bij eendenborst met groene peper.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70162 20 Fortified Malbec Dulce, Domain Bousquet, Argentinië 2020 18 Rood Moelleux Karton 6 x 50 cl. 14.35 11.86

70162 18 Fortified Malbec Dulce, Domain Bousquet, Argentinië
90 Wine & Spirits competition 2018 18 Rood Moelleux Karton 6 x 50 cl. 14.35 11.86

Er wordt tijdens de fermentatie een beetje alcohol toegevoegd aan deze malbec, waardoor de fermentatie onderbroken
wordt en het suikergehalte in de wijn blijft. De wijn macereert nog zo'n vier maanden voordat hij gedurende 1 jaar in eiken
vaten  rijp.  Ongelooflijk  intense  kleur,  rijke  aroma's  van  rijpe  cassis,  zwart  fruit,  chocolade  en  koffie.  In  de  mond
harmoniseren suiker en aciditeit met zijdezachte tannines. Ideaal bij kaas en chocolade desserts.
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Australië

Brown Brothers, Victoria Estate (Since 1889)

Brown Brothers is één van de belangrijkste familiale wijnhuizen van Australië. Sinds 1889 neemt Brown Brothers deze pionierspositie in
dankzij hun ervaringen met innovatieve rassen. Neem nu bijvoorbeeld de tarrango druif,  die een unieke smaak bezit en door Brown
Brothers gecreëerd werd door te experimenteren met een kruising van verschillende stammen. Voordat een geslaagd nieuw product in de
markt wordt gezet, gaan er heel wat studies aan vooraf, gevolgd door verschillende vinificatie- en degustatietesten. Het familiale domein,
het onderzoekscentrum, het hedonistisch centrum (waar de beste wijn & spijs combinaties worden uitgetest) en de wijnkelder liggen op
Milawa, in het Noordoosten van de staat Victoria. Door de toenemende groei wordt het landgoed en de wijnkelder momenteel uitgebreid
richting Tasmanië. Het gamma van Brown Brothers is het resultaat van meer dan 120 jaar onderzoek. Het is erg gevarieerd en goed
inzetbaar bij vele gerechten. Het gamma heeft veel karakter, elke variëteit heeft een eigen verhaal en elke wijn wordt gekenmerkt door iets
unieks. Laat u verrassen door een heerlijk assortiment van de andere kant van de wereld.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77660 Zibibbo Rosa "Sparkling", Brown Brothers, Australie 6.9 Rosé Zoet Karton 6 x 75 cl. 13.35 11.03

Deze Australishe mousserende wijn is bijzonder heerlijk door zijn lage alcoholpercentage en zijn uitgesproken aroma van
muskaatdruif, aardbei en zomervruchten. Goed koud te serveren, als exotische aperitief of met desserts zoals sorbet van
tropisch fruit.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70157 20 Moscato-Sauvignon Blanc "Lightly Sparkling", Brown Brothers 2020 6.5 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 9.95 8.22

Deze wijn met amper 6.5% Vol Alcohol is op zich een heerlijke aperitief met verfrissende aroma's van exotische vruchten.
Ideaal bij Thaise en Indonesische gerechten, met pittige gemarineerde gegrilde kipdrumsticks of waarom niet met pittig
gebakken varkensvlees en sperziebonen.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70331 22 Crouchen & Riesling, Brown Brothers 2022 10.5 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 11.20 9.26

70331 21 Crouchen & Riesling, Brown Brothers 2021 10.5 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 11.20 9.26

De crouchen-druif, van Baskische oorsprong, heeft sinds 1900 een thuis gevonden in Australië dankzij de familie Brown.
Een neus van exotisch fruit, rijpe peer en kruidige perzik overheerst. In de mond krijgen we de zoete smaak van knapperige
druiven. De afdronk is schoon en evenwichtig. Hij smaakt heerlijk bij de exotische keuken, sommige blauwgeaderde kazen,
foie gras en in de zomer is hij het perfecte aperitief!

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

72532 21 Chardonnay "1889", King Valley, Brown Brothers Australië 2021 13 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 14.40 11.90

Het koele klimaat van de "King Valley" in de staat Victoria (tussen Melbourne en Sydney), is gunstig voor de chardonnay
druif. Doordat deze wijn enkele maanden op eikenhouten vaten gerijpt werd, ontwikkelde hij subtiele houtachtige toetsen,
aroma's van steenfruit en perzik met een verfrissende afdronk. Te serveren met kruidige gerechten en de "fusion" keuken.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77149 22 Everton White, Chardonnay, Brown Brothers Australië 2022 13.2 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 11.20 9.26

77149 21 Everton White, Chardonnay, Brown Brothers Australië 2021 13.2 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 11.20 9.26

Een subtiele assemblage van verschillende percelen van chardonnay gecreëerd door één van de oudste wijnhuizen van
Australië gerenommeerd voor hun innoverende werkwijze. De chardonnay geeft hier kracht en wit fruit, met een frisse
karakter, exotische toetsen en een ondertoon van honing. Alles is harmonieus en mooi evenwichtig in de mond. Heel
lekker bij witte vis en knapperige groentjes.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70455 20 Shiraz Winemaker Series, Brown Brothers 2020 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 17.10 14.13

70455 19 Shiraz Winemaker Series, Brown Brothers 2019 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 17.10 14.13

70455 18 Shiraz Winemaker Series, Brown Brothers 2018 14.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 17.10 14.13

Zelfs  de  wijnmakers  van  Brown  Brothers  hebben  hun  favorieten.  Deze  wijngaard  van  Shiraz  in  Heathcote  is  een
hartendiefje door de vrij unieke smaak. Krachtig en gul, rijk aan aroma's van zwart fruit, goed kruidig en de fijne tannines
zorgen voor een zachte finish. Een waar genoegen. Krachtig en gul, rijk aan aroma's van zwart fruit, goed kruidig en de
fijne tannines zorgen voor een zachte finish. Een waar genoegen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

72535 18 Shiraz "1889", Heathcote, Brown Brothers, Australië 2018 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 14.40 11.90

72535 17 Shiraz "1889", Heathcote, Brown Brothers, Australië 2017 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 13.95 11.53

Deze shiraz, afkomstig van de staat Victoria (Millawa) heeft een boeket van rood fruit en kruiden (peper), rijk en soepel
metmooie fijne tannines. Krachtig en gul, rijk aan aroma's van zwart fruit, goed kruidig en de fijne tannines zorgen voor
een zachte finish. Een waar genoegen. Een uitstekende keuze bij carpaccio of biefstuk, maar eveneens bij steak van tonijn.

 

 



25/05/2023 211/219

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

72545 22 Tarrango, "Explorer Series" Brown Brothers, , Victoria, Australië 2022 12.5 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 11.20 9.26

72545 21 Tarrango, "Explorer Series" Brown Brothers, , Victoria, Australië 2021 12.5 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 11.20 9.26

Een unieke druivensoort waarvan heerlijke, lichte en zeer fruitige rode wijn worden gemaakt. Deze Tarrango wordt fris
geschonken en is een vlotte drinker. Ideaal bij zomerse gerechten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77040 22 Everton Red, Shiraz, Brown Brothers, Australië 2022 14 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 11.20 9.26

Deze typische Australische shiraz-druif  geeft  een zachte wijn,  met aroma's van rood en zwart fruit  met een toetsje
eucaliptus zijdeachtig en rijpe tannines. Lekker bij vlees in sausgerechten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77621 20 Durif, single vineyard Heathcote, Brown Brothers, Australie 2020 14 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 17.10 14.13

77621 18 Durif, single vineyard Heathcote, Brown Brothers, Australie 2018 14 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 17.10 14.13

Durif staat door zijn morfologie synoniem voor kleine syrah en levert in Australië spectaculaire resultaten op. Heathcote is
een alleenstaand perceel  van Brown Brothers,  gelegen op oostelijke hellingen in de staat  Victoria.  De aroma's van
specerijen, tabak en klein zwart fruit, rijpe pruimen op een licht houtachtige achtergrond komen gul tot uitdrukking in uw
glas. Deze gestructureerde en krachtige wijn past goed bij rood vlees, wild, gegrilde groenten en kruidige gerechten met
rozemarijn, kerrie... of gerechten die vergezeld gaan van kruidige sauzen, vooral rode wijn reducties.

Publiciteitsmateriaal :

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

77093 Etui Brown Brothers voor twee flessen 1.25 1.03
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Nieuw-Zeeland

Villa Maria, New Zealand

Villa Maria is de leider in de opbloei van Nieuw-Zeelandse wijn. Zij delen een liefde voor wijn, een passie voor het zo natuurlijk mogelijk
maken van kwaliteitswijnen door het beste van het landschap te vangen en deze elementen in hun wijnen tot uitdrukking te brengen. Zij
hebben een lange achtergrond in het nemen van beslissingen over het milieu en de ontwikkeling van het personeel. Dit alles is te danken
aan het familiekarakter met waarden als respect, vertrouwen, trots en wederzijdse loyaliteit. Maar hun drijfveer is het delen van hun
ervaring door middel van een heerlijk glas wijn in een gezellige sfeer.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70519 21 Sauvignon Blanc Bio, Earth Garden, Marlborough, Villa Maria 2021 14 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 15.75 13.02

De wijngaard is zoals een tuin gevuld met wilde bloemen en vol leven. Lang voor het bewustzijn in Europa, streeft Villa
Maria naar duurzame praktijken om de aarde te beschermen voor toekomstige generaties. Schitterend, mooi aromatisch,
krachtig en perfect dorstlessend. In de neus vinden we aroma's van limoen en grapefruit. Lekker fris in de mond met
nuances van limoen en passievruchten. Ideaal bij vis en salades in het algemeen, maar ook voor gerechten gekenmerkt
door kruiden met snippertjes citroenschil.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77413 21 Sauvignon Blanc Private Bin Bio, Marlborough, Villa Maria 2021 13 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 15.10 12.48

Deze intense sauvignon wordt overheerst door aroma's van kruisbes, passievruchten, citrusfruit en vegetale toetsen.
Heerlijk bij vis, wit vlees en asperges.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

77416 21 Chardonnay Private Bin, East Coast, Villa Maria 2021 13 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 13.35 11.03

Krachtige, aromatische wijn, met aroma's van perzik, peer en oranjebloesem. Fruitig in de mond, met een romige textuur
en met mooi geïntegreerde houttoetsen. Ideaal bij pasta met schelpdieren of een caesar salad.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70483 21 Blush Sauvignon, Rosé, Marlborough, Villa Maria 2021 13.5 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 13.65 11.28

Eer aan de sauvignon van Nieuw-Zeeland, zo was de wens van Villa Maria om een feestelijke en vreugdevolle wijn te
ontwikkelen met een unieke,  krachtige smaak, roos getint  door de assemblage met 10% Merlot.  Passievrucht,  fijne
kruiden met bloemige aroma's en delicate rode bessen. Aperitieven, barbecues en nagerechten met rood fruit.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70518 20 Pinot Noir Bio, Earth Garden, Marlborough, Villa Maria 2020 13 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 19.20 15.87

Villa Maria is een pionier op het gebied van respect voor het milieu. Dan beloont de natuur de mens met heerlijke oogsten.
Tijdens de lente,  d.w.z.  november en december,  bloeien er tapijten van wilde bloemen tussen de wijngaarden. Heel
aantrekkelijk aroma's van bramen bosbessen met een floraal tintje. Een soepele afdronk met fijne tannines onthult een
vleugje van cacao, humus en een toets van rook. De wijn past perfect bij  lamsvlees uit Nieuw-Zeeland, of smaakvol
gestoofd vlees of gegaard op lage temperatuur.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70675 20 Pinot Noir Reserve, Marlborough, Villa Maria 2020 14 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 22.95 18.97

70675 19 Pinot Noir Reserve, Marlborough, Villa Maria 2019 14 Rood Y Karton 6 x 75 cl. 22.95 18.97

Villa  Maria  heeft  verschillende  hoogwaardige  percelen  in  de  Marlborough  regio.  Koele  nachten  en  warme  dagen,
getemperd door de Tasmanzee en de Stille Oceaan, zorgen voor een evenwichtige rijping. De druiven worden met de hand
geplukt en gesorteerd. Na een zachte maceratie en persing rijpt de wijn korte tijd in eikenhouten vaten. Hij heeft een
fascinerend boeket van rode en zwarte kersen, pruimen en subtiele kruidige tonen in de neus. In de mond is hij vol en
zijdezacht, zeer soepel met veel kracht en diepte. Een genot!
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Alcoholvrij

Le Petit Béret, 0.0%

Le Petit Béret is het verhaal van een ontmoeting. Dat van Fathi Benni, landbouwingenieur van opleiding, en Dominique Laporte, de beste
sommelier van Frankrijk in 2004. Zij zijn de uitdaging aangegaan om een revolutie in de wijnbouw teweeg te brengen door de meest
gerenommeerde wijngaarden open te stellen voor alle consumenten, ook voor degenen die geen alcohol drinken. Om in deze uitdaging te
slagen, was vijf jaar onderzoek en ontwikkeling nodig in samenwerking met het INRA. Het resultaat: de ontwikkeling van een unieke
productietechnologie om dranken te maken "met het profiel van wijn, evenwichtig, 100% natuurlijk, 100% alcoholvrij en biologisch geteeld".
De Petit Béret wordt gemaakt op Château Milhau, het enige château ter wereld dat zich toelegt op de productie van alcoholvrije wijnen.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70709 Le Petit Béret, Sparkling Blanc de Blancs 0.0% Karton 6 x 75 cl. 12.90 12.17

Alcoholvrij en ongegist, 0%, suiker- en caloriearm. De neus onthult fijne aroma's van verse bloemen en fruit, verse appel,
subtiele toetsen van gist, toast en verse boter. Het smaakpallet charmeert met zijn frisheid, evenwicht en levendige,
fruitige smaken. Als aperitief, bij geroosterde coquilles met sesamzaadjes, een filet St Pierre met beurre blanc of een
Paris-Brest.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70710 Le Petit Béret, Sparkling Muscat 0.0% Karton 6 x 75 cl. 12.90 12.17

Een alcoholvrij bruisende drank, rijk aan antioxidanten en ontwikkeld door de Meilleur Ouvrier de France, Dominique
Laporte en Fathi  Benni,  landbouwingenieur en FoodTech-specialist.  Het heeft  heerlijke tonen van moscatel,  ananas,
bergamot en frisse, bloemige geuren van rozenblaadjes en jasmijnbloemen. Het verleidt om desserts te begeleiden dankzij
een organische en bloemige samenstelling: Roquefort, Foie gras, Desserts, Fruitsalade, Pannenkoeken, Galette des rois...
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70711 Le Petit Béret, Blanc Virgin Sauvignon 0.0% Y Karton 6 x 75 cl. 14.90 14.06

Ongelooflijk sauvignonachtig, licht en fris, met een soepele structuur en een mooie persistentie. De neus onthult tonen van
grapefruit, bloedsinaasappel en citroen. De mond verleidt met zijn levendigheid en verfrissende citrussmaken met het
profiel van de Sauvignon-druif. Bij vis, zeevruchten, sushi, sashimi, verse salade, ceviche van zeebrasem...

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70712 Le Petit Béret, Rosé Virgin 0.0% Y Karton 6 x 75 cl. 14.90 14.06

Een uitstekende drank die je echt zou kunnen verwarren met een klassieke rosé, hij is geweldig! Bovendien bevat deze
alcoholvrije, niet-gegiste wijn weinig suiker en calorieën. Het is goed voor de lijn. Een sprankelende lichtroze kleur, de
neus verleidt met zijn aroma's van citrusvruchten, roze grapefruit, kleine minerale tonen en fijne frisse florale toetsen. Het
knapperige palet versterkt het geheel.  Idéal en apéritif,  salade César ou Niçoise,  tomate mozzarella,  fruits de mer,
poissons, plats méditerranéens...

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. T1 INCL BTW T1 EXCL BTW

70714 Le Petit Béret, Rouge Virgin Syrag 0.0% Y Karton 6 x 75 cl. 14.90 14.06

Deze drank is ontwikkeld in Zuid-Frankrijk door de beste sommelier van Frankrijk, Dominique Laporte. Deze alcoholvrije
drank heeft geen gisting ondergaan en heeft een laag suikergehalte, wat perfect is voor uw lijn. De intense robijnrode kleur
met paarse tinten onthult intense tonen van rood en zwart fruit, frambozen, aardbeien en zwarte kersen. Het smaakpalet is
fluweelzacht en wordt onderstreept door de tannines die hem structuur geven. Rood vlees, gevogelte, Tajine, vleeswaren,
tonijntartaar, gegrild vlees...
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POS

Diverse verpakkingen

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

76413 Etui Welle WK Bordeaux kleur Voor 6 x 75 cl. 8.34 6.89

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

76414 Etui Magnum kleur "Royam metalic", Voor 1 x 1,5 L 3.82 3.16

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

76838 Houten kist voor Bordeaux flessen 3 x 75 cl. Zonder deksel 3.55 2.93

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

76839 Houten kist voor Bordeaux flessen 6 x 75 cl. Zonder deksel 4.95 4.09

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78096 Houten kist voor Magnum Bordeaux flessen en neutraal deksel 5.90 4.88

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78194 Etui Welle Pur F, Bordeaux kleur Voor 1 x 75 cl. 1.89 1.56

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78196 Etui Welle F Bordeaux kleur Voor 2 x 75 cl. 3.93 3.25

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

76841 Deksel voor 3 of 6 flessen Barons de Rothschild (Lafite) 1.85 1.53

76847 Deksel voor 3 of 6 flessen Château Maucamps 1.85 1.53

76851 Deksel voor 3 of 6 flessen Grand vin de Bordeaux 1.85 1.53

76908 Deksel voor 3 of 6 flessen Brown Brothers 1.85 1.53

78094 Deksel voor 3 of 6 flessen Paladin 1.85 1.53

78095 Deksel voor 3 of 6 flessen Château Lescalle 1.85 1.53

78199 Deksel voor 3 of 6 flessen neutraal - merkloos 1.45 1.20

78256 Deksel voor 3 of 6 flessen Gérard Bertrand 1.85 1.53
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ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78441 Houten kist, plano voor 6 x 75 cl. champagneflessen 12.75 10.54

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78452 Houten kist voor 3 x 75 cl. type bordeaux-flessen 5.15 4.26

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78453 Houten kist Maucamps voor 3 x 75 cl. 5.46 4.51

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78455 Houten kist Brown Brothers voor 3 x 75 cl. bordeaux-flessen 5.46 4.51

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78456 Houten kist Paladin voor 3 x 75 cl. type bordeaux-flessen 5.46 4.51

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78457 Houten kist Ch. Lescalle voor 3 x 75 cl. 5.46 4.51

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78458 Houten kist Domaines de Rothschild voor 3 x 75 cl. type bordeaux-flessen 5.46 4.51

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78459 Houten kist Gérard Bertrand voor 3 x 75 cl. type bordeaux-flessen 5.46 4.51

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78461 Houten kist voor 6 x 75 cl. type bordeaux-flessen 6.61 5.46

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78462 Houten kist Ch. Maucamps voor 6 x 75 cl. 6.91 5.71

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78464 Houten kist Brown Brothers voor 6 x 75 cl. bordeaux-flessen 6.91 5.71

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78465 Houten kist Paladin voor 6 x 75 cl. type bordeaux-flessen 6.91 5.71

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78466 Houten kist Ch. Lescalle voor 6 x 75 cl. 6.91 5.71

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78467 Houten kist Domaines de Rothschild voor 6 x 75 cl type bordeaux-flessen 6.91 5.71
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ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78468 Houten kist Gérard Bertrand voor 6 x 75 cl. type bordeaux-flessen 6.91 5.71 Neutraal materiaal

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78200 Glazen 23 cl. "Cru" 2.18 1.80

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78211 Wijnglas Italiano - merkloos 2.41 1.99

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78480 Glas Vitus 25,5 cl. h = 182 mm, d = 71 mm 2.41 1.99

78604 Glas Vitus 36 cl. h=205 mm d=81 mm 2.65 2.19

78605 Glas Vitus 50 cl. h = 218 mm d=89 mm 2.78 2.30

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78573 Menuhouder A4, grijs leder met 5 hoesjes 25.95 21.45

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78589 Neutrale champagneglas "Marie Antoinette" 194 x 47 mm (13.5 cl) H194 x
B47 mm, 13.5 cl boordevol 1.80 1.49

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78618 Twee glazen Vitus 36 cl. 6.05 5.00

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78622 Verzenddoos �neutraal� voor 3 x 75 cl. 3.36 2.78

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78623 Verzenddoos �neutrale� voor 6 x 75 cl. 6.39 5.28

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78624 Verzenddoos neutraal» voor 12 x 75 cl. 9.08 7.50

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78625 78 625 Verzenddoos �neutraal� voor 1 x 75 cl. 1.83 1.51

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78646 Lege etui voor 1 x 75 cl. 2.96 2.45

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78647 Lege etui voor 2 x 75 cl. 4.22 3.49

ART.NB OMSCHRIJVING T1 INCL
BTW

T1 EXCL
BTW

78648 Leeg etui voor 3 x 75 cl. 5.65 4.67
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