CATALOGUS

2018

EINDGEBRUIKER
www.dimarco.be

WIJNEN
FRANKRIJK
BORDEAUX
Domaine de Jullouc
Domaine de Jullouc, Sauvignon

Bordeaux AOC

WIT

WITBOR-JUY

8,01 €

100% Sauvignon blanc
manuele oogst – deels in inox en deels op oude eiken vaten gevinifieerd - bio certificaat sinds 1976 !
Aromatisch boeket met toetsen van witte bloemen, citrus, ananas en passievruchten.
Fris en heerlijk fruitig in de mond, met duidelijke citrus toetsen en sappige exotische vruchten.

Domaine des Allants
Premières Côtes de Bordeaux
ROOD
RODBOR-ALR
Domaine Des Allants rood- fles 75 cl
13,57 €
Druiven : 60% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc (Bio certificaat sinds 1981) - 12 maanden op eik gerijpt
Intens boeket van rode en zwarte bessen met mooi versmolten houttoets. Elegant en verfijnd in mond, met uitstekende balans en prima
lengte.

Domaine Des Allants rood - BIB 5 l

Premières Côtes de Bordeaux

ROOD

RODBOR-AL5

43,82 €

WIT

WITBOR-SIW

9,25 €

WIT

WITBOR-SIW/

5,98 €

ROOD

RODBOR-SIR

9,25 €

ROOD

RODBOR-SIR/

5,98 €

WIT

WITBOR-CHW

7,58 €

Druiven : 60% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc (Bio certificaat sinds 1981)
Zelfde wijn als op fles.

Château La Croix Simon
Entre-Deux-Mers 75 cl

Bordeaux, entre-deux-mers AOC

Druiven : 60% Semillon, 25% Sauvignon, 15% Muscadelle
Fruitig aroma met exotische vruchten, citrus en menthol, fris, zeer aangenaam.

Entre-Deux-Mers 37,50 cl

Bordeaux, entre-deux-mers AOC

Druiven : 60% Semillon, 25% Sauvignon, 15% Muscadelle
Fruitig aroma met exotische vruchten, citrus en menthol, fris, zeer aangenaam.

Bordeaux 75 cl

Bordeaux AOC

Druiven : 70% Merlot, 30% Cabernet Franc
Neus gedomineerd door rijpe rode vruchten (gekonfijte kersen en kwets), soepel, zachte tannines.

Bordeaux 37,50 cl

Bordeaux AOC

Druiven : 70% Merlot, 30% Cabernet Franc
Neus gedomineerd door rijpe rode vruchten (gekonfijte kersen en kwets), soepel, zachte tannines.

Château Chavrignac

- Vignobles Bouron

Bordeaux wit

Bordeaux AOC

Druiven : 65% Sauvignon, 35% Semillon (natuurlijke vinificatie, SO2 tot: 20 mg/l - vrij: 16)
Fruitig in neus en mond (abrikoos, meloen), fris, vlot en aangenaam met prima frisheid.
Bordeaux AOC
ROOD
RODBOR-CHR
Bordeaux rood
8,84 €
ZILVEREN MEDAILLE "Concours Bordeaux 2015" & 'International organic wine award 2016' (natuurlijke gistcellen, SO2 tot: 45 mg/l - vrij:
25)
Druiven: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot
Fruitige neus (cassis, kers), vlot en op dronk, mooi versmolten tannine.
Bordeaux AOC
ROOD
RODBOR-CHB
Cuvée Bachus
12,31 €
ZILVEREN MEDAILLE "Mondial du vin Bio 2012 en 2016"
Druiven: Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot (12 maanden op eik gerijpt, natuurlijke vinificatie - SO2 tot: 37 mg/l - vrij: 15
mg/l)
Ruim boeket met rood en zwart fruit, licht gerookte toets met hint vanille. Mooie concentratie met prima lengte.

Château Saint Hilaire
Graves AOC
WIT
WITBOR-GHW
Bordeaux Graves wit, op nieuwe eik gerijpt
15,02 €
Druiven : Sémillon, Sauvignon (manuele oogst, natuurlijke gisten, bio certificaat sinds 1970)
Ruim en elegant boeket met citrus, geel fruit, exotische toets, toast, en vanille. Vol en complex, met prima frisheid, en fraaie lengte.
Graves AOC
ROOD
RODBOR-GHR
Bordeaux Graves rood, op eik gerijpt
Druiven : Merlot, Cabernet Sauvignon (manuele oogst, natuurlijke gisten, bio certificaat sinds 1970)
Klasse Bordeaux met rode vruchten, kruiden, mokka; elegant onderbouwd, versmolten houttoets, verfijnd, complex
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BORDEAUX (vervolg)
Vignobles Raymond- Château de Lagarde
Les Hauts de Lagarde blanc

Côtes de

Bordeaux AOC

WIT

WITBOR-LHW

8,84 €

RODBOR-LHR

8,84 €

RODBOR-LPR

11,01 €

"Los Angeles Wine Competition 2014" Beste wijn in zijn klasse met 94 punten - "Decanter" 89 punten
Druiven : Sauvignon blanc, Semillon
Frisse, fruitige wijn, met elegant en aromatisch boeket. Zuiver fruit, mooie balans, levendig.
Geschikt als aperitief, bij vis natuur gebakken, en schaaldieren.

Les Hauts de Lagarde rouge

Côtes de

Bordeaux AOC

ROOD

GOUD: "Guide Gilbert & Gaillard" - ZILVER: "Los Angeles Wine Competition 2014" - "Decanter" 84 pnt
Druiven : 80% Merlot, 20% Cabernet Franc ( 12 maand op 1/3 nieuwe en 2/3 oude eik gerijpt)
Boeket van kleine rijpe rode vruchten, intens fruitig in de mond, met prima structuur en balans.

Château Lagarde, Excellence, Cuvée Prestige

Bordeaux supérieur AOC

ROOD

Druiven : 80% Merlot, 10% Cabernet Franc, 10% Malbec (24 maand op 3/4 nieuwe en 1/4 oude eik gerijpt)
Intens boeket van rood fruit, zwarte bessen, toast en gerookte toetsen, mooie balans met concentratie en lengte.
Excellent bij rood vlees, wild en harde kazen.

L'Authentique rouge - zonder toegevoegde sulfiet

Bordeaux supérieur AOC

ROOD

RODBOR-LAT

10,35 €

RODBOR-MEY

17,99 €

ZILVEREN MEDAILLE "Concours Bio d'Aquitaine 2012"
Druiven: 100% Merlot (natuurlijke vinificatie, zonder toegevoegde sulfieten)
Elegant en zuiver boeket van rode bessen, speels en lichtvoetig, intens fruitige toetsen, sappig en zuiver.
Past bij lichte gerechten.

Château Meyre
Château Meyre, Cru Bourgeois

Haut Médoc

ROOD

Druiven: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot
Complex boeket van rode en zwarte vruchten, met een vleugje toast, cederhout, en kruidnagel. Mooie finesse in de mond
met prima balans tussen fruitmaterie, frisse toetsen, en mooi verweven tannines. 8 à 12 jaar bewaarpotentieel in een goede kelder.

Château Beauregard
Le Pavillon de Beauregard, Lalande de Pomerol

Lalande de Pomerol

ROOD

RODBOR-LAB

29,54 €

Druiven: Cabernet Franc Merlot
Elegant en intens boeket van rode vruchten, toast, cederhout, blonde tabak, en een licht animale toets. Mooie concentratie,
zonder zwaar te zijn, met prima balans tussen fruit, frisheid, en zachte tannines. Lange, verfijnde afdronk.

Château d’Arcole - Biodynamie Demeter gecertificeerd
St Emilion Grand cru

St Emilion Grand cru

ROOD

RODBOR-DAR

26,58 €

Médaille d’Or au concours des vignerons indépendants 2013
Médaille d’Or au concours des vins d’Aquitaine 2013
Médaille d’Argent au concours expression des vignerons bio d’Aquitaine 2013
Sélection 'In Vino Veritas' 2016 Bruxelles
Druiven: 70% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon (manuele oogst, natuurlijke gisten, ongebonden, niet gefilterd)
Château d’Arcole heeft een mooie robijnrode kleur met paarse tinten. Intens boeket van rode vruchten, toast, en gegrilde accenten.
Zachte en gulle mond, véél finesse, en fantastiche lengte. Kan jong, op het fruit, gedronken worden, maar heeft een prima
bewaarpotentieel.

BOURGOGNE
Domaine Michel Magnien - Biodynamie Demeter gecertificeerd
Les Graviers

Bourgogne AOC

ROOD

RODBOU-MBG

20,05 €

100% Pinot Noir
(“Les Graviers” is een uitloper van Chambolle Musigny – bodem: klei en keien, stokken van gemiddeld 30 jaar oud –
natuurlijke vinificatie deels in amforen – 14 maanden rijping in amforen en op oude eik
NEW
om het fruit en de terroir expressie te optimaliseren)
Elegant en bijzonder zuiver boeket met toetsen van verse framboos, aardbeien, krieken, florale accenten, en een delicate cassis toets.
Sappige aanzet met loepzuivere toetsen van klein rood fruit, kersen, fijne cassis toets en een licht peperige toets, en een hint
specerijen.
Elegantie alom, met finesse, balans, souplesse, en een merkwaardige zuiverheid.

Morey St Denis ‘Très Girard’

Morey St Denis

ROOD

100% Pinot Noir
(perceel “Très Girard” bevindt zich onder de Premiers Crus “Clos Sorbè” en “Sorbets” –
kalk/klei bodem met witte keien – lage rendementen – natuurlijke vinificatie met wilde gisten in amforen –
18 maanden rijping in amforen en in barrique van 2 wijnen)

RODBOU-MMD

42,16 €

NEW

Mooie combinatie van finesse, elegantie, concentratie en intensiteit.
De neus schommelt tussen klein rood en klein zwart fruit, florale toetsen en delicate specerijen.
De mond is sappig, zuiver en lang, met een indrukwekkende precisie. Door het gebruik van nieuw hout te vermijden legt Michel Magnien de
nadruk op zuiver fruit en terroir expressie.
Allen Meadows’ Burghound 2017 – Morey St. Denis “Très Girard” 2015: 91 pnt
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Domaine Philippe Goulley
Chablis 75 cl.

Chablis AOC

WIT

WITBOU-GCH

20,05 €

GOUD "Challenge Millésime Bio 2011 en 2012 en 2013"
ZILVER " Concours national des vins issues de l'Agriculture biologique" Paris - Guide Hachette 1 ster
Druiven : Chardonnay (bodem: marnes kimméridgiennes, rijping op fijne droesem, lichte filtering, Bio certificaat sinds 1992)
Klassieke Chablis aroma's met groene appel, citrus, florale accenten, en fijne mineraliteit.
Subtiel evenwicht in de mond met een combinatie van kracht en finesse. Klassewijn!

Chablis 37,50 cl

Chablis AOC

WIT

WITBOU-GCH/

11,36 €

WIT

WITBOU-HAL

13,02 €

RODBOU-HPA

13,02 €

RODBOU-HPN

15,83 €

RODBEA-BPF

21,00 €

Zelfde wijn als in 75 cl

D'Heilly - Huberdeau
Aligoté

Bourgogne AOP, Côte Chalonnaise

Druiven : Aligoté (manuele oogst - natuurlijke gisten - Bio certificaat sinds 1978)
Zeer fruitige neus; zacht en aangenaam in de mond met overheersend wit fruit en een frisse finale.

Passetoutgrain

Bourgogne AOP, Côte Chalonnaise ROOD

Druiven : Pinot Noir, Gamay (manuele oogst - natuurlijke gisten - Bio certificaat sinds 1978)
Rood fruit in de neus, sappig en soepel, met fraai evenwicht, harmonieus.
Bourgogne AOP, Côte Chalonnaise ROOD
Pinot Noir, Côte Chalonnaise
Druiven : Pinot Noir (manuele oogst - natuurlijke gisten - Bio certificaat sinds 1978)
Kersrode wijn met toetsen van klein rood fruit, zachte kruiden, toast, zwarte kers, en een vleugje bacon.
In de mond zéér elegant met fraaie stoffering.

BEAUJOLAIS
Chateau des Bachelards - biodynamie Demeter gecertificeerd
Petite Fleur

IGP Comtés Rhodaniens

ROOD

100% gamay
NEW
(oude stokken van 50 tot 80 jaar oud uit twee percelen in Fleurie en één perceel in Saint Amour
waardoor de wijn IGP Comtés Rhodaniens classificatie heeft – manuele oogst – zéér lage rendementen 20hl/ha –
natuurlijke vinificatie met inheemse gisten in betonnen cuves – 21 dagen maceratie –
8 maanden rijping in innox om de frisheid te optimaliseren)
Zuiver en elegant boeket met toetsen van klein rood fruit, hint zwarte peper, en florale accenten.
Sappig, verfijnd en soepel in de mond, medium-body, met een delicate peper toets in de finale.
Een atypische Beaujolais die breekt met de traditionele werkmethoden (maceration carbonique, semi-carbonique of thermo-vinificatie)
en resoluut kiest voor topkwaliteit! Opmerkelijk door zijn intensiteit, finesse, en lengte.
Chateau des Bachelards is de koploper van de renaissance van Beaujolais topwijnen… .
Kan meteen gedronken worden, maar heeft een bewaarpotentieel van minstens 10 jaar.
Vinous (A. Galloni & S. Tanzer): Chateau des Bachelards rated highest in Beaujolais
Josh Raynolds: 92 pnt
RVF (Revue des vins de France) 2018: Olivier Poussier, meilleur Sommelier du Monde 2000,
place le Château des Bachelards parmi les 200 premiers domaines Français

Esprit de Géometrie

AOC Moulin à Vent

ROOD

RODBEA-BMV

30,00 €

100% Gamay
(percelen op hellingen met zuid en zuid-oost expositie – bodem met roze graniet en quartz –
stokken van 40 tot 60 jaar oud – zéér lage rendementen: 25hl/ha – 70% ontsteelt – 28 dagen maceratie –
NEW
fermentatie in brut betonnen cuves – natuurlijke gisten – 12 maanden rijping in grote eiken vaten en deels in barrique van 225L)
Diepe kleur met boeket van witte bloesems, iris bloemen, viooltjes, aardbeien, kersen, framboos, hint zwarte bessen, zwarte peper, en
specerijen.
Mooi geconcentreerde mond, maar bijzonder elegant en met finesse alom, prima balans tussen fruit, frisheid en gepolijste tannine.
Een atypische Beaujolais die breekt met de traditionele werkmethoden (maceration carbonique, semi-carbonique of thermo-vinificatie)
en resoluut kiest voor topkwaliteit! Opmerkelijk door zijn intensiteit, finesse, en lengte.
Chateau des Bachelards is de koploper van de renaissance van Beaujolais top wijnen… .
Kan meteen gedronken worden, maar is op zijn best na 4 jaar flesrijping en heeft een bewaarpotentieel van minstens 15 jaar.
Vinous (A. Galloni & S. Tanzer): Chateau des Bachelards >> highest rates for Beaujolais wines
Josh Reynolds: 93 pnt
Revue des vins de France 2018: Olivier Poussier, meilleur Sommelier du Monde 2000,
place le Château des Bachelards parmi les 200 premiers domaines Français
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Esprit de Finesse

AOC Fleurie

ROOD

RODBEA-BFL

NEW

100% Gamay
(percelen op hellingen rond het kasteel – bodem: roze graniet – oude stokken van 60 tot 80 jaar –
manuele oogst – zéér lage rendementen van 25 hl/ha – 90% ontritst – 28 dagen maceratie –
natuurlijke vinificatie met inheemse gisten – 12 maanden rijping op innox en demi-muids van 500L)

30,00 €

BD

Zéér elegant en zuiver boeket met intense florale toetsen, een mix van klein rood en zwart fruit, en een delicate zwarte pepertoets.
De mond is zijdezacht, met een onwaarschijnlijke finesse en intensiteit, prima balans tussen sappige en zuivere fruittoetsen,
een levendige frisheid, en een fijne tannine structuur.
Het geheel is bijzonder elegant, zonder enige rusticiteit. Een Fleurie van een ongezien niveau!
Een atypische Beaujolais dat breekt met de traditionele werkmethoden (maceration carbonique, semi-carbonique of thermo-vinificatie)
en resoluut kiest voor topkwaliteit! Opmerkelijk door zijn intensiteit, finesse, en lengte.
Chateau des Bachelards is de koploper van de renaissance van Beaujolais topwijnen… .
Kan meteen gedronken worden, maar heeft een bewaarpotentieel van minstens 10 jaar.
Vinous (A. Galloni & S. Tanzer): Chateau des Bachelards >> highest rates for Beaujolais wines
Josh Raynolds: 94 pnt
RVF (Revue des vins de France) 2018: Olivier Poussier, meilleur Sommelier du Monde 2000
place le Château des Bachelards parmi les 200 premiers domaines Français
Falstaff: 94/100 (highest score ever been given to a Beaujolais, 1st place out of 426 wines)

LOIRE
Domaine de L'Aumonier - Chardon Thierry
Les Chardons, Sauvignon

Touraine AOC

WIT

WITLOI-AUS

10,12 €

WIT

WITLOI-AUC

12,87 €

WIT

WITLOI-ACH

13,66 €

WITLOI-SAN

19,03 €

GOUDEN MEDAILLE "Salon des Vins de Loire" - Selectie Guide Hachette 2010 - 2 sterren en "Coup de Coeur"
Druiven : Sauvignon blanc (bodem: kalk/klei/silex - gem leeftijd stokken: 20 jaar, sur lie rijping)
Intens boeket van rijpe citrusvruchten, tropisch fruit, en een fijne buxus toets. Mooie balans in de mond,
met sappig fruit, aangename frisse toets, en een hint mineraliteit. Prima P/K!

Cuvée Henri - Chenin

Touraine AOC

Druiven : Chenin blanc (bodem: kalk/klei/silex - natuurlijke vinificatie SO2 tot: < 40 mg/L)
Expressieve aroma's van linde, abrikoos, citrus, en een delicate honingtoets.
Wat mineraliteit in de mond, prima balans, vol met elegante fris fruitige afdronk.

Chenonceaux

Touraine Chenonceaux AOC

Druiven : Sauvignon blanc (natuurlijke gisten, 12 maanden sur lie rijping)
Topcuvée met Sauvignon blanc selectie uit de Appellation Village Chenonceaux.
Rijping van 6 maanden op de fijne droesem, met 6 maaden extra rijping op fles.
Schitterende aroma's van rijp maar fris geel fruit, versgeplukte bloemen, exotisch fruit, citroengras.
Sappig, met een fijne mineraliteit, frisse toetsen, en een prima lengte!

Vignobles Dauny
Sancerre, Les Caillottes

Sancerre AOC

WIT

Druiven: Sauvignon (Bio certificaat sinds 1964)

Vignobles Amirault - Clos des Quarterons - Biodynamie Demeter gecertificeerd
Anjou AOC
WIT
Les Quarterons blanc - sur lie
WITLOI-QUW
16,83 €
Druiven : Chenin blanc (manuele oogst, natuurlijke vinificatie, minimale sulfiet toevoeging voor botteling.)
Elegant en verfijnd boeket van lentebloesems met accenten van geel fruit, een delicate honingtoets, en fijne mineraliteit (leisteen
bodem).
De mond is heel zuiver, harmonieus en prima in balans;
Fris, met elegante fruitmaterie, en een fantastisch lekker, vol en lang sluitstuk. Topwijn!
St Nicolas de Bourgeuil AOC
ROOD
Les Quarterons rouge
RODLOI-QUR
Druiven : Cabernet Franc (manuele oogst, natuurlijke vinificatie, minimale sulfiet toevoeging voor botteling.)

14,43 €

ZUIDELIJKE RHONE
Domaine des Carabiniers - Biodynamie Demeter gecertificeerd
Pays d'oc Lunar Apogé

Lirac

ROOD

RODRHO-CBI

10,00 €
EAN

Druiven : 100% Syrah.
Natuurlijke vinificatie, minimale sulfiet toevoeging (SO2 totaal: 30mg/L) voor botteling.
Elegant boeket van zwarte bessen, blauwe bessen, kersen, en een lichte kruidige toets.
Intens fruitig en zuiver in de mond met terugkerende zwarte en blauwe bessen, wat garrigue en peper accenten.

Domaine La Grande Bellane
Cuvée Réserve - Lou Mourerous

Côtes du Rhône Valreas AOC

ROOD

RODRHO-GBR

12,99 €

Guide Hachette: 2 sterren
Druiven: 30% Grenache, 70% Syrah
Ruim boeket van zongerijpte rode vruchten, intense en volle smaak overladen met lekkere fruittoetsen (braambessen en kersen).
Iets kruidig (vooral peper) en rokerig. Rijpe, en mooi versmolten tannines maken het geheel af. Klassewijn.

Cuvée sans sulfite

Côtes du Rhône Valreas AOC

ROOD

RODRHO-GSS

11,60 €

Druiven: 100% Syrah, (natuurlijke vinificatie, zonder toegevoegde sulfieten)
Zuivere neus, met sappige kersen en klein rood fruit, ook lichte pepertoetsen. Fraaie fruitmaterie die ook in de mond
terug te vinden is met prima frisheid, zuiverheid, en rijpe, mooi geïntegreerde tannine in de afdronk.
Zéér geslaagde cuvée, prima gevinifieerd, met precisie, en finesse!
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Domaine Cabanis
Cabanis cuvée tradition

Costières de Nîmes AOC

ROOD

RODRHO-CNR

8,95 €

ZILVEREN MEDAILLE "Mondial du vin bio 2016"
Druiven : Syrah, Grenache, Mourvèdre, Carignan (manuele oogst, SO2 tot: 43 - vrij: 17 mg/l bio certificaat 1984 )
Levendig en zuiver boeket met veel rode en zwarte vruchten, zoethout, en kruiden (garrigue).
Elegante en rijpe smaak, mondvullend zonder zwaar te zijn, met prima structuur en balans. Top Prijskwaliteit verhouding!

Vignerons Indépendants BIB 3 liter

Pays du Gard

ROOD

RODRHO-CR3

22,54 €

Druiven : 50% Syrah, 50% Carignan (manuele oogst, bio certificaat 1984)
Expressieve neus van kleine rode vruchten, vooral kersen en wat peper.
Vlot, niet gecompliceerd, rond en aangenaam in de mond.
Geschikt bij alle dagelijkse gerechten.

Domaine Montmartel
Côtes du Rhône AOC
ROOD
Côtes du Rhône "Tradition" rouge
RODRHO-MOR
Druiven : 40% Grenache, 30% Syrah, 30% Carignan
Schitterende robijnrode tint. Mooi boeket van rijpe rode vruchten en blauwe bessen met een frisse ondertoon van kruiden.
In de mond rond en aangenaam, met een fluwelige textuur en een overtuigende finesse.
Een absolute aanrader uit de zuidelijke Rhône vallei.

9,69 €

Côtes du Rhône blanc

9,79 €

Côtes du Rhône

AOC

WIT

WITRHO-MOW

GOUDEN MEDAILLE " Concours Millésime bio " - Winnaar blinde proeverij 'De Morgen Magazine 2014'
Druiven : 75% Viognier, 13% Roussanne 12% Clairette
Mooi aromatisch en expressief boeket met geurige viooltjes, perziktoetsen, rijpe abrikoos en exotische vruchten.
Evenwichtig en genereus in de mond met een bijzonder fraaie en frisse finale.
Een genieters – en prijs/kwaiteitswijn met elegantie van begin tot einde!

ZUIDELIJKE RHONE (vervolg)
Domaine La Rocalière
Tavel rosé

Tavel AOC

ROSE

ROSRHO-TAV

12,92 €

Druiven : Grenache, Cinsault, Syrah, Mourvèdre
Een toprosé ! Volkrachtige neus met veel rood fruit en kruiden (garrigue). Rijke en fris fruitige mond. Ruime afdronk.
Perfect aperitief en verder bij een tapenade, provençaalse en aziatische keuken. Serveren tussen 12 à 14°C.

Domaine La Ligière - Biodynamie Demeter gecertificeerd
Vacqueyras blanc

Vacqueyras AOC

WIT

WITRHO-LVW

17,04 €

Druiven: Grenache blanc - Clairette - Bourboulenc - Roussanne
Een fantastische topwijn! Een witte Vacqueyras is zeer zeldzaam (slecht 3% van de totale oogst) Dit is een echte ontdekking.
Niet alleen om zijn zeldzaamheid maar om de perfecte geur- en smaakimpressies die men in deze wijn ontdekt.
Fris en attractief met tonen van witte bloemen, geel fruit, toast, en honing. Mooie balans tussen intensiteit en lengte.

Vacqueyras rouge

Vacqueyras AOC

ROOD

RODRHO-LVR

16,49 €

Druiven: 70% Grenache, 20% Syrah, 10% Mourvèdre
Commentaar van Guide Hachette "Deze Coup de Coeur onderscheidt zich van andere wijnen door zijn opmerkelijke reuk- en smaakimpressies.
Deze zijn tegelijk fris, intens en complex met duidelijke toetsen van de morel kers (griotte).
Perfect evenwicht in de aroma's en de smaak van rode vruchten en zoethout
en tussen vet en frisheid, met een structuur gebouwd op tannines die mooi verweven zijn".

La Bastide Saint Dominique
Châteauneuf du Pape blanc

Châteauneuf du Pape AOC

WIT

WITRHO-BCW

28,59 €

Guide Hachette 2016 : 2 sterren - Jancis Robinson: 17/20 - Robert Parker: 91 pnt
Druiven : 1/3 Clairette rosé, 1/3 Roussannne , 1/3 Grenache blanc
Deze briljante wijn zet La Bastide Saint Dominique aan de top van de hiërarchie met een fascinerende witte wijn.
Verleidelijke neus met florale impressies (witte bloemen) Ook wat mirabelle, pruimpjes, jasmijn en kamperfoulie.
De mond is ruim en vet met een krachtige en elegante smaak in de mond met minerale trekjes.
Opdienen met wit vlees (kalf, parelhoen, patrijs) en verfijnde visgerechten (heilbot, tarbot) en zeker ook Coquilles Saint Jacques.

Châteauneuf du Pape rouge

Châteauneuf du Pape AOC

ROOD

RODRHO-BCR

28,54 €

Druiven : 80% Grenache, 10% Syrah, 5% Mourvèdre, 5% Cinsault
Janis Robinson (Master of Wine) 17,5/20: " Imposante wijn van begin tot einde met veel vitaliteit".
Robert Parker (Wine Advocat): "De klassieke combinatie van aardbeien, frambozen en kersen in een elegante stijl gepaard aan sterke
aroma's.
Zeer geslaagde grote wijn, diep, intens, vloeiend, kortweg onweerstaanbaar".
Drinken bij klein wild, gebraden eend, kalkoen, patrijs, kip op Baskische wijze, Coq au vin. TOPWIJN.
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ALSACE
Domaine Haegi
Pinot Blanc

Alsace

WIT

WITALS-HPB

100% Pinot Blanc
(percelen in Eichhoffen met kalkbodem hellingen – stokken van gemiddeld 35 jaar oud –
manuele oogst – 7 maanden rijping op fijne droesem)

10,97 €

NEW

Aroma's van steenvruchten, citrus, een hint exotisch fruit, en een delicate florale toets mengen zich in het glas.
Medium body, met frisse en fruitige toetsen in balans met een subtiel rond mondgevoel.
Een wijn dat zich zowel schikt bij het aperitief als bij tal van gerechten.

Riesling Cuvée Aurore

Alsace

WIT

WITALS-HRI

11,89 €

100% Riesling
(percelen op de hellingen van Eichhoffen – manuele oogst)

NEW

Droge riesling met boeket van groene en gele appel, citroen, peren, en delicate bloesemtoetsen.
De mond is zuiver, levendig en fris, met terugkerende fruittoetsen, alles mooi in balans met hint mineraliteit in de afdronk.
Prima als aperitief of ideale gastronomische partner met vis en/of zeevruchten natuur gebakken, zuurkool, en groenten taarten.
Zilver: Mondial du vin bio 2018

Pinot Gris

Alsace

WIT

WITALS-HPG

100% Pinot Gris
(percelen in Eichhoffen met diepe bodem rijk aan klei en fijne schilfers van vulkanisch gesteente –
manuele oogst – 8 maanden rijping op de fijne droesem)

12,61 €

NEW

Deze Pinot Gris (ooit gekend als Tokay d'Alsace) heeft een delicaat boeket met fruittoetsen van gele steenvruchten,
kweepeer en een licht rokerige toets. De mond is eerder vol, zonder zwaar te zijn, met een mooie smaakintensiteit
en met voldoende frisheid die het geheel in balans houden.
Zilver: 'Mondial du vin bio 2017'

Gewurtztraminer

Alsace

WIT

WITALS-HGW

13,72 €

100% Gewurtztraminer
(verschillende percelen op hellingen in Mittelbergheim en Eichhoffen met kalksteen-mergel en zandhoudend klei
– manuele oogst – 8 maanden rijping op fijne droesem)

NEW

Aromatisch en intens boeket met toetsen van lychee, rozenbladen, acacia honing, en amandel.
Ronde aanzet, de smaak is zuiver, geconcentreerd en lang met een mooie verlenging van de aroma's in de mond
gevolgd door een delicate frisheid en een aangenaam bittertje.

LANGUEDOC
Pierre Chavin
Greenia - zonder toegevoegde sulfiet

Pays d'Oc

ROOD

RODLAN-CCS

8,24 €

100% Cabernet Sauvignon
( IGP Pays d'Oc - bodem: kalk/klei met kiezels - vinificatie zonder toegevoegde sulfieten - deels gerijpt op Franse eik)

NEW

Mooi en zuiver boeket met toetsen van cassis, zwarte kers, bramen, en cederhout.
De mond is lekker fruitig, met een prima verlengstuk van de aroma's, een delicate kruidigheid, en een frisse toets zorgt voor het
evenwicht.
Loepzuivere wijn met veel precisie. Een sappige en eerder soepele versie van de Cabernet Sauvignon druif.
Koel bewaren - bewaarpotentieel: 2 à 3 jaar
Zilver: Mondial du vin bio 2018

Domaine de Mayrac
No SO2 zonder toegevoegde sulfiet

Pays de l' Aude

ROOD

RODAUD-MSS

9,00 €

WITAUD-MSA

9,30 €

Druiven : Merlot en Syrah, zonder toegevoegde sulfieten
Deze cuvée wordt gemaakt zonder toevoeging van sulfieten. Mooie, paarse kleur met een boeket van kersen,
aardbeien, frambozen en blauwe bessen. Lichtjes gekruid in de finale.

Esprit Nature Blanc' zonder toegevoegde sulfiet

Pays de l' Aude

100% Chenin blanc
(wijngaard in Limoux op 320 m hoogte - manuele oogst
vinificatie zonder toevoeging van sulfieten - bio gecertificeerd sinds 1987)

WIT

NEW

Fris-fruitige neus met florale accenten en toetsen van kweepeer, appel, citrus, en exotisch fruit.
Frisse en sappige fruittoetsen vermengen zich in de mond, alles met precisie en zuiverheid van begin tot einde.
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Domaine Costeplane - Biodynamie Demeter gecertificeerd
Vin de france rood

Pays du Gard

ROOD

RODGAR-COP

6,44 €

ROSE

ROSGAR-CRP

6,44 €

WIT

WITGAR-CVE

8,59 €

MEDAILLE D'ARGENT au Concours International des Vins Biologiques Amphore 2015
Druiven : Carignan, Grenache, Merlot (gem. leeftijd wijnstokken: 25 jaar, natuurlijke gisten)
Neus en mond met framboos en kers, lichte, soepele, fruitige wijn.

Vin de france rosé

Pays du Gard

Druiven : zwarte Carignan, Cinsault (gem. leeftijd wijnstokken: 25 jaar, natuurlijke gisten)
Kersengeur; droog, licht en levendig in de mond, lekkere zacht fruitige drinkwijn.

Vermentino

I.G.P. Cevennes

Druiven : Vermentino (gem. leeftijd wijnstokken: 25 jaar, natuurlijke gisten)
Lichtgele kleur met een groene schijn. Floraal boeket met een mooie expressie van exotisch fruit, en witte steenvruchten.
Lekker aromatisch en vol in de mond met frisse afdronk. Een plezierwijn op en top!

Chardonnay

I.G.P. Cevennes

WIT

WITGAR-CCH

8,59 €

ROSE

ROSGAR-CRS

9,20 €

ROOD

RODGAR-COS

9,20 €

GOUDEN MEDAILLE "Concours National des vins bio 2011"
Druiven : Chardonnay (gem. leeftijd wijnstokken: 25 jaar, natuurlijke gisten)
Mooie accenten van witte bloemen, boter, citrusvruchten, gestoofde appel en exotische vruchten.
Karaktervol en levendig in de mond met sappig middenstuk en fruitige finale.

L'Arboussède rosé

A.O.C. Languedoc

Guide Hachette : 2 sterren - GOUDEN MEDAILLE "Concours Languedoc Roussillon Vins Biologiques"
GOUDEN MEDAILLE : Guide Gilbert et Gaillard - ZILVEREN MEDAILLE “Concours Grand vins du Sud”
Druiven : Grenache, Syrah (gem. leeftijd wijnstokken: 35 jaar, natuurlijke gisten)
Fruitige neus met bloemtoetsen (pioenroos) en accenten van rijpe kersen, aardbeien, en frambozen.
Lekkere en verfijnde mond met aangename frisse toetsen en een lichte kruidigheid in de finale.
Karaktervolle rosé met een bijzondere elegantie!

L'Arboussède rood

A.O.C. Languedoc

ZILVEREN MEDAILLE 2014 "Concours des Grands vin du Sud" & " Concours International des Vins Biologiques Amphore 2015"
BRONZEN MEDAILLE " Millésime bio, Montpellier 2013"
Druiven : Grenache, Syrah, Carignan (gem. leeftijd wijnstokken: 35 jaar, natuurlijke gisten)
Fruitige neus met toetsen van bloesems en wilde garrigue.
Elegant en fruitig in de mond met accenten van rode kers, blauwe bosbessen, viooltjes en rozemarijn tot diep in de finale.

Pioch de l'Oule

A.O.C. Languedoc

ROOD

RODGAR-CPI

13,77 €

ZILVEREN MEDAILLE "Mondial du vin bio 2014 en 2016"
ZILVEREN MEDAILLE "Vignerons indépendants 2013" & "Concours Signature Bio 2015"
Druiven : Syrah, Grenache (gem. leeftijd wijnstokken: 45 jaar, natuurlijke gisten)
Selectie van de beste Syrah en Grenache percelen, zéér lage redementen, en oude wijnstokken van gemiddeld 35 jaar oud.
Vol aromatische neus van rijp rood en zwart fruit, vijgen, morel, zoethout en vanille.
Intens en vol in de mond met zachte tannines, en wat zuiderse kruiden.
Klasse mediterraanse wijn met behoorlijk lange afdronk, zuivere kwaliteit van begin tot einde!

LANGUEDOC (vervolg)
Château Saint Auriol
Pays d'Oc IGP
Montmija, La chapelle blanc 25 cl
Médaille de Bronze "Chardonnay du monde 2016"
Druiven : 100 % Chardonnay
Heldergeel met een aangename neus van exotisch fruit, geel fruit, en citrus.
Sappig in de mond met aroma's van ananas , gele perzik en peperkoek.

Montmija, La Chapelle rouge 25 cl

WIT

WITCOR-AGW

2,93 €

Pays d'Oc IGP

ROOD

RODCOR-AGR

2,93 €

Pays d'Oc IGP

ROSE

ROSCOR-AGS

2,93 €

Médaille de Bronze "millésime bio 2016"
Druiven : 100 % Merlot
Dieprode kleur met paarse tinten.
Een boeket van sappige rode kersen, aarbeien, en blauwe pruimen.
Soepel en aangenaam rond in de mond.

Montmija, La Chapelle rosé 25 cl
Médaille d’Argent Concours National des Vins IGP de France 2016
Druiven : 90 % Syrah, 10 % Grenache
Helder rosé met tinten van violet.
Boeket van bonbon en kleine rode vruchten.
Een frisse en aromatische wijn.

VCE
WIT
Le Bistro blanc 75 cl
WITCOR-ABW
Druiven : 80% Airén uit Catalonië, 20% Chardonnay en Sauvignon
Een zachtfruitige witte wijn met aangename toetsen van bloesems, citrus, meloen, en abrikoos. Aangenaam en vlot in de mond.

6,33 €

Le Bistro rouge 75 cl

6,33 €

Vin de France

ROOD

RODCOR-ABW

Médaille d’Or Best Value Vin de France Sélection 2015
Druiven : Merlot, Carignan, Syrah
Een zachte, fruitige rode wijn met lekkere toetsen van bosbessen en rijpe zwarte kersen, aangenaam en vlot in de mond.

Montmija, La Chapelle Syrah

Pays D'Oc IGP

ROOD

RODCOR-ALC

7,04 €

ZILVEREN MEDAILLE "Concours Millésime bio, Montpellier 2012 en 2013"
Druiven : 90% Syrah, 10% Grenache
Deze combinatie van onze favoriete zuiderse druiven garandeert een zacht fruitige wijn (braambes, cassis, kersen)
met iets kruidige toetsen, vlot en aangenaam.
Te drinken bij koude vleesgerechten, gegrild vlees, stoverijen en tapas.
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Domaine Montmija Grand vin Signé

Corbières AOP

ROOD

RODCOR-AMS

9,11 €

WIT

RODCOR-AEC

8,94 €

ROOD

RODCOR-AEP

8,64 €

WITCOR-AWS
EAN FLES
EAN KARTON

9,00 €

Médaille d'OR: Guide Gilbert & Gaillard 2015 - Médaille d'OR: Grand vin du Languedoc Roussillon 2016
Druiven : Syrah, Carignan, Mourvèdre, Grenache
Rood fruit, thym en basilicum in de neus; harmonieus, vlotte, fijn fruitige mond, met kruidentoets.
Te drinken bij rood vlees, licht wild, gevogelte en oude kazen.

Elegantly Organic Chardonnay

Corbières AOP

Druiven : 100% Chardonnay
Elegant boeket met toetsen van rode appel, citrus, perzik, abrikoos, witte bloesems en toast.
Toegankelijk en verfijnd in mond, prima balans, mooie prijs/kwaliteit!

Elegantly Organic Pinot Noir

Corbières AOP

Druiven : Pinot Noir
Elegant boeket met toetsen van frambozen, aardbeien, kers, blauwe bessen en toast.
Mooi getypeerd en verfijnd in mond, prima balans, uitstekende prijs/kwaliteit!

365 Sans Soufre Ajouté Chardonnay

IGP Pay D'Oc

WIT

100% Chardonnay
(IGP Pay D'Oc – natuurlijke vinificatie zonder toegevoegde sulfieten)
De druiven zijn afkomstig uit twee percelen rond Aigues-Mortes in de Camargue.
Mooi, fruitig boeket met toetsen van abrikoos, perzik, rijpe peer en florale impressies,
alles haarfijn met een indrukwekkende precisie. Terugkeer van de aroma's in de mond, sappig middenstuk,
met een delicaat botertoetsje in de finale. Zuiver en puur, met een hoog drinkgenot!
Koel bewaren, houdbaarheid van 2 jaar na de botteling.

NEW

IGP Pay D'Oc
ROOD
365 Sans Soufre Ajouté Merlot
100% Merlot
(IGP Pay D'Oc – natuurlijke vinificatie zonder toevoeging van
sulfieten)
Fruitig en héél zuiver boeket met toetsen van rode en zwarte kers, blauwe pruimen, en florale toetsen.
Ook perfect zuiver en fruit gedreven in de mond, sappig, met een opmerkelijke precisie.
Een schoolvoorbeeld van een foutloze natuurlijke vinificatie, met wijnplezier van begin tot einde!
Koel bewaren, houdbaarheid tot 2 jaar na de botteling.

NEW

BIB rood 2,25 l - Maison Vialade

ROOD

RODCOR-AMV

Kleur

Code

Pay D'Oc IGP

ROOD

RODLAN-JAR

7,33 €

Languedoc AOC

ROOD

RODLAN-JAB

7,64 €

ROSLAN-JPA

7,99 €

Corbières AOP

RODCOR-ARS
EAN FLES
EAN KARTON

9,00 €

20,05 €

Blend:Syrah, Grenache, Carignan - Deel Syrah rijpt 5 maanden op eik.
Verfijnd boeket met een mooie mix van rood en zwart fruit, subtiele kruidigheid, gerookte toets
en een hint specerijen. Intens fruitig in de mond met mooi verweven vanille en toast.
Prima balans, concentratie, en behoorlijke lengte.

LANGUEDOC (vervolg)
Mas de Janiny - Les Terres Bio
Le Temps des Gitans
BRONZEN MEDAILLE "Millésime bio 2013"
Druiven : 100% Carignan (macération carbonique)
Een swingende fruitige wijn (rode bessen, kers), licht, zacht en soepel.
Een puur zuidelijk zomerse wijn, mag lichtjes gekoeld geserveerd worden.

Le Blason

Druiven : 30% Grenache, 20% Syrah, 50% Cinsault en Carignan
Een aangenaame, fruitig boeket (framboos, bessen, kers). Rijp fruit in de aanzet, rond en fijne kruidigheid,
met soepele tannines maar toch karaktervol.
Een prima allround wijn die past bij zowat alle vleesschotels, voorgerechten en pasta's.

Le Temps des Fruits, Rosé Pamplemousse

Pays d'Oc

ROSE

Druiven : Grenache blanc, Sauvignon, Vermentino, aroma's van Pompelmoes
Een explosie van fruit in neus en mond, op basis van witte Vermentino druif met aroma's van natuurlijke rode bio pompelmoes
Zeer verleidelijke en fruitige mond met op de frisse smaak van pompelmoes.
Een fruitig en verfrissend aperitief met een alcoholgehalte van slechts 8° vol.

Domaine de Bassac
Margalh de Bassac rouge

Vin de France

ROOD

RODHER-BAB

6,99 €

WIT

WITHER-BAW

6,99 €

ROOD

RODHER-BAA/

4,92 €

Blend: Grenache, Cinsault, Carignan, Merlot, Tempranillo, Cabernet
Vin de France, bodem: kalk/klei hellingen in de Côtes de Thongue
Kers en framboos in de neus, met wat gegrilde toetsen.
De mond vertoont vooral accenten van sappig rood fruit met een soepele structuur.
De finale is lekker zacht, een onbetwistbare winner op prijs/kwaliteitsvlak!
* Guide Hachette 2012

Margalh de Bassac blanc

Vin de France

Blend: Sauvignon blanc, Chardonnay, Grenache blanc
hellingen met kalk/klei bodem in de Côtes de Thongue – 12.5° alc
Aromatisch en fris boeket met toetsen van citrus, steenvruchten, en bloesems.
Levendig, zuiver en fris in de mond, héél fruitig, met frisse toetsen tot in de finale.
Perfect als aperitief, met slaatjes of tapas.
Vin de France
Armonia 37,5 cl Rouge
Blend: Merlot, Grenache, Cabernet Sauvignon, Syrah, Carignan
rendementen: 50hl/ha - hellingen met klei/kalk bodem in Côtes de Thongue
Mooi evenwichtige wijn met fruitige accenten en lichte kruidigheid.
Een schoolvoorbeeld van een geslaagde assemblage! Zéér mooi voor zijn prijs...
Silver medal: Mondial du vin bio 2016
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Armonia 75 cl Rouge

Vin de France

ROOD

RODHER-BAA

7,74 €

Vin de France

WIT

WITHER-BWA

7,74 €

ROOD

RODHER-BAF

7,99 €

Côtes de Thongue IGP
Cabernet Sauvignon rosé
Silver: Mondial du vin bio 2015
Druiven : 100% Cabernet Sauvignon
Mooie zalm rozige kleur met een uitnodigend boeket van rijpe en sappige rode vruchten.
Subtiel evenwicht tussen zachtfruitige toetsen en frisheid. Lekkere rosé wijn!!

ROSE

ROSHER-BAR

7,99 €

Cuvée Je t'aime

ROOD

RODHER-BJT

9,85 €

Druiven : Merlot, Grenache, Cabernet Sauvignon, Syrah, Carignan
Zelfde wijn zoals 37,5 cl hierboven

Armonia 75 cl Blanc
Silver: Mondial du vin bio 2016

Druiven : Sauvignon, Grenache blanc, Muscat Petit Grains
Fruitig boeket met toetsen van gele vruchten (abrikoos, perzik, ananas), citrus, en bergamot.
Ook prima fruittoetsen in de mond met aangename frisheid. Uitstekende balans!
Ideaal als aperitief en bij lichte gerechten.

Cabernet Franc

Côtes de Thongue IGP

Bronze: Mondial du vin bio 2016
Druiven : 100% Cabernet Franc
Zeer charmante monocépage wijn waarin de Cabernet Franc magnifiek tot zijn recht komt!
Heerlijk fruitige toetsen van krokante blauwe bessen en cassis, zowel in de neus als in de mond.
Aangenaam en mondvullend, met een fraaie tanninestructuur en medium aciditeit.
Mag lichtjes gekoeld geserveerd worden.

Côtes de Thongue IGP

Blend: 40% Cabernet Franc, 40% Grenache, 20% Syrah
lage rendementen: 35hl/ha, hellingen met klei/kalk bodem, 8 maanden eik rijping, IGP Côtes de Thongue
Elegant boeket met voornamelijk rood fruit (aardbeien, frambozen, kersen, granaatappel),
zwarte bessen, gegrilde amandelen, en een delicate kruidentoets.
Zacht en vol in de mond, boordevol fruit, met een discrete houttoets. Prima balans en lengte. Bewaarpotentieel: 5 à 8 jaar.

LANGUEDOC (vervolg)
Domaine Petit Roubié - Olivier Azan
Le P'tit Roubié, vin de pays blanc

Pays de l'Hérault

WIT

WITHER-RHW

6,58 €

RODHER-RHR

6,58 €

ROSHER-RRO

6,32 €

WITHER-RVM

6,58 €

Blend: Sauvignon, Marsanne, Grenache blanc (biologisch sinds 1985, bodem: kalk/klei, IGP Pays d'Herault)
Witte vruchten, bloemetjes en sappige citrusvruchten typeren de neus.
Zéér aangenaam in de mond, met levendige en frisse smaak, prima fruitmaterie van begin tot einde.
Een aanrader voor zijn prijs!

Le P'tit Roubié, vin de pays rouge

Pays de l'Hérault

ROOD

Blend: Cabernet, Merlot, Syrah, Tannat (biologisch sinds 1985, IGP Pays d’Hérault, bodem: kalk/klei)
Licht kruidig, met rode vruchten in de neus. Soepele wijn met zachte tannines en prima fruitmaterie.

Le P'tit Roubié, vin de pays rosé

Pays de l'Hérault

ROSE

Druiven : Grenache, Syrah
Zalmkleurige rosé, aroma's van aardbeien, grenadine en kers. Fris fruitig en aangenaam.
Bij gegrilde gerechten (barbecue) en paëlla.
Pays de l'Hérault
WIT
Nature Roubié blanc
Druiven : Chardonnay, Sauvignon, Muscat
Strogele wijn met groene tinten. Rijke neus met mentholachtige honingtoetsen en geconfijte vruchten.
Zijdeachtig vet in de mond met smaken van geconfijte appelsien in een frisse mooie afdronk.

Spirit of Nature, blanc BIB 5 l

Pays de l' Hérault

WIT

WITHER-ACW/

33,49 €

ROOD

RODHER-ACR/

33,49 €

Pays de l' Hérault
ROSE
Spirit of Nature, rosé BIB 5 l
Druiven : Carignan, Grenache, Terret Bouret
Mooie levendige kleur. Een lekkere combinatie van rijpe rode vruchten met lichte minerale toetsen.
Een vlot drinkende, en aangename rosé.

ROSHER-ACS/

33,49 €

WITHER-ACW

61,53 €

RODHER-ACR

56,38 €

Druiven : Viognier, Terret, Picpoul
Fijn fruitige neus met aroma's van citrusvruchten en acasiabloemen. Evenwichtig en levendig in de mond.
Lekker bij visgerechten.
Pays de l' Hérault
Spirit of Nature, rouge BIB 5 l
Druiven : Carignan, Grenache, Terret Bouret
Wijn met een kersenrode kleur. Aroma's van rijpe rode vruchten met een lichte kruidentoets.
Lekkere rode Bib wijn, ideaal voor BBQ's en feestjes!

Spirit of Nature, blanc BIB 10 l

Pays de l' Hérault

WIT

Druiven : Viognier, Terret, Picpoul (zelfde wijn als bib 5l)
Fijn fruitige neus met aroma's van citrusvruchten en acasiabloemen. Evenwichtig en levendig in de mond.
Lekker bij visgerechten.

Spirit of Nature, rouge BIB 10 l

Pays de l' Hérault

ROOD

Druiven : Carignan, Grenache, Terret Bouret (zelfde wijn als bib 5l)
Wijn met een kersenrode kleur. Aroma's van rijpe rode vruchten met een lichte kruidentoets.
Lekkere rode Bib wijn, ideaal voor BBQ's en feestjes!
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Louis Andrieu - Domaine de Caylus, Minervois
Oc nature blanc

Minervois AOC

WIT

WITMIN-OCW

7,69 €

Druiven : 100% Chardonnay
Nachtpluk voor deze chardonnay druiven, vinificatie op lage temperatuur
De wijngaarden liggen in het hart van de Minervois - 80% gerijpt in inox tanks en 20% op eiken vaten - bio certificaat sinds 2000
Elegant boeket met een licht florale toets, accenten van rode appel, nectarine, perzik, en een delicate vanille toets.
Prima balans in de mond, boordevol rijp fruit, frisse toetsen, en een hint mineraliteit in de afdronk.

Prés Lasses - Faugères
Cuvée Amour - zonder toegevoegde sulfiet

Faugères AOC

ROOD

RODFAU-FAR

12,36 €

Gold: 'Mondial du vin bio' 2015
Druiven: 80% Cinsault, 20% Grenache
(rendement: 35hl/ha, manuele oogst, natuurlijke vinificatie zonder toegevoegde sulfieten, 11 maanden rijping in cuves, geen collage)
Cuvée amour wordt gedomineerd door de Cinsault, mooie fruitmaterie met toetsen van rijpe rode vruchten, zijdezacht, zuiver, en sappig qua
textuur.
Mooie balans met een fraaie lengte. Een topper voor een zachte prijs!
Zeer natuurlijk gevinifieerd ( < 20 mg sulfiet ), rijping van 14 maanden in cuve beton.
Prima bij een "Côte à l'Os", ook bij harde kazen (bvb: Oude Brugse).

Cuvée "Chemin de Ronde"

Faugères AOC

ROOD

RODFAU-FAC

15,33 €

Gold: 'Mondial du vin bio' 2015
Druiven : Grenache, Syrah, Carignan, Cinsault, Mourvèdre
(terroir de schistes, lage rendementen: 25hl/ha, manuele oogst,
natuurlijke vinificatie, minimale toevoeging sulfieten voor de botteling SO2 totaal: < 30 mg/L )
Mooie geslaagde blend van Grenache (25%), Syrah (25%), oude Carignan (20%), Cinsault (15%), en Mourvèdre (15%). 20 maanden rijping in cuve
béton.
Volle en rijke wijn met prima balans tussen fruit, frisheid, fijne kruiden, en structuur. Een pareltje met een hoog kwaliteitsniveau.
Past bij Lamsstoofpot, Osso Bucco, Kalfsblanquette.

Blanc

Faugères AOC

WIT

WITFAU-FAW

15,33 €

Druiven: Roussane, Vermentino, Bourboulenc, Grenache blanc, Grenache gris, Carignan blanc, Cairette
Rendement: 23 hl/ha, natuurlijke vinificatie, minimale toevoeging van sulfieten voor botteling SO2 totaal: < 40 mg/l,
8 maanden rijping op de droesem
Mooi aromatisch karakter met toetsen van abrikoos, ananas, mango, perzik, bloesems, citrus, en amandelkoek.
Zuiver, fris, en sappig in de mond met een delicate honingtoets.
Met wat te verouderen wint deze wijn nog aan complexiteit en aan opmerkelijke mineraliteit . Een schitterende wijn!

ROUSSILLON
Domaine La Louvière
‘La Maîtresse’

AOP Malepère

ROOD

RODLAN-LLM

11,51 €

Blend: Merlot, Cabernet Franc & Malbec
AOP Malepère: terres Pyrénéennes – bodem: mix van klei, klak en kiezels – wijngaard op 350 m hoogte
NEW
beperkte rendementen < 50 hl/ha - één jaar rijping in innox tanks met een extra jaar flesrijping
Diepe, intense kleur met weelderige aroma's van aardbeien confituur, kersen, cassis, braambessen en zwarte pepertoetsen.
Mooie continuïteit van zuivere fruittoetsen in mond, een sappig middenstuk met prima balans tussen fruit, frisheid, geconcentreerde
materie en mooi geïntegreerde rijpe tannine.
Klasse wijn met een hoog rock & roll gehalte!
Zilver: 'Mondial du vin bio' 2018
Goud: Concours Général de Paris 2016
Goud: Concours des Grands Vins de Mâcon 2013
Goud: Austrian Wine Challenge Vienne 2012

Domaine Le Mas des Clots
Roussillon AOC
ROOD
Aida, Côtes de Roussillon village
RODROU-MCV
GOUDEN MEDAILLE 2009 "Millésime Bio"
Druiven : 50% Grenache, 30% Mourvèdre, 20% Syrah
(natuurlijke gisten, ongefilterd.)
Complexe en geraffineerde wijn met een rijk boeket van rode en zwarte vruchten, zuiderse kruiden, licht rokerig, met delicate
vanilletoets.
Sappig en rond in mond met mooi rijp fruit, en terugkerende garrigue kruiden. Prima bewaarpotentieel.

10,60 €

LUBERON - VAUCLUSE
Château La Canorgue - Biodynamie Demeter gecertificeerd
Château La Canorgue blanc

Lubéron AOC

WIT

WITLUB-CAW

13,87 €

RODLUB-CAR

13,72 €

GOUDEN MEDAILLE "Millésime bio 2014" - Le Guide Hachette 2012 en 2014 : 2 sterren
Druiven : 25% Marsanne/25% Roussanne/25% Bourboulanc/25% Clairette (gem. leeftijd wijnstokken: 30 jaar)
Zéér mooie gastronomische witte wijn met aroma's van bloesems, perziken, en citrusfruit.
De mond is vol en rond, tikkeltje vettig, met harmonieuze materie die lang blijft nazinderen.
Mooie frisheid blijft het geheel lekker boeiend houden tot in de finale.
Zuiver, rijk, en bijzonder lekker! ( geen collage, en ongefilterd )
Schitterend aperitief. Ook bij vis met saus, schaaldieren en wit vlees.

Château La Canorgue rouge

Lubéron AOC

ROOD

Guide Hachette 2015: 2 sterren - "Coup de Coeur" La revue des vins de France - Gold 'Mondial du vin bio' 2016
Druiven : Syrah (70%), Grenache (25%), 5% Carignan (gem. leeftijd van wijnstokken: 30 jaar)
Donkere geconcentreerde kleur met fruitige aroma's van zwart gestoofd fruit, pruimen, kersen, morel, en gebrande toetsen.
Intense mondvulling met prima structuur, rijp rood en zwart fruit, leder, peper en fijne houttoets. Klassewijn! (geen collage,
ongefilterd)
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PROVENCE
Domaine Terres Blanches
Blanc

Les Baux de Provence A.O.P

WIT

WITPRO-TBW

16,03 €

Guide Hachette 2014
Druiven: Clairette, Rolle, Sauvignon, Grenache Blanc, Marsanne, Roussane, Ugni blanc (deels op eik gerijpt)
Intens boeket van gekonfijte citrus, honing en linde in de neus. Harmonieus ronde mond met fijne fruitmaterie, ( sappig geel fruit ),
een prima balans, met frisse en subtiel minerale toets in de afdronk. Een topper uit de Provence!

Rouge, op eik gerijpt

Les Baux de Provence A.O.P

ROOD

RODPRO-TBR

16,94 €

Guide Hachette 2012
Druiven : Grenache, Syrah, Cinsault, Mourvèdre, Counoise, Cabernet Sauvignon
Zeer stijlvolle rode wijn, zowel in het boeket als in de mond. Aroma's van rode vruchten confituur, cassis, zwarte bessen, vijgen,
zoethout, en zuiderse kruiden vermengen zich mooi in het glas.
Elegante en gestructureerde mondvulling met versmolten tannines en een delicate houttoets in de finale. Mooie concentratie.

DUITSLAND
Weingut Christmann - Biodynamie
Riesling "Sandstein Terrassen"

Pfalz - biodynamisch

WIT

WITDUI-RRS

15,33 €

Gold: 'Mondial du vin bio 2015"
Druiven : Riesling
Mooi heldere kleur, met een zuiver en aangenaam boeket van jonagold, gele perzik, lentebloesems, en vleugje honing.
Levendig in de mond met mooi fruit, minerale ondertonen, en een boeiende frisheid tot in de finale. Prima Riesling!

Cheater
Riesling ‘Cheater’

Mosel

WIT

WITDUI-CEM

11,81 €

WITOOS-GGV

10,20 €

RODOOS-TCR

11,96 €

100% Riesling
Aromatisch boeket met toetsen van groene appel, peer, citrus, bloesems, abrikoos, en licht minerale toets.
Fris en sappig in de mond, mooie balans tussen intens fruitige toetsen en fijne zuren.
Toegankelijk en mooie getypeerd met een ronde toets in de finale.

OOSTENRIJK
Gruber Röschitz
Gruner Veltliner

DAC Weinviertel

WIT

Druiven : 100 % Gruner Veltliner
Loess en graniet bodem, druiven afkomstig van verschillende percelen rond Röschitz.
Fris boeket met toetsen van appel, peer, exotisch fruit, en een delicate peper toets.
De mond is levendig, mooi in balans, met zuivere fruittoetsen en een prima finale. Mooie Gruner Veltliner!

Weingut Trapl
Carnuntum

Carnuntum

ROOD

Druiven : 60% Zweigelt, 30% Blaufrankisch, 10% St Laurent
(Handmatige oogst, 80% ontsteelt, druiven worden deels met de voet gekneusd)
Natuurlijke gistcellen, geen collage, deels gerijpt in amforen, inox tanks, en in 500L eiken vaten.
Intense kleur, elegant boeket met zwarte kers, zwarte en blauwe bessen, specerijen, kruiden, en een minerale toets.
Sappig en zuiver in de mond, met intens fruitige toetsen, prima balans, soepele doch mooie structuur.

ITALIE
Cantine Foraci
Sicilia I.G.T.
WIT
WITSIC-OSW
Sollatío bianco
Recommended by Hugh Johnson
Druiven : Grillo, Grecanico, Inzolia
Boeket van sappig en rijp fruit (pompelmoes, ananas); Toegankelijk en vlot in de mond, met aangename frisheid.
Past bij zeevruchten, visgerechten, antipasti.

6,13 €

Sollatío rosso

6,13 €

Sicilia I.G.T.

ROOD

RODSIC-OSR

Recommended by Hugh Johnson
Druiven : Frappato, Nerollo Mascale, Nero d'Avolo
Intense kersengeur in de neus. Een fruitige en zachte wijn met zuiderse onderbouw. Zeer toegankelijk, perfect voor tal van gelegenheden.

O 'Feo, Inzolia bianco

Sicilia I.G.T.

WIT

WITSIC-OFW

7,99 €

Recommended by Hugh Johnson
Druiven : Damaschino, Grillo, Inzolia
Fijne, fruitige neus met toetsen citrusvruchten en abrikoos. Fris in de mond, met prima fruitmaterie van begin tot einde.
Past bij antipasti, schaaldieren en vis.

O 'Feo, Nero d' Avola rosso

Sicilia I.G.T.

ROOD

RODSIC-OFR

7,99 €

Silver "Concours national de vins bio" Paris 2014 - Recommended by Hugh Johnson
Druiven : Nero d'Avola, Nerello Mascalese
Elegant en zuiver boeket van rode kersen, blauwe bessen, en blauwe pruimen.
Soepel en sappig in de mond, met veel fruit en tikkeltje kruidig, perfect in balans.
Drinken bij antipasti, rood vlees, en pasta.

01/04/2018

11

ITALIE (vervolg)
Feudo di Santa Tresa heeft een 'Carbon Neutral' certificaat en gebruikt voor alle verpakkingen :
85% gerecycleerd glas
100% gerecycleerd karton
100% gerecycleerde kurk
vegetale inkt

Feudo di Santa Tresa
Purato, Catarratto - Pinot Grigio

Sicilia I.G.T.

WIT

WITSIC-PUC

8,19 €

Santa Tresa Grillo/Viognier: Blend: Grillo, Viognier.
GOUD: Berliner Wine Trophy (2016)
GOUD : Berliner Wine Trophy (2014)
ZILVER : Decanter World Wine Award
ZILVER : International Wine & Spirits Competition
Boeket van citrus, groene appel, bloemetjes, nectarines, abrikoos en vanille. Volle en rijke wijn, die gemaakt wordt van de typisch
Siciliaanse, autochtone Grillo druif samen met Viognier. De Grillo zorgt voor het citrusfruit en de frisheid, terwijl de Viognier een
steenvruchten en florale toets, een rond mondgevoel en aroma-intensiteit brengt. Het geheel wordt aangevuld door een lichte kruidige toets
(te danken aan de korte houtrijping). Past goed bij spaghetti vongole, visgerechten, zeebaars in een bereiding met veel kruiden,
visbarbecue.

Purato, Nero d'Avola 75 cl

Sicilia I.G.T.

ROOD

RODSIC-PUN

8,19 €

GOLD "Berlinner Wein Trophy" 2015 - SILVER "International Wine Award 2015"
Druiven : 100% Nero d’avola (percelen rond Trapani heuvels)
Gulle aroma's van rijpe rode vruchten (kersen, bosbessen ), pruimen en vijgen, ook wat zuiderse kruidentoetsen.
Het pallet is harmonieus en zuiver, met prima fruitmaterie en rijpe tannine. Mooie P/K!

Purato, Nero d'Avola BIB 3l

Sicilia I.G.T.

ROOD

RODSIC-PU3

23,46 €

WIT

WITSIC-TGV

9,90 €

GOLD "Berlinner Wein Trophy" 2015 - SILVER "International Wine Award 2015"
Druiven : Nero d' Avola
Zelfde wijn als 75 cl

Grillo - Viognier

Sicilia I.G.T.

Druiven : Viognier, Grillo
GOUD : Berliner Wine Trophy (2014) - ZILVER : Decanter World Wine Award - ZILVER : International Wine & Spirits Competition
Rina Ianca betekent in het Siciliaans dialect ‘wit zand’. Santa Tresa verwijst hiermee naar de schitterende Siciliaanse kustlijn
en naar de zandbodem in de wijngaarden waar het druivenfruit voor deze Rina Ianca geteeld wordt.
Door volledig over te schakelen op biologische wijnbouw, komen de konijntjes er tegenwoordig ook hun natuurlijke vijand, de vos, tegen.
Vandaar het originele etiket. Boeket van citrus, groene appel, nectarines, abrikoos en vanille.
Volle en rijke wijn, die gemaakt wordt van de typisch Siciliaanse, autochtone Grillo druif en van de Viognier.
De Grillo zorgt voor het citrusfruit en de frisheid, terwijl de Viognier de exotische toets en de kracht verzorgt.
Het geheel wordt aangevuld door een lichte kruidige toets (te danken aan de korte houtrijping).
Past goed bij spaghetti vongole, visgerechten, zeebaars in een bereiding met veel kruiden, visbarbecue.

Frappato

Sicilia I.G.T.

ROOD

RODSIC-TFR

9,90 €

GOLD "International Wine Award 2015"
Druiven : Frappato
Elegant boeket met toetsen van klein rood fruit als frambozen, aalbessen, en bosaardbeien.
Soepel en fruitig in de mond met dominerend sappig rood fruit, prima balans
tussen de verleidelijke fruitmaterie en de aangename frisse toetsen. Een lichtvoetige en elegante rode wijn met top P/Q verhouding.
Mag lichtjes gekoeld geserveerd worden. Een ideale rode wijn voor visbereidingen met bijvoorbeeld tonijn, of antipasti.
Gaat ook goed samen met gegrild of gebarbecued pluimvee en met pastagerechten op basis van tomaten.

Avulisi

Sicilia I.G.T.

ROOD

RODSIC-AVU

19,04 €

Druiven : Nero d’Avola
GOUDEN MEDAILLE "Berliner Wein Trophy 2014"
De Avulisi Nero d'Avola is de topwijn van dit huis en geniet daarom bijzondere aandacht van de wijnmakers.
De druiven komen van de oudste en beste Nero d'Avola stokken (>45 jaar oud), rendementen worden beperkt
en enkel perfect rijpe druifjes worden eind september bij de pluk geselecteerd.
Na vinificatie komt de wijn 12 maanden tot rust in barriques.
Het boeket is zwoel, geconcentreerd en toch verfijnd met bramen, zwarte bessen, een stevige kruidigheid (peper, vanille, tijm) en een
verfijnd houttoets. De prelude is zuiver, fruitig en sappig en gaat bijna ongemerkt over naar een stevig en kruidig middenspel om af te
sluiten met een warme, kruidige afdronk met zachte, fluwelige tannines. Deze stevige wijn gaat uitstekend samen met winterse gerechten
zoals wildstoofpotjes of rijke gerechten van rood vlees.

I Veroni
I veroni Rosé

Toscane IGT

ROSE

Blend: 90% Sangiovese & 10% Merlot
(manuele oogst – Pianolotto wijngaard op 220 m hoogte – rijping: 5 maanden in innox)
Intense en diep zalmroze kleur met mooi fruitig boeket van rode bosvruchten, granaatappel, viooltjes,
rozenbladen, en gedroogde kruiden.
De mond is sappig en ruim, met terugkerend fruit in de hoofdrol en een fijne kruidigheid in de finale.
Een mooi geconcentreerde en gastronomische rosé!

I Veroni ‘I Domi’ Chianti Rufina

Chianti Rufina DOCG

ROOD

ROSTOS-IVR

13,02 €

NEW

RODTOS-IVC

14,42 €

Blend: 90% Sangiovese, 5% Colorino, 5% Canaiolo
(manuele oogst – lage rendementen: 42 hl/ha – single vineyard op 300 m hoogte –
één jaar rijping in Franse eiken vaten van 32 en 25 hl en 10% van de wijn gaat in Franse eiken vaten van 5 hlNEW
extra flesrijping van 3 maanden – Wine Maker: Dott A. Paoletti – Alc: 13.5°)
Mooi getypeerd boeket met toetsen van rode en zwarte kers, klein rood fruit, aardse tonen en een fijne kruidigheid.
De mond is levendig, lekker sappig, met een mooie balans tussen zuiver fruit, fijne zuren, een prima concentratie en medium body.
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ITALIE (vervolg)
Azienda Agricola Jasci Donatello
Abruzzo DOC
WIT
WITABR-JTW
Trebbiano d'Abruzzo
8,14 €
100% Trebbiano (wijngaard op 210 m hoogte, manuele oogst)
Aroma's van rijp geel fruit, witte bloemen, toetsen van amandel en een lichte vanille toets.
Mooi evenwicht tussen frisheid en ronde textuur, toetsen van rijpe gele vruchten, een licht ziltige toets,
en een delicate hint van bittere amandel in de finale. Een schoolvoorbeeld van de betere Trebbiano met elegantie, zuiverheid, en terroir
expressie.

Montepulciano d'Abruzzo, rosso

Abruzzo DOC

ROOD

RODABR-JMR

8,64 €

ROOD

RODABR-JMR

8,64 €

ROOD

RODABR-JDO

12,77 €

100% Montepulciano – wijngaard op 210 m hoogte – manuele oogst
Diep roze kleur. Zuivere fruit aroma's, met vooral kersen, aalbessen, en granaatappel.
Karaktervol, met heel wat rood fruit, mooie concentratie, en frisheid.

Montepulciano d'Abruzzo, rosso

Abruzzo DOC

100% Montepulciano – wijngaard op 210 m hoogte – manuele oogst
Expressief boeket met rijp rood fruit, bosbessen confituur, hint kaneel en vanille.
Goed uitgebalanceerde mond met mooi geïntegreerde tannine.

Montepulciano d'Abruzzo, Domino

Abruzzo DOC

ZILVEREN MEDAILLE "Concours Millésime bio"
Druiven : Montepulciano - wijngaard op 210m hoogte langs de kustlijn - manuele oogst
6 maanden eik rijping, 2 maanden rijping op fles. Bijna inktzwarte wijn.
Schitterende aroma’s van blauwe pruimen, wilde bessen, kruidnagel, kaneel, blonde tabak, en vanille. Volle body met zoet-fruitige aanzet,
elegant en verfijnd met zijdeachtige tannine, diepgang, concentratie, en complexiteit. Klassewijn aan een zéér scherpe prijs!
Past bij rood vlees, licht wild en stevige kazen.

Azienda Agricola Erbaluna
Barbera Superiore "La Rosina"

Barbera D'alba Superiore DOC

ROOD

RODPIE-EBR

16,43 €

RODPIE-EBA

34,07 €

Druiven : Barbera (percelen in La Morra), met houtrijping.
In de neus een intens boeket met fruitige aroma's (rijpe zwarte kersen, en pruimen); ronde fruitige smaak,
ruim en diep, met veel body en mooi geïntegreerde tannine , prima lengte.
Een voorbeeld van de betere Barbera's!

Barolo

Barolo DOCG

ROOD

Druiven : Nebiolo (percelen in La Morra)
Complex en intens boeket met toetsen van framboos, gedroogde pruimen, teer, blonde tabak, rozenblaadjes, viooltjes, leder en truffel.
Een rijke mond met mooie fruitige body, elegante frisheid met een prima structuur. Indrukwekkende lengte met finesse en intensiteit.
Een topwijn ! Prima bij wild, vederwild, stoofpotjes, rood vlees.

Tenute Loacker - Biodynamie
Vermentino Maremma

Toscane IGT

WIT

WITTOS-LVE

14,44 €

Druiven : Vermentino
Handmatige oogst, lage rendementen (<40 hl/ha), natuurlijke vinificatie, lichte filtering, rijping op inox vaten,
en grote houten vaten. Aromatisch boeket met toetsen van lentebloesems, gele steenvruchten, rijp citrusfruit,
exotisch fruit, en een minerale toets. De aroma's vinden hun verlengstuk in de mond, eerder volle textuur
maar met voldoende frisheid, geconcentreerd en ruim in de mond, met een licht ziltige toets in de finale. Zéér mooie witte wijn!

Falcorosso

Toscane IGT

ROOD

RODTOS-LFA

9,69 €

Druiven : 90% Sangiovese, 10% Merlot (lage rendementen: 40hl/ha, natuurlijke vinificatie, SO2 totaal: < 30mg/L)
Deze wijn is een fruitige, maar tegelijk volle wijn, met mooi geïntegreerde tannines.
Prima balans, met rijp fruit, wat aardse tonen, en een minerale ondertoon.

Valdifalco

Morellino di Scansano DOCG

ROOD

RODTOS-LVA

14,92 €

R. PARKER : 90 pnt - "In Vino Veritas": SELECTIE BESTE WIJNEN
Druiven : 70% Sangiovese Grosso, 30% Syrah
(lage rendementen: 20hl/ha - 18 maanden rijping in botti, en deels op kleine eiken vaten, geen collage - ongefilterd)
Prachtig, ruim boeket van rijpe rode en zwarte vruchten met hint van kaneel en muskaatnoot. Prima rijp fruit en
subtiele kruiden vermengen zich in de mond. Harmonieus, en mooi evenwichtig met zongerijpte tannines in een lange afdronk. Mooie
terroirewijn!
Alto Adige DOC
ROOD
Gran Lareyn
Guida Vini d’Italia de L’Espresso 2016
Druiven : 100% Lagrein (manuele oogst, natuurlijke gisten, eikgerijpt, ongefilterd)
Een unieke druivensoort in Alto Aidige. Dit is een krachtige wijn met vloeiende zachte tannines.
Een schitterend aroma van viooltjes en zwarte bessen.
In de mond vrij krachtig met veel rood fruit en ietwat kruidig (peper, muskaat) en zoethout. Grote klasse!

RODTIR-LGL

20,04 €

Corte Pavone, Brunello di Montalcino

RODTOS-LBM

47,89 €

Brunello di Montalcino DOCG

ROOD

17,5 Jancis Robinson, 95 pnt Wine Spectator, 95 Robert Parker, 93 S. Tanzer
Dit is een prachtige wijn, absolute Italiaanse top !
Druiven : Sangiovese Grosso (manuele oogst, natuurlijke gisten, 4 jaar rijping: 24 maanden eik + 24 maanden flesrijping)
Een ruim bouquet van kersen, morel, bosbessen en pepermunt. Mondvullend met impressies van zoethout, vanille,
walnoten en bruine tabak met een kruidige, lange gestructureerde finale.
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ITALIE (vervolg)
Amastuola
Bianca Calaprice

Puglia IGP

WIT

WITPUG-ACA

9,60 €

GOUDEN MEDAILLE "Mundus Vini"
Druiven : Sauvignon blanc, Chardonnay, Fiano
Elegante aroma's van lentebloesems, gele appel en citroenzeste. Een tikje mineralig, maar overvloedig fruitig,
gemengd met toetsen van citrus en abrikozen. Een sappige, frisse afdronk.

Primitivo

Puglia IGP

ROOD

RODPUG-APR

11,81 €

2 bicchieri Gabero Rosso - GOLD Decanter - GOLD Gilbert & Gaillard - GOLD " Mundus Vini "
Druiven : 100% Primitivo (18 maanden rijping: gedeeltelijk op eik)
Intense aroma's van de Primitivo druif met accenten van pruimen, kersenjam, vanille, zoethout, en een minerale kant.
Een rijke smaak met rode bessen en een toets van kruiden bij de finale.
Lekker bij rood vlees en wat stevigere kazen.

Onda del Tiempo

Puglia IGP

ROOD

RODPUG-AON

14,02 €

Aanbevolen in "Decanter" - ZILVEREN MEDAILLE "China Wine Awards"
Druiven : Primitivo, Aglianico, Cabernet Sauvignon, Merlot (16 maand in Franse eiken vaten)
Harmonische complexiteit, klein rood en zwart fruit zoals kersen en aardbeien, een tikje kaneel, tabak en zwarte chocolade.
In de mond warm met aanwezige maar zachte tannines. Persistente afdronk.
Geschikt bij rood vlees, klein wild en stevige afsmakende kazen.

SPANJE
Viña Ijalba
Livor Tinto

Rioja DOCa

ROOD

RODRIO-JLI

8,39 €

ROSE

ROSRIO-JAL

8,39 €

Druiven : Tempranillo
Mooi boeket van rood fruit. Typische, en toegankelijke expressie van de Tempranillo druif,
met vooral toetsen van kersen en klein rood fruit in de mond. Fruit gedreven, zacht en rond.
Past goed bij zowel wit als rood vlees, tapas.

Aloque rosado

Rioja DOCa

Druiven : 50% Garnacha - 50% Tempranillo
Kleur en aroma's van frambozen, met toetsen van bosaardbeien. Mooie voortzetting van de aroma's in de mond.
Een vlot drinkende en bijzonder aangename rosé.
Past zeer goed bij zomerse maaltijden zoals salades, charcuterie, vlees-en visbrochetten (anchovis, sardines, tonijn), gefrituurde hapjes.

Crianza, op eik gerijpt

Rioja DOCa

ROOD

RODRIO-JCR

12,01 €

BRONZEN MEDAILLE "International Wine Challenge Mundus Vini Biofach"
Druiven : 90% Tempranillo, 10% Graciano (SO2 tot: 50 mg/L, 1 jaar gerijpt op Amerikaanse eik + 1 jaar op fles)
Bouket van rijp zwart fruit (pruimen), getoaste impressies en vanille.
Volle, geconcentreerde mond met volop zwarte en ook rode bessen ingepakt
in fluweelzachte en rijpe tannines. Lange afdronk met elegante en ook frisse toetsen.

Graciano

Rioja DOCa

ROOD

RODRIO-JGR

15,63 €

GOUDEN MEDAILLE " Concours national des vins de l'Agriculture biologique" Paris
GOUDEN MEDAILLE " Concours Millésime bio, Montpellier 2012"
Druiven : 100% Graciano (SO2 tot: 50 mg/L, fermentatie en rijping op Franse eik)
Deze druif wordt bij de betere Rioja's in kleine hoeveelheden toegevoegd voor de verfijning en de intens rode kleur.
Ruime delicate fruitige aroma's van rode vruchten, volle complexe fluwelige mond met peper- en ledertoetsen.
Een krachtige, verfijnde afdronk (bewaarwijn van topkwaliteit)

Bodegas Latue
Clearly Organic, Airén - Sauvignon blanc

Tierra de Castilla DO

WIT

WITMAN-LAW

5,98 €

Druiven : Airén, Sauvignon blanc
Een fruitige neus met citrus, appel, en een hint exotisch fruit; Ook heel fruitige mond, lichte, toegankelijke wijn.
Lekker als aperitief, of bij tapas.

Clearly Organic, Tempranillo tinto

Tierra de Castilla DO

ROOD

RODMAN-LAR

5,98 €

ROSE

ROSMAN-LAS

5,98 €

RODMAN-LSS

6,28 €

GOUDEN MEDAILLE "Berliner Trophy" - ZILVEREN MEDAILLE "Concours Millésime bio, Montpellier"
Druiven : 100% Tempranillo
Een fruitige neus met kersen en wilde bosvruchten; goed gestructueerd mond, zacht en aangenaam.

Clearly Organic, Tempranillo rosado

Tierra de Castilla DO

Druiven : 100% Tempranillo
Een fruitbom zowel in neus als mond met vooral groseille (aalbessensap), framboosjes en aardbeien.
Ideaal als terrasjeswijn, bij de barbecue en met gegrilde kip.

Clearly Organic, SULFITES FREE

Tierra de Castilla DO

ROOD

Druiven : 100% Tempranillo (zonder toegevoegde sulfieten)
Soepele, fruitige rode wijn met toetsen van rood fruit, toegankelijk en vlot.
Zeer fruitig en evenwichtig profiel.
Tapas, mediterraanse keuken, toespijs en vegetarische keuken.
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SPANJE (vervolg)
Jesus del Perdon
Mundo de Yuntero blanco

DO La Mancha

WIT

WITMAN-MYW

6,63 €

ZILVEREN MEDAILLE " National contest organic wines" Cordoba
Druiven : Verdejo, Sauvignon blanc
Bloemige aroma's in de neus met wat citrustoetsen. Fris en fruitig in de mond. Lichte. Zeer toegankelijke wijn, met prima P/Q!

Mundo de Yuntero tinto

DO La Mancha

ROOD

RODMAN-MYR

6,63 €

90 pnt Robert Parker - SILVER " National contest organic wines" Cordoba
Druiven : Tempranillo, Merlot, Syrah
Soepel, fruitig en lichtjes gekruid. Zacht en sappig in de mond met zuivere toetsen van rood fruit. Mooie wijn aan een héél scherpe prijs!

Bodegas Mureda
Melibea blanco

Tierra de Castilla DO

WIT

WITMAN-MUW

4,97 €

Druiven : 100% Chardonnay
Intense aroma's van tropisch fruit (ananas, mango en citrus), met wat rijpe perzik en abrikoos. Fruitig, en soepel in de mond.
Gold Medal at Berliner Wein Trophy 2018 and Gold Medal at BEST VALUE China Wine & Spirits Awards 2018
Spaanse wijngids GUIA Peñin : 91 pnt - SILVER "Bio Weinpreis 2014"

Melibea tinto

Tierra de Castilla DO

ROOD

RODMAN-MUR

4,97 €

SILVER"Bio Weinpreis 2014" - GOLD "China Wine Awards" - BRONZE "Chalence Best Spanish wines".
Druiven: 100% Cabernet Sauvignon
Zacht en elegant fruitig pallet met toetsen van rode kersen, en zwarte fruit. Een toegankelijke, soepele wijn.
Past bij zowel rood als wit vlees, zachte kazen en pasta's. Drinken op 14 à 16°C.

Finca Fabian - Biodynamie Demeter gecertificeerd
Tierra de Castilla DO
WIT
WITMAN-LOC
Lobetia, Chardonnay
SILVER 'Mondial du vin bio' 2016
Druiven : 100% Chardonnay
Een fruitgedreven wijn met in neus en mond, met overwegend exotische vruchten, hint abrikoos, en citrus. Fris en aangenaam.
Past bij tapas, vis natuur gebakken en gevogelte.

6,13 €

Lobetia, Tempranillo

Tierra de Castilla DO

ROOD

RODMAN-LOT

6,13 €

ROSE

ROSMAN-LOS

6,13 €

ROOD

RODMAN-LOR

9,00 €

GOLD 'Mondial du vin bio' 2015
Druiven : Tempranillo
Elegant fruitboeket, de mond geeft lekker zachte en sappige toetsen van rijpe rode vruchten.
Een prima wijn voor tal van gelegenheden, met een mooie P/Q verhouding!

Lobetia, Rosado

Tierra de Castilla DO

Druiven : 100 % Garnacha
Bouquet van rijpe, rode kersen. Fris en ruimt in de mond, zeer aangename wijn.
Past als aperitief, bij berbecue, pasta, gegrilde vis en alle lichte maaltijden.

Lobetia Tempranillo/Petit Verdot Roble

Tierra de Castilla DO

Druiven : blend van 70% Tempranillo & 30% Petit Verdot.
s’Nachts geoogst om aroma’s en frisheid te optimaliseren, koude pré-fermentatie maceratie,
6 maanden eik rijping op Amerikaanse vaten, zéér lichte filtering. Kersenkleur met boeket van rode vruchten,
koffie, en specerijen. Intens fruitig, mooie concentratie en balans, behoorlijke complexiteit en lengte voor deze prijsklasse!

Pablo Claro, Rosado

Tierra de Castilla DO

ROSE

ROSMAN-PPR

6,28 €

100% Bobal (s'nachts geoogst - biodynamische wijngaard op 800 m hoogte)
Aromatisch boeket met toetsen van aardbeien, granaatappel, frambozen, kers, en wat florale accenten.
De mond is levendig en fris met dominante fruittoetsen, en een hint pioenroos.
Zilver: Mondial du vin bio 2017

NEW

Pablo Claro Selecion Sauvignon blanc

WITMAN-PCS

7,48 €

RODMAN-PCG

9,65 €

Tierra de Castilla DO

WIT

Druiven: Sauvignon
s’Nachts geoogst, koude pré-fermentatie maceratie, fermentatie op lage temperatuur
om aromatisch potentieel van Sauvignon blanc te optimaliseren.
Elegant boeket van rijpe citrusvruchten, exotische vruchten, en peer. Fris en aromatisch met prima balans.

Pablo Claro Selecion Graciano/Cabernet Sauvignon

Tierra de Castilla DO

ROOD

‘Gold’ Mundus Vini 2015, 88 pt Robert Parker, ‘Silver’ Mondial du vin bio 2012.
Druiven : Blend van 50% Graciano & 50% Cabernet Sauvignon.
s’Nachts geoogst, 9 maanden eik rijping. Diep robijnrode kleur, intens boeket van rijp zwart fruit, specerijen, en toast.
Vol en ruim in de mond met mooi verweven tannine, en lange afdronk.
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SPANJE (vervolg)
La Bodega de Pinoso
Pinoso Cepa50 Vinas Viejas Monastrell

Alicante DO

ROOD

RODALI-PC5

7,99 €

100% Monastrell
(ongeïrrigeerde wijngaard op 700 m nabij de mediterraanse kustlijn – oude stokken van min 50 jaar – lage rendementen)

NEW

Intens boeket van bramen, zwarte kers, pruimen, wat eucalyptus, zwarte peper, en zoete specerijen.
De mond is zacht en vol, met sappige fruittoetsen, kruiden, specerijen en mooi geïntegreerde, rijpe en tannine.
Heel harmonieus en evenwichtig, met een behoorlijke lengte en intensiteit.
Zilver ‘Mundus Vini’ 2016
Zilver ‘Decanter’ 2015
Goud ‘Mondial du vin bio’ 2012

Vergel Rood

Alicante DO

ROOD

RODALI-VEV

7,58 €

Blend: Monastrell, Merlot, Alicante Bouchet
Wijnmaker: Jean Natoli oenoloog van de universiteit van Montpellier
Manuele oogst, oude stokken van gem 50 jaar oud, lage rendementen,
niet-geïrrigeerde wijngaard op 600 m hoogte op kalksteen bodem, natuurlijke fermentatie
Kruidige wijn met mooie body. Fijne peperaroma's, rijpe bessen, een tikkeltje eucalyptus, en truffel vermengen zich in het glas.
De mond is vol met een prima balans, zuivere fruitaccenten, kruiden, specerijen (kruidnagel) en mooi rijpe tannines.
Silver medal 'Decanter wines' 2016
Silver medal Challenge Millésime Bio (France) 2013
Silver Medal Mundus Vini (Germany) 2012, 2013

Vergel Wit

Alicante DO

WIT

WITALI-VEW

6,89 €

Blend: Airen, Sauvignon blanc
wijnmaker: Jean Natoli oenoloog van de universiteit van Montpellier
De oogst gebeurt manueel, oude stokken van gem 50 jaar oud, lage rendementen,
een niet-geïrrigeerde wijngaard op 600 m hoogte op kalksteen bodem, natuurlijke fermentatie, 2 maanden sur lie rijping
Frisse, fruitige wijn met toetsen van witte bloemen, rode appel, perzik, abrikoos en citrus.
Levendig en mooi in balans, met terugkerend sappig fruit in de mond.
8.5/10 Onno Kleyn

Vermador BIB 3 liter Wit (= 4 flessen van 0,75 l)

Alicante DO

WIT

WITALI-VW3

16,93 €

ROSE

ROSALI-VR3

16,93 €

Druiven : Airen & Macabeo
Frisse en fruitige witte wijn met toetsen van granny smith, citrusfruit en witte perzik.
Aangenaam en elegant, perfect voor tal van gelegenheden!

Vermador BIB 3 liter Rosé

Alicante DO

Druiven : 90% Monastrell, 10% Garnacha
Framboos en aardbei in de neus. Rijp fruit in de mond, met een hint mineraliteit op achtergrond. Aangename en toegankelijke rosé.

Vermador BIB 3 liter Rood

Alicante DO

ROOD

RODALI-VE3

16,93 €

WIT

WITRUE-SMV

10,86 €

Druiven : Monastrell, Petit Verdot
Vlotdrinkende wijn met aroma’s van zwarte bessen, kersen en kruiden ( thym, laurier).
Zwoele aanzet, vol in de mond met mooie fruitmaterie en versmolten tannines.

Sitios de Bodega
Menade Verdejo

rueda DO

GOLD "International Bio wineprice 2014" IBERIA AIRLINES: Aanbevolen wijn in Business Plus klasse
Druiven : 100% Verdejo - Sterk aanbevolen ! (Natuurlijke vinificatie, minimale sulfiet toevoeging voor botteling)
Zéér elegant boeket met accenten van wit fruit, citrus, venkel, fijne kruiden (tijm), en grassige toetsen.
De smaak zit boordevol sappig fruit ( mandarijn, perzik ), met subtiele minerale accenten en een prima frisheid. Verdejo op z'n best!
Fijn als aperitief, maar past evengoed bij tapa's, alle vis natuur gebakken, scampi's op de grill, en sushi.
Ook goed te combineren met vegetarische gerechten.

Cellar Hidalgo Albert
"Fina" A Vuit Priorat

Priorat DO

ROOD

RODPRI-FIN

21,36 €

Druiven : Grenacha Negra, Merlot, Syrah - Een echte topwijn !
De Garnacha overweegt in smaak en aroma, waardoor deze wijn sappig en fruitgedreven is.
De impressies in mond en neus vloeien harmonisch in mekaar met de geur van rode bessen in een krans
van aangename zuren en tannine. Zeer complex en tegelijk extreem vloeiend en vlot drinkend.
Past goed bij rood vlees, pasta, chocolade en alle kazen.
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PORTUGAL
Casal Dos Jordões
Quinta da Estaveira, Douro Reserva

Portugal - Douro

ROOD

RODPOR-CJQ

11,46 €

Druiven : 60% Tinta Roriz, 33% Tinta Franca, 7% Tinta Barroca
Gold Medal 'Concour Mondial de Bruxelles'
Gold Medal 'Mundus Vini
De wijngaarden zijn gemiddeld 50 jaar oud, aangeplant in socalcos (terrasbouw) die liggen tussen 90 en 350m
in de Vale do Rio Torto in Cima Corgo 100% schist bodem - rijping in innox tanks en 2 maanden op Franse eik - wijnmaker: José Pinheiro
Donkere kleur met lichte evolutie verhult aroma’s van rijp rood en zwart fruit, verse vijgen, zwarte chocolade en specerijen.
Een mooi evenwicht tussen zoete en frisse accenten in de mond met toetsen van zwart fruit (cassis), kersen, pruimen, vijgen
en specerijen omhuld door mooi versmolten tannine.
100% gerecycleerd glas
100% gerecycleerd karton
100% gerecycleerde kurk
vegetale inkt

GRIEKENLAND
Tsantali
Retsina Greca Terra

Griekenland

WIT

WITGRI-RET

6,99 €

ROOD

RODGRI-TCS

15,83 €

Druiven: Savatiano
Frisse witte wijn met hars toetsen van Aleppo pijnbomen. Ideaal als aperitief of bij mezze.

Theopetra Estate
Limniona/Syrah/Cabernet Sauvignon

Meteora PGI

Blend: Limniona, Syrah, Cabernet Sauvignon
(wijngaard op hellingen in Oost Meteora op 350m hoogte – hoge variatie tussen dag en nacht temperaturen –
bodem: schist – manuele oogst – lage rendementen: 35 hl/ha – 12 maanden rijping op Franse en Amerikaanse eik)
NEW
Intens en complex boeket met toetsen van bramen, kers, blauwe pruimen, zwarte peper, muskaatnoot,
kruidnagel, zwarte chocolade, en hint karamel. De mond is vol, eerder rond, met zuivere fruittoetsen
en een prima frisheid die de wijn mooi in balans brengt, de tannines zijn gepolijst en prima geïntegreerd, lekker en lang sluitstuk met
zoete specerijen.
92 pnt: Robert Parker 2017
Gold: Concour Mondial de Bruxelles 2017
Silver: IWSC 2016
Premium wine **: Prowein 2014

Malagouzia/Assyrtiko

Meteora PGI

WIT

Blend: 50% Malagouzia, 50% Assyrtiko
(wijngaard op hellingen in Oost Meteora op 350m hoogte – hoge variatie tussen dag en nacht temperaturen –
bodem: schist – manuele oogst – lage rendementen: 35 hl/ha)
Lichtgele kleur met groene tinten, aromatisch en elegant boeket met toetsen van mandarijn,
perzik, ananas, mango, verse munt en amandel. De mond heeft een uitstekende frisheid,
prima in balans met zuivere fruittoetsen, gevolgd door een hint frisse kruiden in de afdronk.
Boeiende witte wijn met bijzondere intensiteit en finesse!

WITGRI-TMA

13,67 €

NEW

91 pnt Robert Parker
Gold: Berliner Wein Trophy 2017
Gold: Concours Mondial de Bruxelles 2017

ARGENTINIE
Jean Bousquet
Chardonnay

Mendoza

WIT

WITARG-BOC

10,85 €

ROOD

RODARG-BOM

11,46 €

RODARG-BMR

14,73 €

Druiven : 100% Chardonnay
Quasi witte wijn met groene ondertoon. De neus is fris en fruitig (exotische vruchten en citrus)
De mond is zeer zuiver met witte vruchten (appel, peer, limoen). Aangename, frisse finale.
Een fris aperitief en vooral geschikt bij vis natuur gebakken en schaaldieren.

Malbec

Mendoza

GOLD Decanter - 88 S. Tanzer - GOLD 'Mundus Vini'
Druiven : 100% Malbec (fermentatie deels op Amerikaanse eik + 6 maanden eikrijping)
Mooi kersenrode kleur. Aromatisch boeket van zwart fruit, blauwe en zwarte pruimen, kersen, en tapenade.
In de mond vlezig, met impressies van pruimen, kersen, en zoete drop.
Een weelde aan fruit, met veel sappigheid in het middenstuk, en een toetsje kruidnagel.

Malbec Reserve

Mendoza

ROOD

92 pnt Wine Enthousiast - 91 S. Tanzer - GOLD Decanter - GOLD 'Concour mondial de Bruxelles'
Druiven: 100% Malbec (fermentatie deels op Franse eik + 10 maanden eikrijping)
Mooie en intense inktachtige kleur met vinnige tranen. Fantastisch boeket van blauwe pruimen, cacao, zwarte bessen, en cederhout.
Zacht rijp fruit zoals braam-en bosbessen, vijgen, en aardbeien vermengen zich met een subtiele eiktoets in de mond.
Zéér mooie Malbec Reserva met een fijne portie mineraliteit in de lange afdronk. Klasse!!
Begeleidt rood vlees en alle wild.
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Chakana - Biodynamie Demeter gecertificeerd
White Field Blend

Lujan de Cuyo

WIT

WITARG-CWB

12,61 €

Blend: 40% Viognier, 40% Chardonnay, 20% Sauvignon blanc
(biodynamische wijngaard in Lujan de Cuyo op 960 m – bodemadviseurs: Claude en Lydia Bourguignon
bodem: voornamelijk zanderige leem – natuurlijk vinificatie met wilde gisten – rijping in inox op de fijneNEW
droesem)
Aromatisch en fris boeket met toetsen van citrus, appel, perzik, tropisch fruit, wat florale toetsen, en minerale accenten.
Levendig en zéér zuiver in de mond met mooi wederkerend fruit, uitstekende frisheid van de start tot in de finale,
en een prima smaakintensiteit met een subtiele ziltige toets in de afdronk.
Tim Atkin: 91 pnt
Julia Harding: 16/20

La Riojana Ecologica (Bio & Fair Trade)
Argentina Intense - Shiraz / Malbec Reserve

ROOD

RODARG-ASM

7,79 €

WIT

WITARG-ATC

7,54 €

WIT

WITZAF-RLV

15,59 €

Druiven : Shiraz, Malbec
Elegant en rijp boeket van kersen, pruimen, blauwe bessen, en een hint chocolade.
Sappig en heel fruitig in de mond, vooral kersen, blauwe en zwarte bosbessen,
met een mooie concentratie, fluwelige textuur, en finesse tot in de afdronk. Prima prijs/kwaliteit!

Argentina Intense - Torrontes / Chardonnay
Druiven : Torrontes - Chardonnay
Mooi getypeerde Torrontes, met aromatische toetsen van oranjebloesem, muskaat, en ananas.
Sappig in de mond, boordevol rijp fruit, met een aangename frisheid die voor het evenwicht zorgt
en een delicate botertoets in de finale. Prima prijs/kwaliteit!

ZUID AFRIKA
Lazanou Organic Vineyards
Chardonnay/ Chenin / Viognier

Wellington

Blend: 67% Chenin blanc, 28% Chardonnay, 5% Viognier
Wellington - 200 m hoogte - 5 ha zelfvoorzienende polycultuur Winemaker: Rolanie Lotz - apparte vinificatie voor de drie druivensoorten - sur lie rijping van 5 maanden in inox tanks
Elegant boeket van bloesems met toetsen rode appel, peren, perziken, en ook exotisch fruit.
Zéér aangenaam en zuiver in de mond met een terugkeer van peren, sappig tropisch fruit, witte perzik, en citrus.
Heel geslaagde assemblage met levendige structuur, florale impressies, en prima frisheid. Een aanrader!
****
Gold
Gold
Gold

Michael Platter 2015 & 2016
Medal International Organic Wine Awards 2014
Medal 2012 Michelangelo International Wine Awards
Medal Mundus Vini Biofach 2011

Syrah - Mourvèdre

Wellington

ROOD

RODZAF-RLS

17,33 €

Blend: 77% Syrah, 23% Mourvèdre
Wellington - 200 m hoogte - 5 ha in polycultuur - 20 maanden rijping op voornamelijk Franse eik met een klein deel Amerikaanse eik
Vette tranen met mooi robijnrode kleur gevolgd door een ruim en complex boeket van mokka, rijpe zwarte bessen,
gedroogde pruimen en een mooi geïntegreerde houttoets.
Heerlijk vet en vlezig in de mond met een hart vol zwarte kersen en bosbessen, rijk aan specerijen (zwarte peper, zoethout, kruidnagel en
vanille)
en een cederhout toets in een fraaie en elegante finale. Fijne zuren houden het geheel boeiend en levendig. Magnifiek van begin tot einde!
2014
2013
2013
2013
2011
2011
2009
2009
2009
2008
2008
2008

Double Gold, 2016 Michelangelo Wine Awards
Reserve - Organic Trophy, 2015 Michelangelo Int. Wine
Double Gold, 2015 Michelangelo Int. Wine Awards
Silver Medal (89 pts) 2015 PAR Int. Organic Wine Awards
Gold Medal (92 pts) 2015 PAR Wine Awards
Silver Medal, 2013 Michelangelo Int. Wine Awards
Silver Medal, 2010 Michelangelo Int. Wine Awards
4 ½ Stars, 2011 Platter Wine Guide
Bronze Medal, 2010 Millesime Bio Int.Wine Awards
Gold Medal, 2009 Michelangelo Int. Wine Awards
Gold Medal, Mundus Vini Biofach, Germany
Silver Medal, 2009 Millesime Bio Int. Wine Awards
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CHILI
Matetic Vineyards - Biodynamie
San Antonio
WIT
WITCHI-ESA
EQ Sauvignon coastal blanc
15,42 €
Top 100 best wines Wine Spectator 2014 - 92 pnt Wine Enthousiast - 92 pnt Robert Parker
Druiven : Sauvignon blanc (natuurlijke gisten, rijping sur lie, minimale toevoeging van sulfieten voor botteling,
gedeeltelijk gerijpt op Franse eik) Lichtgele keur met groen tinten.
Delicaat en complex boeket met frisse grassige en citrus toetsen, gevolgd door exotisch fruit.
Prima fruitconcentratie in de mond, met terugkerend exotisch fruit, citroenzeste, en een fijne minerale en ziltige toets. Zéér elegant.
San Antonio
WIT
WITCHI-ECH
EQ Chardonnay
19,04 €
92 pnt Robert Parker - 90 pnt Wine Enthousiast
Druiven: Chardonnay (natuurlijke gisten, rijping sur lie, minimale toevoeging van sulfieten voor botteling, gedeeltelijk gerijpt op Franse
eik)
Volumineus en geconcentreerd aroma en smaak met toetsen van appel, citrus, abrikoos, witte bloesems en toast.
Ruim, maar bijzonder elegant, met een mooie concentratie en een indrukwekkende lengte.

Corralillo Gewürztraminer

San Antonio & Casablanca

WIT

WITCHI-CGW

15,42 €

Druiven: 100% Gewürztraminer (natuurlijke gisten, rijping sur lie, minimale toevoeging van sulfieten voor botteling)
Expressieve, florale neus met rozenblaadjes, verder pompelmoes, tropisch fruit zoals lychee,
kweepeer, saffraan en gember.
Pallet met elegante body, sappig fruit, intens en fris. Een verrassend droge Gewürztraminer (slechts 2.55 g/L restsuiker).

Corralillo Pinot noir

Casablanca

ROOD

RODCHI-CPN

19,04 €

90 pnt Wine Enthousiast
Druiven: Pinot noir (natuurlijke gisten, minimale toevoeging van sulfieten voor botteling, 11 maanden gerijpt op Franse eik)
Mooie robijnrode kleur met heerlijk boeket van rijpe rode kers, frambozen, bramen, toast, zwarte olijven,
en minerale accenten. Intens en verfijnd smaken met terugkerend sappig rood fruit met een fluwelen mantel van specerijen.
Prima rijpe en fijnkorrelige tannine, balans en lengte.
Casablanca
ROOD
RODCHI-CSY
Corralillo Syrah
19,04 €
93 pnt James Suckling - 92 pnt Robert Parker
Druiven: 100% Syrah (natuurlijke gisten, minimale toevoeging van sulfieten voor botteling, 14 maanden op Franse eik gerijpt)
Briljante rode wijn met genereuze en intense aroma's.
Massieve paarsrode kleur, ondoorzichtig.
Complex boeket met toetsen van verse bramen, peper, salie, tabak, mineralen, en kruidnagel.
Geconcentreerde mond maar toch bijzonder elegant en diep, prima frisheid, met vlezig en kruidig karakter; Noordelijke Rhone stijl.
Prachtwijn!

SCHUIMWIJNEN
FRANKRIJK
Domaine Bernard Delmas
Blanquette de Limoux "Cuvée Tradition"

Limoux AOC

WIT

SCHAUD-BLI

15,48 €

Limoux AOC

WIT

SCHAUD-BLC

16,68 €

Guide Hachette: 'Coup de coeur'
Druiven : Mauzac, Chardonnay
Terroir gedreven, met mooie expressie van de lokale Mauzac druif.
Ruim in de mond met toetsen van acacia honing en rijpe citrusvruchten.
Prima structuur, zacht middenstuk, heerlijk frisse finale met vleugje munt.

Crèmant de Limoux

"Cuvée Passion"

Guide Hachette: 1 ster
Druiven : Mauzac, Chardonnay, Chenin
Intense en elegante neus van citrusvruchten, abrikoos, witte perzik, en toast.
Zuiver en levendig in de mond, met een terugkeer van sappig geel fruit, frisse citrus, amandelen, hazelnoot, en toast. Klasse!

Crémant de Limoux Brut

"Cuvée des Sacres"

Limoux AOC

WIT

SCHAUD-BLS

20,70 €

Guide Hachette: 2 sterren
Uitstekende schuimwijn van de betere Champagne kwaliteit !
Druiven : Chardonnay, Chenin, Mauzac
Elegante neus van witte bloemen, citrus en gekonfijte abrikoos, toast, alles zeer delicaat! Fijne pareling, lang en persistent.
Volume en levendigheid maken het plaatje helemaal af, een schuimwijn met Champagne allures!

Cave Monge Granon - Biodynamie Demeter gecertificeerd
Clairette de Die AOC
WIT
SCHRHO-CLA
Clairette de Die
13,01 €
Schitterende lichtgele schuimwijn met subtiele Muscat aroma’s als rozenblaadjes, oranjebloesem, citrusfruit, druivensap.
Lichtvoetig (7.5°) en fris, zéér fruitig. Koel schenken (6 à 8°C) als aperitief, in cocktails, bij foie gras en desserten (ook ijsroom) .
Schitterende lichtgele schuimwijn met subtiel Muscat aroma (rozen), licht alcoholisch (7,50° vol) lekker aangenaam
en fris fruitig. Deze schuimwijn is het best zeer koud drinken (6 à 8°C) als aperitief, in cocktails, bij foie gras en desserten (ook
ijsroom)

Clos Château Gaillard - Biodynamie Demeter gecertificeerd
Crémant de Loire "Clémence Guéry"

AOC Crémant de Loire

WIT

SCHLOI-GCR

14,31 €

Druiven : 60% Chenin, 40% Chardonnay (met dosage minder dan 2gr./lit)
Fijne en langaanhoudende pareling. Fruitig en intens boeket met brioche, abrikoos, en perzik.
De mond is fris en mondvullend dank zij een prima rijping (2 jaar "sur lattes").
Als aperitief of met een maaltijd.
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Domaine de la Flaguerie
Cidre de Normandie - brut - 25 cl

5%

Normandië

WIT

SCHNOR-CID/

2,32 €

(minimale sulfiet toevoeging voor botteling: SO2 totaal < 40 mg/L)
Deze biologische cider ontstaat uit een assemblage van een twintigtal verschillende appelvariëteiten
die zorgen voor uitgebalanceerde aroma's van zachte en frisse toetsen.
Fris fruitige neus met intense appelgeuren, verfrissend en speels in de mond met een prima droge afdronk.

Cidre de Normandie - brut - 75 cl

5%

Normandië

WIT

SCHNOR-CID

4,98 €

Normandië

WIT

SCHNOR-CIS

5,03 €

SCHBEL-GZP

23,35 €

(minimale sulfiet toevoeging voor botteling: SO2 totaal < 40 mg/L)
Idem als in 25 cl fles

Cidre de Normandie - demi-sec - 75 cl

5%

(minimale sulfiet toevoeging voor botteling: SO2 totaal < 40 mg/L)
Idem als in 25 cl fles

BELGIE

"Niet bio gecertifieerd”
Kasteeldomein Genoels - Elderen

Zwarte Parel - niet bio gecertificeerd

Haspengouw

WIT

Druiven : Chardonnay
Rijping van 18 maanden op fles. Een heldere strogele kleur, flink mousserend met een fijne en brede pareling in het glas.
Elegante neus van wit en exotisch fruit zoals ananas, meloen, pompelmoes en een vleugje citroen.
In de mond een rijkelijk schuimende witgele fruitige aanzet, ingebed in fijne zuren met een licht noterige aanzet
en een fijne, sappige gestructureerde afdronk.

Domein Hagelander - familie Daems
Cuvée Joseph - niet bio gecertificeerd

Hageland

WIT

SCHBEL-HCJ

25,73 €

Druiven : Müller-Thurgau
Goudgele wijn met fijne belletjes. In de neus veel citrus zoals limoen, pompelmoes en kruisbes.
In de mond licht oxidatief met aroma’s van wit fruit, groene appel en een lichte mineraliteit.

SCHUIMWIJNEN (vervolg)
SPANJE
Finca Fabian - Biodynamie Demeter gecertificeerd
Tartessos Espumoso

Terra de Castilla

DOC

SCHMAN-TAS

5,98 €
EAN

Druiven : Viura/Viognier/Chardonnay
De druiven worden 's nachts geoogst. Méthode Charmat, met 2 maanden rijping op de droesem.
SUPER PROMO !
Fijne bubbels, met een aromatisch boeket van perzik, abrikoos, bloesems, en exotisch fruit.
De mond is vrij vol, intens fruitige toetsen en tikkeltje romig, met voldoende frisheid van begin tot in geldig
de finale.
zolang
Zeer mooie prijs/kwaliteit!
de voorraad strekt

Bubbles by Lobetia

Terra de Castilla

DOC

WIT

SCHMAN-BUB

DOC

ROSE

SCHMAN-BUS

7,48 €

Druiven : Chardonnay
Licht gele kleur, met een fijne pareling.
Een fruitig karakter, droog met toetsen van lekker wit fruit en sappige citroen.
Geschikt als aperitief, bij paëlla en schelpdieren.

Lobetia Pink Bubbles

Terra de Castilla

7,48 €
EAN

Druiven : 50% Garnacha, 50% Bobal
S’Nachts geoogst, koude maceratie voor de fermentatie. Fijne bubbels, met een mooie zalmkleur.
Fruitig boeket met mooie kerstoetsen, bosaardbeien, en framboos.
Lekker fris in de mond met een weelde van klein rood fruit, en kersen.

Paxvinum
Misolfa, CAVA Reserva Brut

Penèdes DOC

WIT

SCHPEN-MIS

11,00 €

Druiven : Parellada, Xarel Lo, Macabeo (18 maanden rijping sur lattes)
Strogeel, fijne lang aanhoudende bubbels.
Mooie stroom van fijne actieve belletjes, elegant boeket van citrus, appel, abrikoos, en een vleugje toast.
Zuiver in de mond met prima balans tussen frisse fruitige toetsen, een mooie body met mondvullende mousse, en een droge finish. Prima P/K!
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ITALIE
Durante Le Spinee
Veneto IGT
WIT
SCHVEN-SPF
Prosecco Frizzante Spago
8,80 €
Druiven : 100% Glera
Frisse, fruitige neus met lichte pareling; Vrij frisse en fruitige aanzet, met speels en sappig middenstuk, licht zoetfruitige finale.
Een prima P/K!

Prosecco Spumante Brut

Veneto IGT

WIT

SCHVEN-SPB

10,51 €

100% Glera
(Tank (Charmat) methode met minimum 1 maand op droesem)
Delicate mousse met florale aroma's en toetsen van citrus, appel, steenvruchten en ook wat exotisch fruit.
De mond is mooi in balans tussen frisse en fruitige accenten met een mild alcohol gehalte (11°).
Deze brut prosecco is droog met een dosage van 6 gr/liter.

NEW

CHILI
Miguel Torres - Fair Trade (niet Bio gecertifieerd)
Santa Digna - Estelado Rosé Brut - Fair Trade

Curicó Valley

ROSÉ

SCHCHI-TOR

Druiven : 100% Pais ( 18 maanden rijping sur lattes )

15,18 €

FT

CHAMPAGNE
FRANKRIJK
Vincent Couché - Biodynamie Demeter gecertificeerd
Eclipsia Brut

Champagne AOC

WIT

WITCHA-CEB

35,12 €

Champagne AOC

WIT

WITCHA-CEE

38,84 €

Challenge Millésime BIO 2014 Zilveren medaille

Eclipsia Extra Brut

Druiven : 80% Pinot Noir, 20% Chardonnay (dosage: 3g/L)
Gault Millau 15,5/20 - Gilbert et Gaillard 89/100
Bijzonder elegant boeket met rijpe braambessen, gekookt geel en wit fruit, brioche, noten, en toast.
Prima frisheid met een aangename ronde toets in de finale. Een van de betere extra brut cuvées in de Champagne… .

Eclipsia Rosé

Champagne AOC

ROSE

WITCHA-CER

38,84 €

Druiven : 80% Pinot Noir, 20% Chardonnay
90pnt Wine Enthousiast - Guide Gilbert et Gaillard 89/100 - BRONZE Decanter
Uitstekende brut rosé met mooie levendige bubbels, en een bijzonder elegant boeket
van kleine rode vruchten, citroenkruid, granaatappel, en witte bloesems.
Een ware lekkernij in een verfrissende mond met toetsen van sappige kers en frambozen, een aangename ronde toets in de finale.

ZOETE WIJNEN & DESSERTWIJNEN
FRANKRIJK
Vignobles Raymond - Nos Racines
Monbazillac (dessertwijn)

Monbazillac AOC

WIT

WITBOR-MON

14,63 €

Druiven: Sémillon, Sauvignon, Muscadelle (pourriture noble)
Verleidelijk en intens boeket van abrikoos, nectarine, exotisch rijp fruit met honingtoets, en kweeperenconfituur.
Puike balans tussen frisse, fruitige, en zoete toetsen.

Domaine de Bassac
Petit Grain de Bassac, Muscat moëlleux

VDP Côtes de Thongue

WIT

WITHER-BMU

9,94 €

ZILVEREN MEDAILLE " Concours Millésime bio "
Druiven : Muscat de petit grains
Zeer fris en aromatisch in de neus, met een prima evenwicht tussen zoete toetsen, fris fruit en elegante body.
Een licht zoete wijn met knappe frisheid van begin tot einde.

Domaine Le Mas des Clots
Muscat de Rivesaltes "Don Giovanni"

Roussilon AOC

WIT

WITROU-MCI

12,96 €

Druiven : Muscat d' Alexandrie Petit Grains
Overweldigend aroma van Muscat. Frisse lichtzoete "vin doux naturel" met veel body en lange fijne afdronk.
Fris en zeer aangenaam in de mond. Zachte en verfijnde muscatsmaak. Goed gekoeld drinken.
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APERITIEVEN & STERKE DRANKEN
FRANKRIJK
Brard Blanchard
Pineau de Charentes, 17° vol. 75 cl

Bordeaux, Pineau de Charentes AOC WIT

SPIBOR-PIW

19,34 €

SPIBOR-PIR

20,05 €

SPIBOR-COE

36,98 €

SPIBOR-COG

50,20 €

SPIBOR-COV

64,57 €

GOUDEN MEDAILLE Paris - PRIX D' EXCELLENCE, Concours Général Agricole, Paris ( 5 jaar na mekaar GOUD ! )
Druiven : sap van Ugni Blanc + Cognac
Verfijnde en complexe neus van rozijnen, gedroogde- en passievruchten; sublieme smaak van wit exotisch fruit.

Pineau de Charentes, 17° vol. 75 cl

Bordeaux, Pineau de Charentes AOC ROSE

PRIX D' EXCELLENCE, Concours Général Agricole, Paris 2002 ( 5 jaar na elkaar GOUD!) - GUIDE HACHETTE 2008
Druiven : Sap van Merlot + Cognac
Verfijnde iets zoete neus met cassis, jong leder, rietsuiker, rode vruchten; smaak van veel rood zoet fruit.

Cognac

"Estival" 2,5 jaar eik, 40° vol. 70 cl

Bordeaux, Cognac AOC

Druiven : Colombard, Ugni Blanc (gedistilleerd en 2,5 jaar op eiken vaten gerijpt)
Ruime neus met lichte houttoets, een aangename en zachte cognac.

Cognac

"Sélection" 5 jaar eik, 40° vol. 70 cl

Bordeaux, Cognac AOC

Druiven : Colombard, Ugni Blanc ( gedistilleerd en 5 jaar op eiken vat gerijpt )
Krachtige fijne neus en mond, mondvullend, zacht, rijk, lange afdronk.

Cognac VSOP 10 jaar eik, 40° vol. 70 cl

Bordeaux, Cognac AOC

Jaar na jaar een GOUDEN MEDAILLE in Parijs op de belangrijkste "Concours Générale Agricole" tussen alle Franse wijnstreken.
Druiven : Colombard en Ugni Blanc (gedistilleerd en 10 jaar op eiken vat)
Verblufffend diep aroma, subliem verfijnd, krachtig en mild, zeer lange afdronk.

Domaine de La Flaguerie
Pommeau de Normandie - 70 cl

17 %

Normandië

SPINOR-POM

18,04 €

SPINORCALV

29,45 €

Pommeau is een harmonisch en verleidelijk huwelijk van appelsap en calvados.
Ruime neus met gekonfijte appelgeuren, overheerlijk lekkere licht zoete smaak met ruime afdronk, een festijn!
Overweldigend aroma van Muscat. Frisse lichtzoete "vin doux naturel" met veel body en lange fijne afdronk.
Fris en zeer aangenaam in de mond. Zachte en verfijnde muscatsmaak. Goed gekoeld drinken.
Te drinken als aperitief op 8-10°. Lekker bij meloengerechten en desserts.

Calvados Vieille réserve VSOP 6 ans d’age - 35 cl

40%

Normandië

Zelfde cognac als 70 cl

NEW
Calvados Vieille réserve VSOP 6 ans d’age - 70 cl

40%

Normandië

SPINOR-CAL

47,25 €

MEDAILLE D'OR Concours Mondial des Spiritueux de Bruxelles
De Calvados wordt gemaakt volgens de eeuwenoude traditie.
Doorheen de jaren rijpt de Calvados in eiken vaten die een opmerkelijk bouquet en een perfecte volheid creëren.
Goudgeel, stralend en helder.
Een neus van appel, vers fruit, floraal pallet, muntig, rond, kruidig, rijk, een natuurlijke smaak met een frisse elegante afdronk.
Ideaal als aperitief, maar ook zeer lekker als digestief bij het dessert.

Calvados Hors d’Age XO 10 ans - 50 cl

40%

Normandië

SPINOR-CXO

49,61 €

MEDAILLE D'ARGENT Concours Mondial des Spiritueux de Bruxelles
De Calvados wordt gemaakt volgens de eeuwenoude traditie.
Doorheen de jaren rijpt de Calvados in eiken vaten die een opmerkelijk bouket en een perfecte volheid creëren.
Krachtig, fruitig, crème, aroma's van kaneel, peper en tabak.
Schitterende neus met rijpe appel; krachtige en volle natuurlijke smaak, uiterst lange afdronk, een krachtpatser!
Te drinken na de maaltijd als digestief, maar ook met ijs als aperitief.
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APERITIEVEN & STERKE DRANKEN (vervolg)
PORTUGAL
Casal Dos Jordões
PORTO Tawny 20° vol. 75 cl

Douro DOC

ROOD

RODPOR-CJT

18,98 €

RODPOR-CJV

22,51 €

Druiven : 40%Touriga Franca, 40% Tinta Roriz, 10% Tinta Barroca, 5% Touriga Nacional, Tinta Cäo
- Arch of Europe "GOLD STAR Award"
- GOUDEN MEDAILLE "Concours National - Vins Agriculture biologique, Parijs "
- GOLD STAR "The Arch of Europe" GOUDEN MEDAILLE "Mundos Vini"(Deutschland)
- GOUDEN Medaille "Amphore" (Paris)
- GOUDEN MEDAILE "Concorso International" (Verona)
Krachtige aroma's van rode vruchten, ceder, noten en caramel; licht zoet, verfijnd met een aangename afdronk.

PORTO Finest Reserve 20° vol. 75 cl

Douro DOC

ROOD

Druiven : 60% Touriga Franca, 20% Tinta Roriz, 10% Tinta Barroca, 5% Touriga Nacional, 5% Tinta Cäo
- GOUDEN MEDAILLE "Amphore" (Paris)
- GOUDEN MEDAILLE "International Wine Challenge"
- GOLD STAR "The Arch of Europe"
- ZILVEREN MEDAILLE "Concorso internacional de vinos do Porto"
- ZILVEREN MEDAILLE "Concours Millésime bio 2012"
Complex intens vol aroma van verse en geconfijte vruchten (pru!men, rozijnen); sublieme volle wijnsmaak met lange afdronk.

SPANJE
Robles, Piedra Luenga
Fino dry, aperitiefwijn

(0,50 l)

Montilla Moriles D.O.C.

WIT

WITMMO-RFI

10,60 €

Concorso "Best wines of Spain de La Asociacion Española del Vino" Diploma of Best Wine.
Druiven : Pedro Ximénez
In geur en smaak een typische zeer droge fino Sherry voor de echte liefhebbers van dit aperitief.

ITALIE
Tenute Loacker - Biodynamie
Corte Pavone
Grappa di Brunello de Montalcino, 0,50 l

Toscane DOC

SPITOS-LGB

46,23 €

Grappa van 43° volume
Gedistilleerd van de most van Sangiovese druiven van de Brunello de Montalcino,
een volle en zachte grappa met veel aroma en lange afdronk.
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