ONZE
SELECTIE

We verdelen enkel gecertificeerde
biologische, biodynamische
en natuurwijnen

Biologische wijn

Biologische wijn wordt gemaakt met druiven die geteeld worden op een gecertificeerde biologische wijze. Het klinkt evident maar toch zijn er heel wat polemieken ontstaan rond de benaming
‘biologische wijn’. Het is pas sinds 2012 dat men officieel kan spreken van “biologische wijn”, want
voordien sprak men over “wijn gemaakt van biologisch gecertificeerde druiven”. Dat kwam vooral
doordat het vinificatieproces niet werd opgenomen in het lastenboek voor biologische wijn . Op
die manier kon men natuurlijk niet een “biologisch” eindproduct garanderen tot in het glas.
Gelukkig is deze situatie rechtgezet en krijgt men eindelijk erkenning voor deze milieuvriendelijke
productieprincipes. Het woord “biologische wijn” mag nu voluit op de fles staan.
Een wijnboer die biologisch werkt, behandelt zijn wijngaard, druivenstokken, druiven en wijn zo
natuurlijk mogelijk. Zo gebruikt hij bijvoorbeeld geen genetisch gemodificeerde organismen, en
uiteraard worden er geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen (pesticiden, herbiciden,
insecticiden) ingezet om ziekten of insecten in de wijngaard te bestrijden.
In plaats daarvan kiest de biologische wijnboer voor natuurlijke oplossingen, o.a. natuurlijke
vijanden; lieveheersbeestjes die bladluizen lusten. Natuurlijke, doch gecontroleerde begroeiing
stimuleren zorgt voor meer biodiversiteit en zelfregulering van sommige plagen. Uiteraard moet
een biologische wijnboer waakzamer zijn en liggen de (manuele) werkuren hoger in de wijngaard.
Sommige natuurlijke bestrijdingsmiddelen zijn toegelaten in de biologische wijngaard, zoals Bordelese pap (bouille Bordelaise). Dit is een mengeling van kopersulfaat en kalk, sterk herkenbaar
aan de blauwe kleur. Kopersulfaat is een bestrijdingsmiddel tegen schimmelziekten.
Het is overduidelijk dat biologische wijnbouw voor een gezondere bodemkwaliteit en biodiversiteit
zorgt. Toch zijn er enkele kanttekeningen. Bordelese pap kan nefast zijn voor de bodem bij overmatig gebruik. Deze stoffen hopen zich op en hebben een negatieve impact op nuttige parasieten
en schimmels. Daarom liggen de gebruikte hoeveelheden koper en zwavel in de biologische wijnbouw lager dan in de conventionele wijnbouw. Er wordt ook steeds meer geëxperimenteerd met
alternatieven, zoals resistentere druivensoorten, en plantaardige bestrijdingsmiddelen.
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Wat betreft het vinificatieproces, verbiedt de vernieuwde Europese wetgeving heel wat toevoegingen en processen die nog steeds worden gebruikt in de conventionele wijnbouw. Het sulfietgebruik is ook sterk beperkt in vergelijking met de conventionele wijnen. Sulfiet komt ook natuurlijk voor in wijn, naast zijn anti-oxidatieve kwaliteiten heeft het ook een antiseptische werking.
Conventionele wijnen hanteren limieten tot maximaal 150 mg/l bij rode wijn en 200 mg/l bij witte
wijn (voor zoete wijn is dit 390 mg/l ). Bij de biologische wijnen moeten deze waarden minstens 50
milligram per liter lager liggen. Sommige van onze wijnmakers gaan echter beduidend verder en
voegen nauwelijks of helemaal geen sulfiet toe aan de wijn.
Kortom: hoe gezonder de druif, hoe minder er gecorrigeerd moet worden tijdens het vinificatieproces.
Zo werken we enkel en alleen met gecertificeerde wijnboeren en is ons bedrijf ook onder controle
van controleorganisme Certisys.

Sommige landen hebben naast het Europees
bio-label ook een nationaal keurmerkl

Biodynamische
wijn

Sinds juli 2012 is dit het verplicht
Europees keurmerk voor alle verpakte
biologische producten:

De biodynamische wijnbouw hanteert dezelfde uitgangspunten als de biologische wijnbouw, maar
gaat nog een aantal stappen verder. Deze benadering is gebaseerd op de antroposofische
theorie van Rudolph Steiner (1921), en die later verder werd uitgewerkt is door Maria Thun.
In deze theorie wordt de natuur opgedeeld in de vier elementen aarde, water, lucht en vuur. Ook
de druivenstok bestaat uit deze vier elementen: het wortelstelsel is het element aarde, de bladeren zijn het element water, de bloemen zijn de lucht en de druiven zijn het vuur. Deze elementen
zijn allen met elkaar verbonden en wisselen onderling energie uit.
De vier elementen worden beïnvloed door de kosmische cycli, dat wil zeggen door de veranderingen in de stand van zon, maan, sterren en planeten. Voor elk van de vier elementen bestaat
er een gunstige periode in de maancyclus. Zo heeft de bemesting van de wijngaard bijvoorbeeld
het meeste effect als dit gebeurt wanneer de maan tegenover een van de aardetekens van de
dierenriem (Stier, Maagd of Steenbok) staat. Alle werkzaamheden in de wijngaard en in de kelder
worden afgestemd op deze kosmische cycli en vinden dus plaats op het moment dat de stand van
zon, maan, sterren en planeten het meest gunstig is.
Net als in de biologische wijnbouw ligt ook in de biodynamische wijnbouw de focus op de vitaliteit
van de bodem. Om de levenskracht van de bodem te optimaliseren gebruikt men, naast compost, allerlei biodynamische preparaten. Twee belangrijke middelen zijn bijvoorbeeld hoornmest
(bodemversterkend) en hoornkiezel (plantversterkend). Deze middelen maak je door respectievelijk koemest of kwarts in een koehoorn te stoppen en deze vervolgens 6 maanden te begraven.
Hierna kan het middel in de wijngaard gebruikt worden. Een ander voorbeeld zijn preparaten
van o.a. duizendblad, kamille of brandnetel die toegevoegd worden aan de compost om deze te
activeren. De geactiveerde compost zorgt voor een optimale vitaliteit en evenwicht in de bodem.
Het gebruik van koper en zwavel is ook toegestaan in de biodynamische wijnbouw. Chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen, genetisch gemodificeerde organismen en kunstmest zijn net als in
de biologische wijnbouw verboden.

Het keurmerk voor biodynamische wijnen

8

Natuur wijn

Natuur wijn is een strekking die rond 2010 sterk gegroeid is binnen de wijnsector. Voor talrijke
wijnboeren was het ook een manier om zich te differentiëren met de toenmalige wetgeving rond
biologische wijn. Toen was er nog geen Europese wetgeving voor biologische vinificatie, waardoor
er geen onderscheid was met conventionele vinificatietechnieken. De keuze voor natuurlijke vinificatie was toen vooral een “statement”. Hoewel er sinds 2012 wel een Europese wetgeving voor
biologische wijn geldt, zijn er wijnbouwers die nog een stap verder willen gaan.
Deze kiezen dan voor natuurwijn.
Doch moet men erkennen dat “natuurwijn” geen officiële erkenning heeft en dus niet wordt
gecontroleerd door een extern controleorganisme met een bijhorend lastenboek. Wat maakt dat
de interpretaties over “natuurwijn” soms variëren.
Er zijn echter een aantal algemene richtlijnen die naar voor worden geschoven door het
onafhankelijk organisme AVN (Association des Vignerons Naturels). Deze richtlijnen fungeren als
een voorlopige definitie van wat natuurwijn hoort te zijn.
Natuurwijn steunt op het principe van de ‘0-interventie’. In concreto gaat een natuurlijke wijnbouwer geen (fytosanitaire) producten gebruiken in de wijngaard, al wordt hij daar niet op
gecontroleerd. Dit zijn dezelfde principes als biologische wijn.
Ook is manuele oogst een basisprincipe.
In de kelder worden er geen producten toegevoegd aan de vinificatie. Enkel een minieme toevoeging van sulfieten net voor de botteling wordt getolereerd. In principe zal een wijn zonder
toegevoegde sulfieten sneller evolueren (oxideren) gezien de wijn niet beschermd wordt met dit
bewaarmiddel. Hoe dan ook wil dat niet zeggen dat alle natuurlijke wijnen niet kunnen verouderen. Sommige vinificatietechnieken als de “sur lie”-rijping (op de droesem) bieden een natuurlijke
bescherming tegen oxidatie. Het verwerken van de druiven in een 100% inerte (zonder zuurstof)
omgeving kan ook een oplossing zijn. Een onberispelijke hygiëne in de kelders is ook een bepalende factor voor het maken van kwalitatieve natuurwijn.

LIJST MET WIJNEN
Zonder
toegevoegde
sulfieten

Domaine La Grande Bellane

24

Valréas cuvée Sans Soufre ajouté Bio

Château Lagarde

32

L’authentique sans sulfites ajoutés

Pierre Chavin

40

Greenia Cabernet Sauvignon Nature Sans Soufre Bio

Domaine des Prés Lasses

43

Chemin de Ronde Faugères Blanc Bio
Castel Viel Blanc Bio
Amour rosé Bio
Castaoussac Bio
Cuvée Amour rouge Bio
Chemin de ronde rouge Bio
Castel Viel rouge Bio

Claude Vialade

45

365 Sans Soufre Ajouté Chardonnay Bio
365 Sans Soufre Ajouté Merlot Bio

Domaine de Mayrac

49

NO SO2 rouge Bio

Bodegas Latue

72

Clearly Organic Sulfites Free Bio

Paxton

83

NOW Shiraz Biodynamie
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Natuur wijn

Domaine Aumonier

16

Cuvée Henri Chenin blanc Bio

Domaine D’Heilly Huberdeau

21

Bourgogne Aligote Bio
Passetoutgrain Bio
Bourgogne Pinot Noir Bio

Domaine Chasselay

21

Je t’aime mais j’ai soif Bio

Domaine de la Grande Bellane

24

Valréas cuvée Sans Soufre ajouté Bio

Domaine des Carabiniers

26

Lunar Apogé Pays D’Oc Biodynamie

Château Chavrignac

29

Bordeaux blanc Biodynamie
Bordeaux rouges Biodynamie
Cuvée Bacchus Biodynamie

Domaine Costeplane

36

Lou Canoun rouge Biodynamie
Arboussède rouge Biodynamie

Domaine Rimbert

42

Cousin Oscar Cinsault Sifflard Bio

Domaine des Prés Lasses

43

Chemin de Ronde Faugères Blanc Bio
Castel Viel Blanc Bio
Amour rosé Bio
Castaoussac Bio
Cuvée Amour rouge Bio
Chemin de ronde rouge Bio
Castel Viel rouge Bio

Domaine de Mayrac

49

NO SO2 rouge Bio

Domaine de la Réserve d’O

50

Cuvée Bilbo Biodynamie

Johannes Trapl

55

Karpatenschiefer Biodynamie
Rosé Biodynamie
Zweigelt Biodynamie
Carnuntum rouge Biodynamie
Uni6 Biodynamie
Zweigelt Ried Gaisberg Stixneusiedl Biodynamie

Tenute Loacker

61

Falcorosso Biodynamie

Bodega de Pinoso

78

Vergel blanc Bio

Paxton

87

NOW Shiraz Biodynamie

Vincent Couche
Eclipsia brut Biodynamie
Eclipsia extra brut Biodynamie
Eclipsia brut rosé Vincent Couche Biodynamie
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WIJNEN

FRANKRIJK

ALSACE
DOMAINE HAEGI

BORDEAUX
14

LOIRE
- SANCERRE
VIGNOBLE DAUMY

15

16

- ST NICOLAS DE BOURGUEIL/ANJOU
XAVIER AMIRAULT

BOURGOGNE
DOMAINE PHILIPPE GOULLEY

18

- CÔTES DE NUITS
MICHEL MAGNIEN
DOMAINE D’ARDHUY

18
20

- CÔTE CHALONNAISE
DOMAINE D’HEILLY HUBERDEAU

DOMAINE CHASSELAY

CHÂTEAU DES BACHELARDS

21

- FAUGÈRES

22

- CORBIÈRES

DOMAINE RIMBERT

DOMAINE DES PRÉS LASSES

CLAUDE VIALADE

RHÔNE
DOMAINE MONTMARTEL

23

25

26

27

- LUBERON
CHÂTEAU LA CANORGUE

27

- COSTIÈRES DE NIMES
DOMAINE CABANIS

MAS DE CLOTS

48

DOMAINE LA LOUVIÈRE

48

DOMAINE DE MAYRAC

49

DOMAINE DE LA RÉSERVE D’O

50

PROVENCE
- BAUX DE PROVENCE

- TAVEL
DOMAINE LA ROCALIÈRE

45

- LES TERRASSES DU LARZAC

- LIRAC
DOMAINE DES CARABINIERS

43

- LIMOUX
25

- CHÂTEAUNEUF DU PAPE
LA BASTIDE ST DOMINIQUE

42

- MALEPERE
24

- VACQUEYRAS
DOMAINE LA LIGIÈRE

35
37
39
40
41
42

- ROUSSILLON

- VALREAS
DOMAINE DE LA GRANDE BELLANE

DOMAINE COSTEPLANE
DOMAINE DE BASSAC
DOMAINE DE PETIT ROUBIÉ
PIERRE CHAVIN
MAS DE JANINY
PIERRE & NICO
- SAINT CHINIAN

- FLEURIE

35

LANGUEDOC-ROUSSILLON

21

BEAUJOLAIS

34

- GRAVES
CHÂTEAU SAINT HILAIRE

- CHABLIS

33

- SAINT ÉMILION
CHÂTEAU D’ARCOLE

17

29
30
31
32

- BLAYE
DOMAINE DES ALLANTS

- TOURAINE
DOMAINE AUMONIER

CHÂTEAU CHAVRIGNAC
DOMAINE DE JULLOUC
CHÂTEAU LA CROIX SIMON
CHÂTEAU LAGARDE

28

DOMAINE DES TERRES BLANCHES

51

ALSACE
DOMAINE HAEGI
De Elzas wijnbouwtraditie berust hoofdzakelijk op familiale domeinen, en hier is dit niet anders.
Daniel Haegi, oenoloog en wijnbouwer, heeft het domein overgenomen van zijn vader in 1985.
De 27 percelen liggen in Mittelbergheim en Eichhoffen, met een grote variatie in bodemtype.
Door zijn expertise weet Daniel precies hoe hij elk terroir effect kan benutten. Dit vertaalt zich
in een mooi en authentiek wijngamma, met de usual suspects Pinot Blanc, Pinot Gris, Riesling,
en Gewurtztraminer.

Pinot Blanc 2018 Bio

€11,96

100% Pinot Blanc
Percelen op hellingen in Eichhoffen met kalkbodem | stokken van gemiddeld 35 jaar oud | manuele oogst | 7 maanden rijping op
fijne droesem
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.
Goud: mondial du vin bio

Riesling Cuvée Aurore 2018 Bio

€12,97

100% Riesling
Percelen op de hellingen van Eichhoffen | manuele oogst
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

Pinot Gris Cuvée Aline 2018 Bio
100% Pinot Gris
Percelen in Eichhoffen met diepe bodem rijk aan klei en fijne schilfers van vulkanisch gesteente | manuele oogst | fermentatie
in demi-muids | 8 maanden rijping op de fijne droesem in grote eiken vaten
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
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ALSACE

€14,70

€14,40

Gewurtztraminer 2017 Bio
100% Gewurtztraminer
Verschillende percelen op hellingen in Mittelbergheim en Eichhoffen met kalksteen-mergel en zandhoudend klei | manuele
oogst | 8 maanden rijping op fijne droesem

Aromatisch en intens boeket met toetsen van lychee, rozenbladen, pompelmoes, 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.

LOIRE
SANCERRE
VIGNOBLE DAUNY
Familiaal domein met een lange wijnbouwtraditie dat van start is gegaan in 1683.
De wijngaarden (16 ha) liggen op de bekende heuvelflanken van Champtin. Nicole en Christian
Dauny hebben de stap gezet naar de biologische wijnbouw in 1964, vandaag geven de zonen
Benoit en Thibaut, de 13de generatie, continuïteit aan het verhaal. Het wijngamma is authentiek,
terroir gericht, en zeer zuiver.

Sancerre blanc Clos du Roy 2019 Bio

€18,00

100% Sauvignon blanc
Pionier van de biologische wijnbouw in Loire | bio productie sinds 1964 | klein perceel van 1,63 ha ‘Clos du Roy’ met kalk bodem en
zuidelijke expositie | oude stokken van gemiddeld 50 jaar | manuele oogst
Elegant boeket met florale toetsen, accenten van kruisbes, citroen, abrikoos en passievrucht. De oude stokken zorgen voor
een mooie concentratie en smaakintensiteit, prima balans tussen zuiver primair fruit, frisheid, en een medium body met
delicate ronde toets.

ALSACE | LOIRE
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TOURAINE

DOMAINE
AUMONIER
Het domein werd opgericht door Sophie en Thierry
Chardon in 1996, in de gemeente Couffy, op de zuidelijke
hellingen van de ‘Cher’ in het hartje van de Touraine.
Van de 47 ha liggen er 26 in Couffy, en 21 in de
gemeente Mareuil.
Sophie en Thierry hebben de wijngaarden
geconverteerd tot de biologische wijnbouw in 2006.
Precisie, zuivere aroma’s en pure smaken vormen de
leidraad van dit prachtig wijngamma.

€10,95

Les Chardons Sauvignon blanc 2019 Bio
100% Sauvignon blanc
Bio certificaat sinds 2006 | bodem: kalk/klei/silex | zuidelijke percelen op de hellingen van Cher | 2 maanden rijping
op fijne droesem

Heldere citroengele kleur met mooie aroma’s van rijp tropisch fruit en frisse citrustoetsen. De smaak is perfect
uitgebalanceerd, heel sappig met wat mineraliteit in de onderbouw. Een wijn met finesse en een zuivere fris-fruitige materie.
Guide Hachette | Goud: Mondial du vin bio | Zilver: Maçon | Goud: aux Ligers

€13,50

Cuvée Henri Chenin blanc 2018 Bio/Natuur wijn
100% Chenin Blanc
Bio certificaat sinds 2006 | bodem: kalk/klei/silex | percelen op zuidelijke hellingen van Cher | stokken van gemiddeld
28 jaar oud | fermentatie en malo-lactische gisting op eik zonder toevoeging van sulfieten | 12 maanden rijping op eik |
zeer lichte toevoeging van sulfiet net voor de botteling: SO2 totaal: < 40 mg/l | Alc: 12.5°

Chenin blanc is de witte sterdruif van de Loire, met een natuurlijke aanleg om prima te ouderen. Elegant boeket met toetsen
van abrikoos, amandelen, kweepeer, een vleugje exotisch fruit, lindebloesems, en een subtiele honingtoets. Mooie frisheid en
intensiteit, met een prima balans in de mond.
Guide Hachette

Cuvée Chenonceaux 2018 Bio

€14,60

100% Sauvignon Blanc
Bio certificaat sinds 2006 | bodem: kalk/klei | selectie van de beste percelen uit de lieu-dit Chenonceaux | natuurlijke fermentatie
met wilde gisten | 12 maanden rijping op fijne droesem | Alc: 12°
Mooie aromatische intensiteit met accenten van citrus, appel, steenvruchten, bloesems, en biscuit. Evenwichtig, fris en
tegelijk ruim in de mond. Een gastronomische topwijn!
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LOIRE

ST NICOLAS DE BOURGUEIL | ANJOU
XAVIER AMIRAULT
Le Vin est d’inspiration cosmique, il a le goût de la matière du monde.
Familiaal domein met een geweldige traditie van meer dan 180 jaar. Tegenwoordig is de zesde
generatie, met wijnmaker Xavier Amirault, aan het roer. De biodynamische aanpak staat
centraal in de werkwijze van het domein. De rode wijnen komen uit de AOC Saint Nicolas de
Bourgeuil, met Cabernet Franc als sterspeler. De witte wijn is afkomstig van oude percelen
Chenin blanc uit de AOC Anjou. De kelder ligt diep ingegraven onder een tuffeau (lokale
kalkrijke zandsteen) laag, nabij perfecte condities dus om te vinifiëren en wijn te laten rijpen.
Xavier fermenteert en rijpt de wijn op oude eik, in amforen, en in inox. Een levendig en zeer
zuiver wijngamma, met elegantie van begin tot einde.

Clos des Quarterons blanc 2017 Biodynamie

€17,80

100% Chenin blanc
Perceel met oude stokken van 45 jaar oud in Anjou | manuele oogst | fermentatie met wilde gisten | 9 tot 12 maanden rijping in
demi-muids (500 l) en in amforen op de fijne droesem
Elegant en verfijnd boeket van lentebloesems met accenten van groen fruit (appel en kweepeer), steenvruchten, een delicate
honingtoets, en een fijne mineraliteit. De mond is heel zuiver, harmonieus en prima in balans; Fris, met elegante fruitmaterie, en
een fantastisch lekker, vol en lang sluitstuk. Topwijn!
Zilver: Mondial du vin bio

Clos des Quarterons rouge 2017 Biodynamie

€15,10

100% Cabernet Franc
Bodem: keien/zand/klei | manuele oogst | rijping in inox tanks op de droesem
Verfijnd en elegant boeket van rood fruit, zeer zuiver en frivool in de mond met aangename frisheid, en terugkerend sappig
rood fruit. Een lichtvoetige, soepele wijn; Sterk aanbevolen! Mag lichtjes gekoeld worden.
Zilver: Mondial du vin bio

LOIRE
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BOURGOGNE
CHABLIS
DOMAINE PHILIPPE GOULLEY
Finesse en elegantie, pure Chablis stijl...
Philippe Goulley is een pionier van de biologische wijnbouw in Chablis. De wijngaarden bestrijken
zo’n 4,75 ha, met verschillende percelen voor de productie van de Petit Chablis, Chablis en
een Chablis premier Cru de Fourchaumes. De verschillende percelen werden geconverteerd
tot bio productie in 1991. De vinificaties gebeuren op traditionele wijze in cuves met enkel wilde
gisten, zonder toevoeging van dierlijke producten, en met minimale sulfiet gehaltes. Op en top
zuivere, terroir gedreven Chablis met hoog charisma gehalte!

Chablis 2018 Bio

€19,95

100% Chardonnay
Bio productie sinds 1991 | bodem: 100% Kimmeridgiaanse klei, typerende ondergrond van Chablis (klei/kalk bodem met marine
fossielen) | rendement: 50 hl/ha | natuurlijke vinificatie met wilde gisten | minimale toevoeging van sulfieten net voor
de botteling
Klassieke Chablis aroma’s met witte bloesems, groene appel, intense en zuivere citrustoetsen en een fijne mineraliteit.
Subtiel evenwicht in de mond met een fraaie smaakintensiteit, minerale frisheid, finesse, en elegantie. Klassewijn met mooi
bewaarpotentieel: 3 à 7 jaar.
*Guide Hachette | Goud: Mondial du vin Bio

Chablis Premier Cru Montmains 2016 Bio

€26,90

100% Chardonnay
Bio productie sinds 1991 | bodem: 100% Kimmeridgiaanse klei (klei/kalk bodem met marine fossielen) | klein perceel van 1 ha in
de premier Cru Montmains met 20% helling en zuidelijke expositie | natuurlijke vinificatie met wilde gisten met rijping van 12
maanden in eiken vaten van 7 tot 8 jaar oud van 228L | extra rijping van 5 maanden in inox
Intense en verfijnde aroma’s van witte bloesems, appel, en bijzonder mooie en persistente citrustoetsen met een fraaie
mineraliteit. Geconcentreerde maar zéér elegante en zuivere materie in de mond, met een indrukwekkende smaakintensiteit,
minerale frisheid, finesse, en lengte. Klassewijn met mooi bewaarpotentieel: 5 tot 10 jaar.
Coup de cœur : Revue de vin de France | **Guide Hachette

CÔTE DE NUITS
MICHEL MAGNIEN
Biodynamie, de drang naar excellentie, en precisiewerk spiegelen de bezieling
van onze terroirs
Het domein telt 18 hectare wijngaard in de Cote de Nuits verspreid over 23 Grands Crus,
Premiers Curs, Villages, en Regionale AOC appellaties. Michel Magnien is de vierde generatie
van de familie die het domein runt. In 2008 worden alle wijngaarden bio gecertificeerd en
vervolgens wordt de biodynamische conversie afgerond in 2015.
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BOURGOGNE

Bourgogne Les Graviers 2017 Biodynamie

€21,01

100% Pinot Noir
«Les Graviers» is een perceel in Chambolle Musigny | bodem: klei en keien, stokken van gemiddeld 30 jaar oud | natuurlijke
vinificatie met wilde gisten, deels in amforen | 14 maanden rijping in amforen en op oude eik om het fruit en 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.

Michel Magnien Morey St Denis Très Girard 2015 Biodynamie

€49,01

100% Pinot Noir
Perceel «Tres Girard» bevindt zich onder de Premiers Crus «Clos Sorbe» en «Sorbets» | kalk/klei bodem met witte keien | lage
rendementen | natuurlijke vinificatie met wilde gisten in amforen | 18 maanden rijping in amforen en in Franse eik
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 Morey St. Denis «Très Girard» 2015: 91 pnt

Chambolle Musigny « Les Argillières » 2015 Biodynamie

€54,99

100 % Pinot Noir
perceel naast Grand Cru Musigny | 35% whole bunge pressing | natuurlijke vinificatie met wilde gisten, deels in amforen | 14
maanden rijping in amforen en in eiken vaten
Elegant en verfijnd boeket met florale toetsen, accenten van klein rood fruit, wat zwarte bessen en hint specerijen. Sappig, zéér
zuiver en delicaat in de mond. Prima balans tussen fruitige en frisse toetsen met een medium body. Intense en verfijnde smaken
met meesterlijke precisie en prima lengte. Een fantastisch mooie wijn!

Michel Magnien Premier Cru Morey St Denis « Les Climats d’Or »
2015 Biodynamie

€59,96

100 % Pinot Noir
Premier Cru Climats d’Or verenigt 4 percelen “Cheseaux”, “Monts Luisants”, “Clos Baulet” en “Charrières” | zéér lage
rendementen | natuurlijke vinificatie met wilde gisten in amforen en in Franse eik | 18 maanden rijping in amforen
en in Franse eik
Veelzijdig en elegant boeket met toetsen van klein rood en zwart fruit, florale toetsen, aardse accenten en specerijen. De mond
is perfect uitgebalanceerd, zuiver en sappig met een prima structuur, veel diepgang ook, en een ragfijne precisie. Een mooie
combinatie van finesse, elegantie, kracht en intensiteit, die de klasse van Morey-Saint-Denis weerspiegelt.

BOURGOGNE
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DOMAINE D’ARDHUY
Domaine D’Ardhuy bezit verschillende percelen in de Cotes de Nuit en in de Cotes de Beaune.
Alle percelen worden met dezelfde zorg en attentie bewerk, het biodynamisch certificaat
kwam er in 2011. In de kelder tracht D’Ardhuy de bezieling van elk apart terroir (‘les differents
climats’) tot zijn recht te laten komen.
Puurheid, elegantie, respect voor terroir en een ferme dosis know-how liggen aan de basis van
dit mooi gamma.

€28,80

Savigny-Les-Beaune Premier Cru « Aux Clous » 2015 Biodynamie

100% Pinot Noir
Perceel «Aux Clous» bevindt zich in het hart van de appellatie met een zuidelijke expositie op 260 m hoogte | oude stokken van
gemiddeld 50 jaar oud | druiven 100% ontritst | fermentatie met wilde gisten | 12 maanden rijping op eik uit Allier en Nevers
(waarvan 15% nieuw) | geen collage | zeer lichte filtering | Alc: 13,5°
Elegante en zuivere aroma’s van klein rood fruit, hint zwarte bessen, pioenroos, wat aardse toetsen, specerijen en toast.Sappig
primair fruit domineert op dit moment, prima smaakintensiteit, met finesse en frisheid van het begin tot het slotstuk. 2015 is een
topjaar in de Bourgogne, en dat proeven we hier ook. Mooie rijpe smaken, geconcentreerd met een zekere structuur maar
zonder enige zwaarte. Prima balans en fraaie lengte. Interessant bewaarpotentieel.

CÔTE CHALONNAISE
DOMAINE D’HEILLY HUBERDEAU
Klein familiaal domein (5,5 ha) van Pierre d’Heilly en Martine Huberdeau gelegen in het
zuidelijke gedeelte van de Bourgogne, de Cote Chalonnaise. Ware pioniers van de biologische
wijnbouw in de Bourgogne, werken onder bio certificaat sinds 1978! Een authentiek en zeer
zuiver wijngamma, op en top terroir gedreven. Werken met minimale interventies in de
wijngaard en in de kelder, maar met een zeer precies en loepzuiver eindresultaat! Een domein
waar we terecht fier op mogen zijn.

Bourgogne Aligoté 2019 Bio/Natuur wijn

€13,70

100% Aligoté
Ware pionier van de biologische wijnbouw in Bourgogne, bio productie sinds 1978 | Cote Chalonnaise (5ha) | handmatige oogst
|natuurlijke vinificatie met wilde gisten | 9 maanden rijping op de fijne droesem in inox tanks
Zuivere primaire fruitaroma’s met appel, citrus, en ananas en wat florale toetsen en frisse kruiden. Levendige smaak met
prima intensiteit, fris en elegant in de mond met toetsen van sappig citrusfruit, appel, ananas en een vleugje munt.

Passetoutgrain 2019 Bio/Natuur wijn

€13,70

Blend 75% Gamay associé à 25% de Pinot Noir
Pionier van de biologische wijnbouw in de Bourgogne, bio certificaat sinds 1978 | Cote Chalonnaise | natuurlijke vinificatie met
wilde gisten
Toetsen van klein rood fruit domineren de neus en mond. Wijn met een lichte maar elegante structuur, mooie fruitmaterie en
prima frisheid. Een bijzonder sappige en harmonieuze wijn, mag lichtjes gekoeld geserveerd worden.
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Bourgogne Pinot Noir 2019 Bio/Natuur wijn

€16,40

100% Pinot Noir
Pionier van de biologische en natuurlijke wijnbouw in de Bourgogne, met bio certificaat sinds 1978 | Cote Chalonnaise |
manuele oogst | natuurlijke vinificatie met wilde gisten | 12 tot 18 maanden eik rijping | SO2 totaal: 21 mg/l | Alc: 13°
Elegant en ruim boeket met toetsen van klein rood fruit, blauwe bessen, aardse accenten, zwarte olijven, bacon, zoete
specerijen, en gegrilde toetsen. Prima balans, met diepgang en complexiteit, fris, zuiver en levendig van begin tot einde.
**** Guide carite du vin bio 2012 | Selectie De Morgen magazine: Beste biologische wijnen 2014

BEAUJOLAIS
DOMAINE CHASSELAY
Speels, fijn, en zuiver.
Chasselay is een historisch familiaal wijndomein dat werd opgericht in 1464. Het is ook een
pionier van de biologische wijnbouw in de Beaujolais, met een verworven bio certificaat in 2006.
Claire en Fabien Chasselay bezitten percelen in verschillende cru’s als Morgon, Fleurie, Moulin
à Vent, Chénas, en Côte de Brouilly. In totaal gaat het om 14 ha, en bodemtypes variëren tussen
kalk/lei en graniet.

Je t’aime mais j’ai soif 2019 Bio/Natuur wijn

€13,70

100 % gamay
Vin de France | kalk/klei bodem | oude stokken van 45 jaar | manuele oogst | rendement: 40hl/ha | maceration semicarbonique | zonder toegevoegde sulfieten | geen collage | alc: 12.5°
Fruitig boeket, met rode en zwarte bosbessen, kers en een delicate zwarte pepertoets. De mond is zuiver en soepel, met
terugkerend fruit, frisse toetsen, light tot medium bodied, sappig van begin tot einde. En toen dacht Claire, de wijnmaakster:
‘Chérie je t aime, mais j’ai soif’!

BOURGOGNE
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FLEURIE

CHÂTEAU DES
BACHELARDS
Château des Bachelards is lid van Nicolas Joly’s wijnbouwers
vereniging «La renaissance des appellations».
Het domein heeft zijn oorsprong te danken, net als la RomanéeConti of Clos de Bèze, aan de benedictijnse monniken.
Château des Bachelards is het eerste domein uit de regio dat
biodynamisch gecertificeerd werd. De wijngaarden in Fleurie en
Moulin-à-vent liggen op graniet bodem. Lilianne Berillon (plant
expert) en Claude Bourguignon (bodem expert) maken deel uit
van het project.
Alexandra de Vazeilles, die het domein overnam in 2013, staat
aan het front van de heropleving van hoogstaande en terroir
gedreven kwaliteitswijnen uit Fleurie en Moulin-à-Vent. Geen
maceration carbonique, thermovinificaties, gecultiveerde
gisten en hoge rendementen.
Niets wordt hier aan het toeval overgelaten, alleen de hoogst
mogelijke kwaliteit telt.

Petite Fleur 2016 Biodynamie

€22,00

100 % gamay
Oude stokken van 50 tot 80 jaar oud uit twee percelen in Fleurie en een perceel in Saint Amour waardoor de wijn IGP Comtes
Rhodaniens classificatie heeft | manuele oogst | zeer 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 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. Château 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 en S. Tanzer): Château des Bachelards rated highest in Beaujolais | Josh Raynolds: 92 pnt | La RVF 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 Fleurie 2016 Biodynamie

€32,00

100% vieux Gamay de 60 à 80 ans
Percelen op hellingen rond het kasteel | bodem: roze graniet | oude stokken van 60 tot 80 jaar | manuele oogst | zeer 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 500 l
Zeer 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. Château 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 en S. Tanzer): Château 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 pnt (highest score ever been given to a Beaujolais, 1st place out of 426 wines)

Esprit de Géométrie Moulin à Vent 2017 Biodynamie

€32,00

100% Gamay
Percelen op hellingen met zuid en zuid-oost expositie | bodem met roze graniet en quartz | stokken van 40 tot 60 jaar oud |
zeer lage rendementen: 25 hl/ha | 70% ontsteelt | 28 dagen maceratie | fermentatie in brut betonnen cuves | natuurlijke
gisten | 12 maanden rijping in grote eiken vaten en deels in barrique van 225 l
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.
Château 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 en S. Tanzer): Château 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

RHÔNE
DOMAINE MONTMARTEL
Montmartel is een familiaal domein gelegen tussen Valreas en Tutelle, in de Zuidelijke Rhone.
De wijngaarden werden nooit bewerkt met chemische bestrijdingsmiddelen, waardoor de
bodem een prima natuurlijke balans heeft met heel wat micro-bacterieel leven. De jonge
wijnbouwer Damien Marres werkt met minimale interventies, zowel in de wijngaard als in de
kelder. De wijnen krijgen jaar na jaar hoge scores door de wijnpers, terwijl de prijzen meer dan
gematigd blijven. Sterk aanbevolen.

Côtes du Rhône blanc 2019 Bio

€9,70

Blend 75% Viognier, 20% Roussane, 5% Clairette
Mooi aromatisch en expressief boeket met viooltjes, perziken, abrikoos en exotische vruchten. Evenwichtig en ruim in de mond,
prima smaakintensiteit met een zachte textuur en een frisse finale. Fraaie prijs/kwaliteit verhouding, met elegantie van begin
tot einde!
Goud: Concours des Vignerons Indépendants | Eerste plaats blinde proeverij: Het grote wijndossier De Morgen Magazine
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Côtes du Rhône tradition rouge 2018 Bio

€9,70

Blend Grenache, Syrah, Carignan
Schitterende robijnrode tint. Mooi boeket van rijpe rode vruchten 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 Rhone vallei.

VALRÉAS
DOMAINE LA GRANDE BELLANE
Het domein La grande Bellane ligt in het dorp Valreas ( een «Appellation Village» van de
Zuidelijke Rhone ), op de rand van de cru Vinsobres. De wijngaarden liggen op ongeveer 400
m hoogte; Een prima terroir, en de know how van wijnbouwer Damien Marres zorgen voor een
kwaliteit gedreven wijngamma met die fantastische Rhone swing!

Valréas cuvée Sans Soufre ajouté 2019 Bio/Natuur wijn

€11,89

100% Syrah
Cuvee zonder toegevoegde sulfieten op basis van 100% syrah. 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.
Selectie: De Morgen Magazine, Topscore | Selectie: La Revue des vins de France

Côtes du Rhône réserve Valréas 2017 Bio

€13,00

Syrah, Grenache
Expressieve neus van zongerijpte rode en zwarte vruchten. Heel aangename wijn in de mond, soepel maar toch met ruime
body. Intens fruitig (braambessen en kersen) met wat kruiden (vooral peper) en toetsje rokerig. Een aanrader die regelmatig
gelauwerd wordt door wijncritici!
*** Coup de Coeur Guide Hachette | Selectie: La Revue des vins de France
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VACQUEYRAS
DOMAINE LA LIGIÈRE
Domein opgericht in 1900. Elizabeth & Philippe Bernard nemen de zaken over in 2008, met een
onmiddellijke overstap naar de biologische wijnbouw. De wijngaard staat op een mix van rode
klei en ronde keien (galets roulés), met een sterke impact van de mistral wind.
De aanplant bestaat uit Grenache, Syrah, Mourvèdre, Roussane, Grenache Blanc en Clairette,
met stokken van gemiddeld 50 jaar oud. Elizabeth & Philippe Bernard werken op biodynamische
wijze in de wijngaard sinds 2012.

Vacqueyras Chemin Blanc 2017 Biodynamie

€17,50

Blend 1/3 Roussanne, 1/3 Grenache blanc, 1/3 Clairette
Zeer lage rendementen | biodynamische wijngaard | deels op eik gerijpt
Een echte ontdekking dus... Fris, intens en attractief boeket met accenten van witte bloesems, munt, steenvruchten, citrus,
honing, en specerijen. Een gastronomische wijn met een prima balans tussen zuivere fruittoetsen, frisheid, en een medium (+)
body. Mooie smaakintensiteit, concentratie, en lengte.
Past prima met Coquilles, kreeft, en fijne vissoorten (zeebaars, goudbrasem).
Goud: mondial de Bruxelles

Vacqueyras Mourre de la Caille rouge 2017 Biodynamie

€17,50

Blend 70% oude Grenache, 20% Syrah en 10% Mourvedre
Zeer lage rendementen | vieilles vignes van gemiddeld 50 jaar oud | de percelen Grenache zijn tot 80 jaar oud |
biodynamische wijngaard
Verfijnde reuk- en smaakimpressies, tegelijk fris, intens en complex met overheersende toetsen van de morel kers (griotte),
aardbeien, en zwarte peper, met een delicate animale toets, en specerijen. Mooie balans tussen frisheid, fruit, en verweven
tannines, met toetsen van klein rood fruit, zoethout en aromatische garrigue kruiden. Rijp, vol, en sappig in de mond met prima
concentratie en lengte.
Goud: mondial de Bruxelles | Guide hachette : coup de cœur

CHÂTEAUNEUF DU PAPE
LA BASTIDE ST DOMINIQUE
Intense en geraffineerde wijnen met een meesterlijk gevoel voor balans.
Het domein werd opgericht in 1976 door Gerard en Marie-Claude Bonnet, met slechts drie kleine
percelen. Sinds 1999 heeft zoon Eric Bonnet de fakkel overgenomen. Zijn werkfilosofie berust
deels op traditie en moderniteit. Vandaag beschikt hij over percelen in de AOP’s Cotes du
Rhone, Cotes du Rhone Villages, Cairanne, en Châteauneuf du Pape.
In de wijngaard van Châteauneuf staan heel wat oude stokken van meer dan 50 jaar. De
rendementen worden natuurlijk laag gehouden, en er wordt manueel geoogst voor de
totaliteit van de productie.

RHÔNE

25

Châteauneuf du pape rouge 2017 Bio

€32,00

Blend 80% Vieux Grenache, 10% Syrah, 7% Mourvèdre en 3% Cinsault
Stokken van 25 tot 80 jaar oud | bodem: zand, rode klei en galets roules | manuele oogst | 100% ontritst | 6 maanden rijping in
inox tank, dan extra rijping van 12 maanden in betonnen cuves
De klassieke combinatie van aardbeien, frambozen en kersen in een elegante stijl gepaard aan sterke aroma’s. Zeer geslaagde
grote wijn, diep, gecorseerd, vloeiend, kortweg onweerstaanbaar Drinken bij klein wild, gebraden eend, kalkoen, patrijs, kip op
Baskische wijze, Coq au vin. TOPWIJN.
Jancis Robinson: 17pnt | Parker: 93 pnt

LIRAC
DOMAINE DES CARABINIERS
Domaine des Carabinier ligt ten midden van de crus op de rechter oever van de zuidelijke
Rhone, met percelen in Lirac, Tavel, en Cotes du Rhone. Magali Leperchois werkt op
biodynamische wijze sinds 1997.
Onder de Provençaalse zon ligt hier een ondergrond vol leven, bedekt met zand en ronde
keien. Magali werkt met zeer lage rendementen, de wijnen zijn zeer zuiver, met een intens
fruitig karakter, een vrouwelijke finesse, en een authentiek karakter.

Lunar Apogé Pays D’Oc 2019 Biodynamie/ Natuur wijn
100% Syrah
De oogst vindt s’nachts plaats om oxidatie te vermijden | natuurlijke fermentatie met enkel een minimale sulfiet
toevoeging net voor de botteling SO2 totaal: 30 mg/l | Alc: 12.5°
Intens aromatisch boeket met toetsen van zwarte bessen, kersen, en een delicate pepertoets. Mooie voortzetting van de
fruitige toetsen in de mond, sappig en soepel, met een zeer zuiver en elegant karakter.
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€10,90

TAVEL
DOMAINE LA ROCALIÈRE
Mooie combinatie van kracht & elegantie
Opgericht in 1995 door Jacques Borrelly en recentelijk overgedragen aan zijn 2 dochters
Severine en Melanie. Het domein is 50 ha groot, hiervan ligt 22 ha in Lirac (verspreid over de
gemeenten Lirac en St-Laurent-Les-Abres), 23 ha in Tavel en 5ha Vin de Pays. De stokken zijn
gemiddeld 30 jaar oud met Grenache, Syrah, Carignan, Mourvedre, Cinsault en Clairette als
klassieke druivensoorten voor de regio. De wijngaard wordt met passie en kunde gesoigneerd,
enkel perfect gezonde druiven halen de vinificatiekelder. De aanpak van Severine en Melanie
geeft een onmiskenbare ‘vrouwelijke touch’ aan dit uitstekend wijngamma.

Tavel Le Classique rosé 2017 Bio

€13,50

Bland: Grenache, Cinsault, Syrah en Mourvedre
Manuele oogst | wijngaard op verschillende terrassen met ronde kiezels ‘galets roules’ | met percelen op zand en klei |
aparte vinificatie voor de verschillende druivensoorten
Ruime, en intense neus met veel rood fruit, aromatische garrigue kruiden en pioenroos. Mooi gebalanceerde mond tussen
fris-fruitige toetsen en een volle textuur. Prima smaakintensiteit en concentratie, zonder zwaarte. Perfect bij gegrild vlees,
Provençaalse en Aziatische keuken. Serveren tussen 12 à 14°C.
Guide Hachette

LUBERON

CHÂTEAU LA
CANORGUE
We werken met precisie en een doorgedreven observatie
Château La Canorgue ligt in Bonnieux, tussen Avignon en Aix
en Provence, midden in het natuurreservaat van de Luberon.
Het fabelachtige domein dankt haar naam aan de vele
ondergrondse leidingen die de Romeinen hadden aangelegd.
Het prachtige château en zijn wijngaarden fungeerden als
decor voor de bekende Hollywoodfilm ‘A good year’ (2006)
Jean-Pierre Margan en, zijn dochter Nathalie, leiden dit 300 jaar
oude landgoed met meesterlijke know how.
De wijngaard bestaat voornamelijk uit oude stokken van
gemiddeld 50 jaar oud met enkele oldtimers van meer dan
100 jaar oud! De zuiverheid en het unieke karakter van het
wijngamma is verbijsterend. Een absolute topper! Biologisch
sinds 1970, met toepassing van biodynamische principes.

RHÔNE
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La Canorgue blanc 2019 Biodynamie

€14,80

Blend Roussane, Marsanne, Bourboulenc, Clairette
Bio sinds 1970 | manuele oogst | gem. leeftijd stokken: 50 jaar | biodynamische wijngaard | natuurlijke gisten | geen collage |
ongefilterd
Zeer 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!
Goud: Mondial du vin bio | Revue des vins de france | Guide Hachette

La Canorgue rouge 2018 Biodynamie

€14,80

Blend Syrah, Grenache, Carignan
oude stokken van gemiddeld 50 jaar | zeer lage rendementen | biodynamische wijngaard | manuele oogst | natuurlijke gisten |
geen collage | ongefilterd
Donkere kleur met fruitige aroma’s van viooltjes, rode en zwarte bessen, pruimen, kersen, zwarte peper, tijm, zoethout en
gebrande toetsen. Mooie concentratie zonder zwaar te zijn met terugkerend rood en zwart fruit, leder, peper en een zeer
subtiele houttoets. Klassewijn!
Goud: Mondial du vin bio | Guide Hachette: Coup de cœur | La Revue du vin de France: Coup de cœur

COSTIÈRES DE NÎMES
DOMAINE CABANIS
Domein Cabanis ligt tussen Nimes en de middellandse zee, in de AOC Costieres de Nimes (een
appellatie van de Zuidelijke Rhone). Van de 32 ha worden er 14 ha aan wijnbouw besteed. Het
familiaal domein wordt gerund door Jean-Paul Cabanis en zijn zoon Nicolas. Domaine Cabanis
werkt onder bio certificaat sinds 1984, een echte pionier dus! De wijngaard geniet van heel
wat zonuren wat de rijpheid van de druiven bevorderd. De mistralwind zorgt dan weer voor
afkoeling en houdt schimmelziektes in toom. Traditionele Rhone druivensoorten als Grenache,
Syrah, Mourvedre en Carignan domineren de aanplant. De bodem bestaat uit gallets roules
(ronde stenen), zand en klei.

Costières de Nîmes caractère rouge 2018 Bio

€9,40

Blend 25% Syrah, 25% Grenache, 25% Mourvèdre, 25% Carignan
Wijngaard met ronde kiezels | manuele oogst | natuurlijke vinificatie | SO2 totaal: 47 | vrij: 24 | Alc: 13,5°
Elegante en toegankelijke wijn met prima structuur en balans. Mooie toetsen rode en zwarte vruchten, viooltjes, zoethout en
kruidige garrigue toetsen. Intens, sappig, en zuiver; Met een behoorlijke lengte.
Zilver: Mondial du vin bio

Pays du Gard rouge BIB 3 l Bio

€22 51

Blend Grenache, Syrah, Carignan
Fruitig boeket met toetsen van kersen, aardbeien, blauwe pruim en blauwe bessen. Terugkerend fruit in de mond, sappige en
zachte textuur, medium body, toegankelijk en soepel.
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BORDEAUX
CHÂTEAU CHAVRIGNAC
Bordeaux met een zuiver en fruitig karakter...
De wijngaarden (32 ha) van Château Chavrignac liggen in het hartje van de Entre-Deux-Mers
streek (kalk/kleibodem), tussen de Garonne en de Dordogne. De wijnen worden gekenmerkt
door hun zuiver en fruitig karakter. Claudine et Daniel Bouron zijn de uitbaters van dit familiaal
domein dat zich baseert op een polycultuur productiemodel. Er worden koeien, schapen en
kippen gehouden, en naast de wijngaard worden er ook verschillende graansoorten geteeld.
Château Chavrignac is een ware pionier van de biologische wijnbouw in Bordeaux. De volledige
productie is bio gecertificeerd sinds 1964! De biodynamische conversie werd ingezet in 2014.

Bordeaux blanc 2019 Biodynamie/Natuur wijn

€7,90

Blend 40% Sauvignon Gris, 35% Sémillon, et 25% Sauvignon blanc
Pionier van de bio wijnproductie in Bordeaux sinds 1964 | biodynamische conversie in 2014 | natuurlijke vinificatie met wilde gisten |
SO2 totaal: 20 mg/l | vrije SO2: 16 mg/l
Zuiver boeket met witte bloesems gecombineerd met wit en geel steenfruit. Speels en levendig in de mond, met een mooie
balans tussen frisse en fruitige toetsen.
Goud: Gilbert et Gaillard

Bordeaux rouge 2018 Biodynamie/Natuur wijn

€9,00

Blend Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon
Pionier van de biologische wijnbouw in Bordeaux sinds 1964 | biodynamische conversie in 2014 | natuurlijke fermentatie met wilde
gisten | minimale toevoeging van sulfieten net voor de botteling: SO2 totaal: 38mg/l | vrij SO2: 18 mg/l
Primair fruit in de neus met framboos, rode kers, blauwe pruim, cassis, en braambessen, ook wat zwarte peper en leder. Sappig
in de mond met terugkerend rijp fruit, een lichte ledertoets en wat mokka. Medium body met rijpe, goed geïntegreerde tannine.
Goud: 1001 degustations | Zilver: concours de Bordeaux

Cuvée Bacchus 2017 Biodynamie/Natuur wijn

€12,90

Blend Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot
Pionier van de biologische wijnbouw in Bordeaux sinds 1964 | biodynamische conversie in 2014 | natuurlijke vinificatie met wilde
gisten | 12 maanden eik rijping | zeer lichte filtering | SO2 totaal: 37 mg/l | vrij: 15 mg/l
Levendige robijnrode kleur. Intens fruitige toetsen van kersen, braambessen, cassis, en pruimen worden gecomplementeerd
door een verleidelijke gerookte toets, met een vleugje toast, kruidnagel, en vanille.
Mooi gestructureerd met balans en diepgang, een uitstekende ambassadeur van elegante, en authentieke Bordeaux wijnen.
Interessant bewaarpotentieel: 8 à 12 jaar.
Guide Carite des vins bio | Zilver: Mondial du vin bio
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DOMAINE DE JULLOUC
Ons allereerste domein dat we importeerde in 1993!
Didier Eymard is een echte visionair, hij startte als pionier in Bordeaux met de biologische
wijnbouw in 1976! Vandaag runt hij nog steeds het domein met zijn vrouw Chantal en zoon
Sebastien. Het domein ligt ten noorden van Blaye, aan de ‘rive-droite’ van Bordeaux. De
aanplant bestaat uit Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Sauvignon blanc en Semillon. Jullouc
werkt met eigen compost, biodynamische preparaten, en minimale hoeveelheden natuurlijke
vulkanische zwavel en ‘bouille bordelaise’ (kopersulfaat) om zijn wijngaard bij te staan. Een
levende en gezonde grond, rijk aan micro-organismen, is essentieel om het welzijn en de
natuurlijke resistentie van de planten te bevorderen.

Bordeaux blanc 2019 Bio

€8,20

100% sauvignon blanc
Schilmaceratie van 24u | fermentatie met wilde gisten | deels in gebruikte eiken vaten (barrique de 225 l) en inox gevinifieerd en
deels op dezelfde eik in en inox gerijpt op de fijne droesem | 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.
Guide Carité bio/dynamique

Premières Côtes de Bordeaux rouge 2015 Bio

€8,08

Blend Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon
Fermentatie met wilde gisten | 12 maanden eik gerijpt (gebruikte eiken vaten van 225 l) | bio certificaat sinds 1976
Intens boeket met toetsen van rode bessen, kersen, cassis, vlierbessen, toast, en een fijne gerookte toets. Prima structuur in de
mond, met mooie balans tussen fruit, delicate zuren, en rijpe tannine. Mooi versmolten houttoets in de finale.
Guide Carite des bonnes adresse du vin bio/dynamique
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CHÂTEAU LA CROIX SIMON
De wijngaard van Château La Croix Simon telt ongeveer 47 hectare, en is gelegen ten zuiden
van de Dordogne. Château La Croix Simon bewijst dat ook een bordeaux uit een ‘kleine’ AOC
heel lekker kan zijn.

Entre-deux-mers blanc 37,5 cl 2018 Bio

€5,90

Blend Sauvignon, Sémillon, Muscadelle
Bio productie sinds 1995 | Alc: 12°
Intense aroma’s van witte bloesems, exotische vruchten, citrus en menthol. Fris, sappig, light-bodied, zeer aangenaam.

Entre-deux-mers blanc 2018 Bio

€9,50

Blend Sauvignon blanc, Sémillon, Muscadelle
Bio productie sinds 1995
Intense aroma’s van witte bloesems, exotische vruchten, citrus en menthol. Fris, sappig, light-bodied, en zeer aangenaam.

Bordeaux AOC rouge 37,5 cl 2018 Bio

€5,90

100% Merlot
Bio productie sinds 1975 | Alc: 12.5°
Primaire fruitaroma’s van sappig en krokant rood fruit als: aardbeien, aalbessen en rode kers, met wat blauwe pruimen.
Terugkerende fruitaroma’s in de mond, medium body, zacht, soepel en evenwichtig. Een toegankelijke Bordeaux.

Bordeaux rouge 2018 Bio

€9,50

100% Merlot
Bio productie sinds 1995 | Alc: 12.5°
Primaire fruitaroma’s van sappig en krokant rood fruit als: aardbeien, aalbessen en rode kers met wat blauwe pruimen.
Wederkerende fruit aroma’s in de mond, medium body, met een goed evenwichtig in de mond. Een toegankelijke, soepele
Bordeaux zonder complexen.
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CHÂTEAU LAGARDE
Zéér mooi wijngamma uit de AOC Bordeaux Supérieur. Atypische wijnbouwer Lionel Raymond
converteerde in 2000, na de wereld te hebben rondgereisd, dit familiaal domein (in SaintLaurent du Bois) tot de biologische landbouw. Vandaag staan Lionel en zijn broer Jean-Pierre
aan het roer van dit dynamische en trendsettende domein. Charmante wijnen met heerlijk fijn
fruit, finesse, en een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

Les Hauts du Château Lagarde rouge 2018 Bio

€9,50

Mooie robijnrode kleur met aroma’s van rode bessen en zwart fruit. Vlezig in de mond met sappig donker fruit ( cassis,
bramen), en kersen die ingebed liggen in aangename zuren ondersteund door rijpe tannine.
Guide Hachette | Goud: Guide Gilbert & Gaillard en Gaillard 2012

Château Lagarde l’authentique sans sulfites ajoutés 2019 Bio

€11,00

100% merlot
Zonder toegevoegde sulfieten
Met een mooi en zuiver boeket van rijpe rode bessen en kersen. De mond is soepel, elegant en fruitig, met prominente toetsen
van sappig rood fruit. Soepele en fijne tannine ronden het plaatje af. Een uitstekende wijn zonder toegevoegde sulfieten!

Cuvée prestige rouge 2018 Bio

€11,00

Blend 60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Cabernet Franc
AOC Bordeaux Superieur | 12 maanden eik rijping
Verleidelijk boeket van rood en zwart fruit met een delicate houttoets, en fijne kruidige accenten. De mond is mooi evenwichtig
met intens fruit, specerijen (vanille, zoethout) en gerookte toetsen. Lichte kruidigheid en versmolten tannines in de afdronk.
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BLAYE
DOMAINE DES ALLANTS
Domein Les Allants ligt in het dorpje Saint-Vivien-de-Blaye ten noorden van de stad Bordeaux.
Herve Meynard (negende generatie), de huidige eigenaar van het domein, maakt er mooie
traditionele wijnen, met consistente kwaliteit, en met een schappelijk prijskaartje.

Côtes de Bordeaux rouge 2015 Bio

€13,90

Blend Merlot, Cabernet Franc et Sauvignon
bio certificaat sinds 1975 | manuele oogst | natuurlijke vinificatie met wilde gisten | 12 à 15 maanden rijping op Franse eik (225 l) +
1 jaar flesrijping | geen collage | ongefilterd
Mooie primaire fruitaroma’s van rijp rood fruit, zwarte bessen, kersen en zwarte pruim met subtiele toetsen van bosgrond,
leder, toast, kruidnagel, en rokerige toetsen. Prima verlengstuk van de aroma’s in de mond. Lekkere, authentieke rode
Bordeaux met mooi verweven tannines in de afdronk. Bewaarpotentieel: 8 à 12 jaar.

Allants Bordeaux rouge BIB 5l Bio

€45,50

Blend Merlot, Cabernet Franc
bio productie sinds 1975 | manuele oogst | houtlagering van 6 maanden voor de Merlot
Mooie primaire fruitaroma’s van rijp rood fruit, zwarte bessen, pruimen en een subtiel verweven houttoets (en rokerig toetsje.
Prima verlengstuk van de aroma’s in de mond. Lekkere en aangename rode Bordeaux met zachte en eerder soepele tannines
in de afdronk. Een BIB van topkwaliteit

BORDEAUX
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SAINT ÉMILION
CHÂTEAU D’ARCOLE
Château D’Arcole ligt in Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Grand Cru gebied van Saint Emilion. De
wijngaarden zijn verspreid over 5 hectaren, en zijn voornamelijk aangeplant met Merlot (70%),
en verder Cabernet Sauvignon. Er werden nooit chemische producten gebruikt op het domein,
wat resulteert in een bodem met een uitstekende balans, een levendig, en zuiver karakter.
Château d’Arcole wordt geleid door Veronique Barthe et Philippe Gardere. Philippe is al meer
dan twintig jaar de oenoloog van dienst en Veronique is commercieel verantwoordelijke.
De kleur en tannine extractie gebeuren langzaam en op zachte manier, er worden ook
geen pompen gebruikt tijdens de vinificatie om de finesse van de wijnen te optimaliseren.
De wijnen worden niet gefilterd. Veronique en Philippe trekken hun duurzaam beleid door tot
de packaging: vegetale inkt voor de labels, lichtgewicht flessen, en 100% recycleerbaar karton
(zonder lijm).

Saint Émilion Grand Cru 2016 Biodynamie

€27,95

Blend 70% Merlot & 30% Cabernet Sauvignon
manuele oogst | lage rendementen | natuurlijke gisten | houtrijping 14 maanden
Château d’Arcole heeft een mooie robijnrode kleur met paarse tinten. Intens boeket van rode vruchten, toast, en gegrilde
accenten. Zachte en gulle mond, veel finesse, en fantastische lengte. Kan jong, op het fruit, gedronken worden, maar heeft een
prima bewaarpotentieel.
Goud: Concours des vignerons indépendants | Goud: concours des vins d’Aquitaine | Selectie: In Vino Veritas, Bruxelles |
Zilver: concours expression des vignerons bio d’Aquitaine
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GRAVES
CHÂTEAU SAINT HILAIRE
Kwalitatief en duurzaam werk zodat de consument echt kan genieten.
Château Saint-Hilaire ligt in het hart van de AOC Graves , op de linkeroever van de Garonne.
Gabriel en Denise, lokaal bekend als “Papy en Mamy Guérin, hebben onlangs hun 67ste oogst
gevierd! Na al die waakzame jaren doorgebracht in hun wijngaard worden ze terecht als
Graves experten herkend. Vandaag worden ze bijgestaan door hun dochter Hélène. De
keien (graviers) in de wijngaard, die bijdragen tot een betere rijping van de druiven, zijn
kenmerkend voor de AOC. De aanplant bestaat uit Sémillon, Sauvignon, Cabernet Sauvignon en
Merlot. Saint Hilaire weerspiegelt de fundamenten van authentieke, terroir gedreven Graves
wijnen. Bio productie sinds 1970!

Saint Hilaire Graves blanc 2019 Bio

€14,96

Blend Sauvignon, Sémillon
Bio productie sinds 1970 | manuele oogst | lage rendementen | vinificatie op nieuwe eik | 9 maanden eik rijping
Mooi aromatisch in de neus met een elegante eik toets. Volle en rijke witte wijn met een sappig middenstuk van steenvruchten,
meloen, en kruisbessen gevolgd door een delicate toast en vanilletoets. Complex en elegant, een must try voor de amateurs
van witte Graves wijnen!

Saint Hilaire Graves rouge 2016 Bio

€17,50

Blend Merlot, Cabernet Sauvignon
Bio productie sinds 1970 | manuele oogst | lage rendementen | natuurlijke vinificatie met wilde gisten | 12 maanden rijping in
Franse eik | geen collage | zeer lichte filtering
Donkerrode kleur. Mooi getypeerde Bordeaux met een elegant boeket van zwarte bessen, kersen, cacao, grafietpunt, en
gerookte eik. Rijk en complex in de mond, met terugkerend zwart fruit, toetsen van veenbessen en cederhout, fraaie tannines
met een frisse en sappige finale.
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LANGUEDOC-ROUSILLON
DOMAINE
COSTEPLANE
In de ongerepte natuur van de Cevennes
Costeplane ligt ten westen van Nîmes. De wijngaard
nestelt zich tussen de Middellandse zee en het gebergte
van de Cevenole, te midden van begroeide heuvels
waar dennenbomen, eikenbomen, en aromatische
planten, zoals tijm en rosmarijn, kriskras door
elkaar groeien. Vincent en Françoise werken onder
biologisch certificaat sinds 1989, sinds het jaargang
2013 zijn ze overgestapt naar de biodynamische
wijnbouw. Costeplane is ondertussen één van onze
bevoorrechte partners met wie we meer dan 20 jaar
nauw samenwerken! Een aanrader voor de liefhebber
van elegante en authentieke wijnen met een zéér
betaalbaar prijskaartje.

€9,60

Vermentino 2019 Biodynamie
100% Vermentino
Manuele oogst | natuurlijke vinificatie met wilde gisten
Lichtgele kleur met een groene schijn. Floraal boeket (jasmijn en lindebloesems) met een zuivere expressie van exotisch
fruit, en witte perziken. Prima smaakintensiteit in de mond, ronde textuur met een frisse afdronk.
Een plezierwijn op en top!
Goud: Concours Languedoc Roussilon | Zilver: Concours international des vins biologiques Amphore | Selectie Gault et Millau

Chardonnay 2019 Biodynamie

9,60

100% Chardonnay
Manuele oogst | natuurlijke vinificatie met wilde gisten
Mooie accenten van witte bloemen, citrusvruchten, rijpe appel en exotische vruchten. Karaktervol en levendig in de mond met
sappig middenstuk en fruitige finale.
Selectie Gault et Millau | Selectie Bettane et Desseauve | Zilver: Concours national des Vins Biologiques (Amphore)

Arboussède rosé 2019 Biodynamie

€10,70

Blend 60 % Syrah, 40% Grenache
Manuele oogst | natuurlijke vinificatie
Fruitige neus met bloemtoetsen (pioenroos), zuivere en frisse mond met accenten van rijpe kersen, aardbeien, en frambozen.
Bijzonder lekkere rose met een lichte kruidigheid in de finale. Karaktervol, en heel elegant!
Selectie De Morgen Magazine | Goud: Concours des Grands Vins du Sud
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LANGUEDOC-ROUSSILLON

ARBOUSSÈDE 1850

LANGUEDOC
A P P E L L AT I O N D ’ O R I G I N E P R O T É G É E

€7,70

Lou Canoun rouge 2019 Biodynamie/Natuur wijn
Blend grenache, syrah, merlot, carignan
Natuurlijke vinificatie met wilde gisten
Boeket met toetsen van framboos, zwarte kers, en garrigue kruiden. Licht, toegankelijk en soepel, met lekkere
fruittoetsen in mond.

€11,98

Arboussède rouge 2019 Biodynamie/Natuur wijn
Blend Grenache Noir 36%, Syrah 38%, Carignan Noir 26%
Natuurlijke fermentatie met wilde gisten
Fruitig boeket met toetsen van rode en zwarte bessen, peper, zoethout, en garrigue kruiden. Zuiver, soepel, en fruitig in de
mond met accenten van rode kers, blauwe bosbessen, viooltjes en rozemarijn.
Zilver: Concours des Grands Vins du Sud | Zilver: Concours Millesime bio

Pioch de l’oule 2016 Biodynamie

€15,50

Blend 66 % Syrah, 34 % Grenache
Biodynamisch certificaat sinds 1989 | lage rendementen < 30hl/ha | natuurlijke vinificatie met wilde gisten | één jaar rijping op
grote eiken vaten
Intens aromatische neus van rijpe rode en zwarte vruchten, vijgen, morel, zoethout en specerijen. Vol en ruim in de mond met
mooie fruittoetsen, zoete specerijen, leder, en tabak. Klasse natuur wijn wijn met intensiteit, diepgang en een behoorlijk lange
afdronk. Kwaliteit van begin tot einde!
Goud: concours des vignerons indépendants | Goud: Gilbert et Gaillard | Zilver: Concours des vignerons indépendants |
Zilver: Mondial du vin bio | Revue du vin de France: 15 pnt

DOMAINE DE BASSAC
Domaine Bassac wordt met passie en toewijding gerund door François Delhon en JeanPhilippe Leca. Bassac, bio gecertificeerd sinds 2002, bevindt zich in het klein Middeleeuws dorp
Puissalicon in de appellatie Cotes-de-Thongue (Languedoc regio). De wijngaarden van Domaine
Bassac liggen tussen de steden Beziers, Pezenas en Bedarieux en bedekken zo’n 60 ha. Hun
werkmethodes, zowel in de wijngaard als in de kelder, staan garant voor (h)eerlijke wijnen die
een ander prijskaartje doen vermoeden. Puur, sappig en elegant.

Margalh blanc 2018 Bio

€7,50

Blend Sauvignon blanc, Chardonnay, Grenache blanc
Bio productie sinds 2002 | wijngaard op hellingen met kalk/klei bodem in de Cotes de Thongue | Alc: 12.5°
Aromatisch en fris boeket met toetsen van citrus, steenvruchten, en bloesems. Levendig, zuiver en fris in de mond, heel fruitig,
met frisse toetsen tot in de finale. Perfect als aperitief, met slaatjes of tapas.
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Armonia blanc 2018 Bio

€7,95

Blend Sauvignon, Grenache blanc, Muscat
Bodem: kalk/klei hellingen | IGP Cotes de Thongue
Aromatisch boeket met wat florale toetsen en heel wat fruitige accenten. Sappig, speels en fris in de mond met abrikoos,
citroen, clementine, witte perzik en ananas. Plezierwijn op en top met een mooie harmonie, straffe prijs/kwaliteit!
Zilver: Mondial du vin bio

Circulade Rosé 2019 Bio

€8,95

100% Grenache
Bodem: kalk/klei hellingen | IGP Cotes de Thongue
Mooie zalm rozige kleur met een uitnodigend boeket van bloesems, rode vruchten als framboos, aalbessen, aardbeien,
granaatappel en een subtiele kruidige toets. Mooie balans tussen sappige fruittoetsen en frisheid. Lekkere rose wijn!
Zilver : Mondial du vin bio 2016

Margalh Rouge 2017 Bio

€7,50

Blend Grenache, Cinsault, Merlot, Carignan, 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

Armonia rouge 37,5 cl Bio

€4,95

Mooi evenwichtige wijn met fruitige accenten en aangename kruidigheid. Een schoolvoorbeeld van een geslaagde blend! Zeer
mooi voor zijn prijs...
Goud: Mondial du vin bio

Armonia rouge 2018 Bio

€7,95

Blend Merlot, Grenache, Cabernet Sauvignon, Syrah, Carignan
Bio productie sinds 2002 | rendementen: 50 hl/ha | hellingen met klei/kalk bodem in Cotes de Thongue
Mooi evenwichtige wijn met fruitige accenten en lichte kruidigheid. Een schoolvoorbeeld van een geslaagde blend!
Zeer mooi voor zijn prijs...
Zilver: Mondial du vin bio | Brons: millesime bio

Circulade Cabernet Franc 2019 Bio

€9,95

100% Cabernet Franc
bio productie sinds 2002
Zeer charmante monocepage 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, lekker fruitig met een soepele tannine
structuur. Mag lichtjes gekoeld geserveerd worden. Een ware plezierwijn voor tal van gelegenheden!
Brons: Concours mondial du vin bio
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€9,95

Cuvée Je t’aime 2018 Bio
Blend 40% Cabernet Franc, 40% Grenache, 20% Syrah
Bio productie sinds 2002 | lage rendementen: 35hl/ha | hellingen met klei/kalk bodem | 8 maanden eik rijping,
IGP Cotes 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.

DOMAINE DE PETIT ROUBIÉ
Biologisch wijnbouw embleem in Pinet
Het domein Petit Roubié ligt in Pinet , nabij Castelnau. Floriane en Olivier Azan zijn de eigenaars
van het domein sinds 1981. De wijngaarden liggen aan de voet van de Mont Saint Clair, midden in
een prachtig mediterraans decor. Petit Roubié werkt onder bio certificaat sinds 1985!

Petit Roubie blanc 2019 Bio

€6,86

Blend Sauvignon, Marsanne, Grenache blanc
Bio productie sinds 1985 | bodem: kalk/klei | IGP Pays d’Herault
Wit en geel steenfruit, bloesems en rijpe citrusvruchten typeren de neus. Zeer aangenaam in de mond, met levendige en frisse
smaak, prima fruitmaterie van begin tot einde. Een aanrader voor zijn prijs!

Petit Roubie rosé 2019 Bio

€6,86

Blend Cabernet Sauvignon, Syrah
Bio productie sinds 1985 | bodem: kalk/klei
Diepe zalmkleurige rose, aroma’s van aardbeien, granaatappel, bloesems en kers. Fris, fruitig en aangenaam. Bij gegrilde
gerechten en paëlla.

Petit Roubie rouge 2019 Bio

€6,86

Blend Cabernet, Merlot, Syrah, Tannat
Bio productie sinds 1985 | IGP Pays d’Herault | bodem: kalk/klei
Licht kruidig boeket met mix van rode en zwarte vruchten. Soepel en zeer toegankelijk in de mond met prima fruitmaterie.
Bronze : Concours Challenge Millésime Bio | Bronze : Concours signature Bio
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Petit Roubie BIB 5 l / 10 l blanc Bio

€35,01

Blend Sauvignon blanc, Grenache blanc, Chardonnay, Muscat
Production bio depuis 1985
Verrassend fijne neus met veel fruit en wat florale toetsen. Behoorlijk evenwichtig in de mond met een sappig middenstuk, en
een ronde finale.

Petit Roubie BIB 5l rosé Bio
Blend Grenache noir, Syrah
Bio productie sinds 1985 | bodem: kalk/klei

€35,01

Mooie levendige kleur. Een lekkere combinatie van rode vruchten als frambozen, aardbei, granaatappel, en aalbessen met een
prima frisheid. Een vlot drinkende, en aangename rose.

Petit Roubie BIB 5 l / 10 l rouge Bio

€35,01

Blend Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah
Bio productie sinds 1985
Aroma’s van rijpe rode vruchten en zwarte bessen met een lichte kruidentoets. Lekkere rode Bib wijn, ideaal voor BBQ’s
en feestjes!

PIERRE CHAVIN
Pierre Chavin is een Franse wijnproducent en handelaar. DNA en cultuur zijn duidelijk
gebaseerd op zowel differentiatie als innovatie. Met een sterke positie op de exportmarkt en
actief in meer dan 50 landen over de hele wereld, creëert en produceert Pierre Chavin wijnen
die inspelen op en anticiperen op de smaak van de consument en wereldwijde trends.
Elke wijn vertelt een verhaal van passie en liefde en elke creatie is gemaakt als een kunstwerk.
De wijncollecties van Pierre Chavin combineren traditie en originaliteit om innovatieve wijnen
aan te bieden, zowel binnen als buiten de fles, met unieke verpakkingsontwerpen geworteld in
het Made in France-concept, samen met een vleugje Chavin’s kenmerkende durf.

Greenia Cabernet Sauvignon Nature Sans Soufre 2019 Bio

€8,49

100% Cabernet Sauvignon
IGP Pays d’Oc | bodem: kalk/klei met kiezels | vinificatie zonder toegevoegde sulfieten | Vegan certificaat | deels gerijpt op
Franse eik | FSC gelabeld papier met plantaardige inkt | CO2 neutrale voetafdruk voor de kurkproductie | gerecycleerd karton
zonder lijm
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. Alles kraak net, 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
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MAS DE JANINY
Mas de Janiny ligt ten midden van de garrigue in St Baurille de la Sylve. Julien Freres is in
1989 van start gegaan met de biologische wijngaard. De wijnen van Janiny zijn een sterke
ambassadeur van dit magnifieke terroir, met steeds prachtige en betaalbare wijnen!

€8,00

Le Temps des Fruits rosé pamplemousse Bio

Rose pamplemousse is een originele blend van witte wijn (Vermentino druif) met natuurlijk biologisch pompelmoesextract.
De wijn verrast met zijn heerlijke frisheid, en intens fruitig karakter. De mond is zeer levendig met zachte en sappige
pompelmoestoetsen in de afdronk.
Dient fris geserveerd te worden. De wijn bevat slechts 8°alc, een origineel, verfrissend, fruitig en licht aperitief!

Le Temps des Gitans rouge 2019 Bio

€7,90

100% Carignan
Macération carbonique | Languedoc | bio certificaat sinds 1989
Een «swingende» fruitige wijn (rode bessen, granaatappel en kers), met een delicate pepertoets, licht, sappig en soepele
textuur; Een ware plezierwijn boordevol fruit. Lichtjes gekoeld serveren (tussen 14 en 16°)
Brons: Millesime bio

Le Blason 2019 Bio

€8,00

Blend 40% Grenache, 30% Syrah, 30% Carignan
100% ontsteelde druiven | rijping op inox tanks om het primaire fruit te maximaliseren | Languedoc AOC | bio certificaat sinds 1989
Elegant boeket waarin zwart fruit, pepertoetsen, zoethout en zuiderse kruiden zich mooi vermengen. Soepel en overwegend
fruitig in de mond met zuivere en rijpe fruittoetsen, een vleugje drop en terugkerende kruiden. Een ware plezierwijn.
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PIERRE & NICO
Nicolas zijn twee avontuurlijke agronomen en oenologen. De twee
jeugdvrienden delen dezelfde ecologische, sociale, en menselijke drive.
Na verschillende werkervaringen in Franse wijngaarden stichten ze hun
eigen zaak in 2016.
Nico, gepassioneerde natuurliefhebber, is een meester in de kunst van
het blenden.
Pierre, een rasechte fijnproever, hij heeft een neus ontwikkeld voor top
ingrediënten. Samen keren ze terug naar de traditie van de ‘Franse
Apéro’, maar dan aangepast aan de actuele consumptiepatronen.
Hun artisanaal gamma is gebaseerd op Franse witte wijn met subtiele
infusen van planten en vruchten.
100% bio, fris-aromatisch-fruitig, laag in suikers, zonder kleur- en
bewaarmiddelen.

€9,60

Apéro Bio Le Subtil
Bloemen rozenblaadjes, viooltjes, en klaprozen | Druiven Sauvignon blanc, Ugni blanc, Loin de L’oeil
Alc: 8.5° | Schenktemperatuur: 5° | Houdbaarheid: 3 weken in de koelkast na opening

Aromatisch, fris en fruitig. Subtiele blend tussen de finesse van bloesems en fruitige accenten, met een bijzonder fraaie
frisheid van begin tot einde! Bevat quasi geen suiker.
Past bij toast met ganzenlever, chutney van vijgen, toast met honing/geitenkaas en gekonfijte tomaten, oude Comtés
Desserts appelgebak, verloren brood, carpaccio van ananas

€9,60

Apéro Bio L’Original

Fruit zwarte bessen en blauwe bessen | Bloemen vlierbessen bloesems | Druiven Sauvignon blanc, Ugni blanc, Loin de L’oeil
Alc: 8.5° | Schenktemperatuur: 5° | Houdbaarheid: 3 weken in de koelkast na opening
Aromatisch, fris en fruitig. Intense smaken van krokante bessen en delicate bloesemtoetsen, met een bijzonder fraaie frisheid
van begin tot einde! Bevat quasi geen suikers.
Past prima bij gedroogde eendenborst, cake met ham en zwarte olijven, tapende of bij desserts met kersen en chocolade.

SAINT CHINIAN
DOMAINE RIMBERT
Rock & Roll made in Saint-Chinian.
Domaine Rimbert ligt in de heuvels van Saint-Chinian. Jean-Marie Rimbert, de wijnmaker,
maakt er eigenwijze wijnen met een groot drinkbaarheidsgehalte. Minimale interventie in
de wijngaard en in de wijnkelder, wat allerminst betekent dat de zaken worden overgelaten
aan het toeval. Jean-Marie gebruikt zijn expertise om loepzuivere wijnen te maken zonder
toegevoegde sulfieten, met een grote precisie en soepel karakter. De schist bodem geeft een
minerale frisheid aan de wijn, wat het geheel bijzonder elegant maakt.
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€10,50

Cousin Oscar Cinsault Sifflard 2019 Bio/Natuur wijn
100% Cinsault

schist bodem |manuele oogst |natuurlijke vinificatie met wilde gisten |zonder toegevoegde sulfieten |geen collage | ongefilterd
Frivole aroma’s van klein rood fruit, kers en een florale toets. De mond is soepel en sappig met zuivere fruittoetsen,
gebalanceerd door een aangename frisheid. Elegant en speels, héél verteerbaar.

FAUGÈRES

DOMAINE DES
PRÉS LASSES
Terroir en vakmeesterschap
Fantastisch kwaliteitsdomein gelegen in de heuvels van
Faugères, op 350m hoogte. Denis en Boris Feigel passen
bijzonder veeleisende werkmethoden toe, op de meest
natuurlijke manier (in de wijngaard én in de kelder).
De bodem (schist), uitzonderlijke oude druivenstokken,
zéér lage rendementen, een fenomenale precisie en
discipline in de vinifiatiekelder, en een langdurige rijping
van de wijnen, zijn kenmerkend voor het domein. Stuk
voor stuk wijnen met een groots en verfijnd karakter,
waarin het terroir en de druif prima tot hun recht
komen. Biodyvino is bijzonder trots om u dit hoogstaand
natuur wijn gamma te mogen presenteren!

Chemin de Ronde blanc 2018 Bio/Natuur wijn

€15,10

Blend Roussane, Vermentino, Grenache blanc, Clairette
Manuele oogst | met bijzonder lage rendementen: 25 hl/ha | schist bodem | wijnstokken tussen 5 en 70 jaar oud | whole bunge
pressing | natuurlijke vinificatie met wilde gisten | 8 maanden rijping sur lie | wijn zonder toegevoegde sulfieten: SO2 totaal:
< 30 mg/l
Witte Faugeres met een groots karakter: bijzonder mooi boeket, een fraaie smaakintensiteit, prima balans, concentratie en
lengte. Met wat te ouderen wint deze wijn nog aan complexiteit en diepgang terwijl hij zijn minerale frisheid behoudt. Gele
steenvruchten, exotisch fruit, citrus, bloesems, minerale accenten, broodkruim, en ziltige toetsen vermengen zich in het glas.
Een magnifieke ontdekking die behoort bij onze witte topwijnen.
Jancis Robinson: 16.5 pnt | Goud: mondial du vin bio

Castel Viel blanc 2016 Bio/Natuur wijn

€20,59

Blend Grenache blanc, Grenache gris, Vermentino, Roussane, Clairette
wijngaard op 350 m hoogte | schist bodem | stokken van 70 jaar oud | lage rendementen: 15hl/ha | manuele oogst | natuurlijke
vinificatie met wilde gisten in amforen en in eiken vaten | 12 maanden rijping sur lie in amforen en eiken vaten van 225L | niet
geklaard | niet gefilterd | zonder toegevoegde sulfieten: SO2 totaal: < 20 mg/L
Complex en ruim in de neus, met toetsen van bloesems, geel en wit steenfruit, toast en zoete specerijen. Mooie continuïteit in de
mond, veelzijdig, diep, geconcentreerd met frisse minerale toetsen, en een volle body zonder zwaar te zijn. Lang, met absolute
klasse.
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Amour rosé 2019 Bio/Natuur wijn
Blend 50% Cinsault, 50% Mourvèdre
wijngaard op 350 m hoogte | schist bodem | stokken van 30 jaar oud | lage rendementen: 25hl/ha | manuele oogst | natuurlijke
vinificatie met wilde gisten | 8 maanden rijping in inox | niet geklaard | zéér lichte filtering | zonder toegevoegde sulfieten: SO2
totaal: < 30 mg/L
Rosé met een intense kleur. Elegant boeket met toetsen van klein rood en zwart fruit, granaatappel, pioenroos en een frisse
garrigue kruiden. Sappig, soepel en zuiver fruit in de mond, met intense smaken en prima frisheid. Klasse rosé.

Castaoussac rouge 2019 Bio/Natuur wijn

€20,59

100% Grenache
wijngaard op 350 m hoogte | schist bodem | stokken van 30 jaar oud | lage rendementen: 30hl/ha | manuele oogst | natuurlijke
vinificatie met wilde gisten | 6 maanden rijping in inox | niet geklaard | zéér lichte filtering | zonder toegevoegde sulfieten: SO2
totaal: < 20 mg/L
Eerder lichte kleur, met mooi aromatisch profiel van kleine rode vruchten, pioenroos en vleugje garrique. Soepel, zacht en
sappig in mond, uitstekende balans tussen zuivere fruittoetsen, minerale frisheid en een medium-body. Een plezierwijn.

Cuvée Amour rouge 2019 Bio/Natuur wijn

€12,60

Blend Cinsault, Grenache
Wijngaard op 350 m hoogte | schist bodem | lage rendementen: 25 hl/ha | manuele oogst | natuurlijke vinificatie met wilde gisten
zonder toegevoegde sulfieten | 20 maanden rijping in cuve beton | niet geklaard | zeer lichte filtering | SO2 totaal: < 30 mg/l
Intens en complex boeket, heel zuivere aroma’s en smaken met een prima balans tussen sappig fruit, delicate kruiden,
minerale frisheid en een volle body. Geconcentreerd, maar toch bijzonder elegant en precies. Een pareltje met een hoog
kwaliteitsniveau!
Goud: mondial du vin bio

Chemin de ronde rouge 2016 Bio/Natuur wijn

€15,10

Blend 25% Grenache, 25% Syrah, 20% oude stokken Carignan, 15% Cinsault et 15% Mourvèdre
Wijngaard op 350 m hoogte | schist bodem | lage rendementen: 25 hl/ha | manuele oogst | natuurlijke vinificatie met wilde gisten
zonder toegevoegde sulfieten | 20 maanden rijping in cuve beton | niet geklaard | zeer lichte filtering | SO2 totaal: < 30 mg/l
Intens en complex boeket, heel zuivere aroma’s en smaken met een prima balans tussen sappig fruit, delicate kruiden, minerale
frisheid en een volle body. Geconcentreerd, maar toch bijzonder elegant en precies.
Een pareltje met een hoog kwaliteitsniveau!
Goud: Mondial du vin bio

Castel Viel rouge 2014 Bio/Natuur wijn

€20,59

Blend 40% heel oude stokken Carignan, 40% heel oude stokken Grenache, 15% oude stokken Syrah et 5% oude stokken
Mourvèdre
wijngaard op 350 m hoogte op de heuvels van Faugères | schist bodem | stokken tot 80 jaar oud | lage rendementen: 20hl/ha |
manuele oogst | natuurlijke vinificatie met wilde gisten in amforen en in eiken vaten | 24 maanden rijping in amforen en eiken
vaten van 225L | niet geklaard | niet gefilterd | zonder toegevoegde sulfieten: SO2 totaal: < 10 mg/L
Een top cuvée van Domaine des Prés Lasses. De zéér oude Carignan en Grenache stokken geven de wijn een complex, diep, en
geconcentreerd profiel. De huisstijl, die gebaseerd is op elegantie en een intense aroma -en smaakbeleving, vind men ook terug
in deze Castel Viel. De frisse minerale ondertoon, die tot stand komt door de schist bodem, blijft ook voor spanning zorgen in de
wijn. Dit is een top wijn voor de ware fijnproevers. Wie beweert er nu nog dat goed gemaakte natuurwijn niet kan bewaren?
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CORBIÈRES

CLAUDE VIALADE
Een winelady, pionier van de biologische wijnbouw
Claude Vialade is één van de pioniers van de biologische
wijnbouw in de Languedoc Roussilon. Haar vader begon met
de eerste biologische wijngaard in de 1960. De wijngaarden
liggen in de heuvels van Corbières, op een hoogte van 350
meter. Montmija staat voor authentieke en toegankelijke
wijnen, die de elementen van het ‘terroir’ mooi tot hun recht
laten komen.
Een expressie van de zuiderse levenskunst met een
elegante swing!

Montmija Chardonnay 25 cl Bio

€3,50

100% Chardonnay
Bio productie sinds 1985 | wijngaarden rond de heuvels van Corbieres op een hoogte van 350 meter
Fruitig boeket met toetsen van abrikoos, perzik, gele appel en bloesems. Mooie balans tussen frisse en fruitige toetsen
in de mond.

Montmija Le Bistro blanc 2019 Bio

€7,41

Blend Roussane, Grenache blanc, Sauvignon blanc
Bio productie sinds 1985 | wijngaarden rond de heuvels van Corbieres op een hoogte van 350 meter
Een zachtfruitige witte wijn met aangename toetsen van bloesems, abrikoos, perzik en citrus. Lekker vlot en toegankelijk
in de mond.

Elegantly Organic Chardonnay 2019 Bio

€9,90

100% Chardonnay
handmatige oogst | deels gefermenteerd op eik en in inox tanks | 20% van de wijn is eik gerijpt | Alc: 12.5°
Elegant boeket met toetsen van rode appel, citrus, perzik, abrikoos, witte bloesems, vanille, kruidnagel en toast. Prima
balans tussen zuiver fruit, frisse toetsen, en mooi geïntegreerde hout toetsen dat zorgen voor extra complexiteit en lengte.
Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding!
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365 Sans Soufre Ajouté Chardonnay 2019 Bio

€10,90

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.

Montmija rosé 25 cl Bio

€3,35

100% Syrah
Bio productie sinds 1985 | wijngaarden rond de heuvels van Corbieres op een hoogte van 350 meter
Elegant boeket met toetsen van frambozen, citrus, bosaardbeien, pioenroos, granaatappel en een delicate witte peper toets.
Frisheid gecombineerd met heerlijk rijp fruit in de mond.

Montmija rosé 2019 Bio

€7,95

100% Syrah
Bio productie sinds 1985 | wijngaarden rond de heuvels van Corbieres op een hoogte van 350 meter
Elegant boeket met toetsen van frambozen, citrus, bosaardbeien, pioenroos, granaatappel en een delicate witte peper toets.
Frisheid gecombineerd met heerlijk rijp fruit in de mond.

Montmija Merlot 25 cl Bio

€3,35

100% Merlot
Bio productie sinds 1985 | wijngaarden rond de heuvels van Corbieres op een hoogte van 350 meter
Fruitig boeket met toetsen van kersen, aardbeien, blauwe pruim en blauwe bessen. Terugkerend fruit in de mond, sappige
textuur, medium body, toegankelijk en soepel.
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Montmija Le Bistro rouge 2019 Bio

€7,41

Blend Merlot, Syrah, Carignan
Bio productie sinds 1975 | Vin de France
Een zachte, fruitige rode wijn met lekkere toetsen van bosbessen en rijpe zwarte kersen, aangenaam en vlot in de mond.
Brons : Mondial du vin bio | Brons : Anivin de France

Montmija La Chapelle Syrah 2019 Bio

€8,00

100% Syrah
Zeer aromatisch en fruitig in de neus. Soepele tannines met intens fruitige ( zwarte kersen, blauwe bessen ) en kruidige
(garrigues) toetsen in de mond.

Montmija Cru Signé Corbières 2018 Bio

€9,99

Blend 30% Syrah, 20% Grenache en 50% Carignan
Kalk-klei bodem in de heuvels rond Corbieres op 350 m hoogte | manuele oogst
Zuivere toetsen van rijp rood en zwart fruit, tijm en laurier in de neus. Evenwichtige en vol-fruitige mond met een terugkerende
kruidentoets, mooi rijpe tannines in de onderbouw. Zuiver, sappig, met mooie concentratie in de mond. De topcuvee
van Montmija.
Goud: Concours Mondial de Bruxelles | Goud: Guide Gilbert & Gaillard | Zilver: Concourd Signature Bio/Sud Vin bio | Selectie Gilbert en Gaillard

Elegantly Organic Pinot Noir 2019 Bio

€9,60

100% Pinot Noir
Handmatige oogst | wijngaarden liggen in de heuvels van Corbieres op een hoogte van 350 m | deels gevinifieerd op eik
en in inox | deels op eik gerijpt | Alc: 12.5°
Elegant boeket met toetsen van frambozen, kers, blauwe en zwarte bessen en toast. Mooi getypeerd en verfijnd in mond, met
fraaie balans. Fantastische prijs/kwaliteit!

365 Sans Soufre Ajouté Merlot 2019 Bio

€9,50

100% Merlot
IGP Pay D‘Oc | natuurlijke vinificatie zonder toevoeging van sulfieten
Fruitig en heel 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.
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ROUSSILLON
MAS DES CLOTS
Mas des Clots is een gevestigde waarde in de Roussillon. De oorspronkelijk activiteit was het
houden van schapenkudden, er werden ook verschillende fruit-en groentesoorten gekweekt.
Vandaag leidt Michel Piquemail dit mooi, familiaal domein (30 hectares), met als enige focus het
maken van authentieke terroire wijnen. De wijngaarden liggen in een beschutte vallei omgeven
door de garrigue.

Cuvée Aida Côtes du Roussillon Villages 2018 Bio

€10,95

Blend 50% Grenache, 30% Mourvèdre, 20% Syrah
Manuele oogst | natuurlijke vinificatie | ongefilterd
Intens en rijk boeket van rode en zwarte vruchten, zuiderse kruiden, licht rokerig, met delicate ledertoets. Dominante
fruittoetsen in mond, sappig, rijp en geconcentreerd met terugkerende garrigue kruiden en een fijne ledertoets. Prima
bewaarpotentieel.

MALEPERE
DOMAINE LA LOUVIÈRE
Domaine La Louvière ligt in de AOP Malepère, tussen Limoux en Carcassonne, aan de voet van
de Pyreneeën. De wijngaard ligt op 350 m hoogte en geniet van een koeler microklimaat tussen
mediterrane en Atlantische invloeden. Merlot, Cabernet Franc, en Malbec zijn de dominante
druiven in de appellatie. Het domein is een model voor duurzame werkprocessen.
Australische wijnmaker Jem Harris leidt het project. Avant gardistische wijnen met
fruitintensiteit en concentratie maar tegelijk ook finessevol. En natuurlijk ook een flair voor
originele wijn labels…

Le Marquis rosé 2019 Bio

€9,90

Blend Cabernet Franc, Merlot, Syrah & Malbec
AOP Malepère: terres Pyrénéennes | bodem: mix van klei/klak en kiezels | wijngaard op 350 m hoogte | beperkte
rendementen > 50 hl/ha
Elegant boeket met toetsen van aardbeien, framboos, pompelmoes, granaatappel en muskaatnoot. Mooie balans tussen frisse
en fruitige toetsen in de mond, zuiver en speels. Prima smaakintensiteit met spanning van begin tot einde, een rosé met allure!
Goud: mondial du vin bio | Goud: ProWein | Goud: Gilbert & Gaillard
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Le Coquin 2018 Bio

€9,90

100% Merlot
IGP Pays D’Oc |9 maanden rijping in inox
Fruitig boeket met toetsen van aardbeien, kers, blauwe pruimen en een hint zwarte peper. Soepel en sappig in de mond waarin
het fruit domineert, mooie smaakintensiteit.
Goud: Gilbert & Gaillard | Goud: Concours Générale Agricole

La Maîtresse 2018 Bio

€12,00

Blend Merlot, Cabernet Franc & Malbec
AOP Malepere: terres Pyreneennes | bodem: mix van klei | klak en kiezels | wijngaard op 350 m hoogte | beperkte rendementen
< 50 hl/ha | een jaar rijping in inox 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 en roll gehalte!
Zilver: Mondial du vin bio | Goud: Concours General de Paris | Goud: Concours des Grands Vins de Macon | Goud: Austrian Wine Challenge Vienne

La Séductrice 2017 Bio

€14,96

Blend Merlot, Cabernet Franc, Malbec
AOP Malepère | selectie van de beste percele | manuele oogst | 14 maanden rijping in nieuwe eiken vaten

Rijk en complex boeket met toetsen van rood fruit, blauwe pruim, kruidnagel, kaneel, toast, tabak, wat vanille en gerookte
accenten. Prima verderzetting van de aroma’s in de mond, mooie concentratie zonder zwaarte, met intense smaken,
complexiteit en lengte.
*** & Coup de coeur: Guide Hachette 2019 | Top 100: Sud de France 2018 | Goud : Mundus Vini 2018 | Zilver : Mondial du vin bio 2020

L’Empereur 2016 Bio

€27,90

Blend Merlot, Cabernet Franc & Malbec
AOP Malepere: terres Pyreneennes | bodem: mix van klei | klak en kiezels | wijngaard op 350 m hoogte | selectie van de beste
percelen | beperkte rendementen < 38 hl/ha | 14 maanden rijping op nieuwe Franse eik en twaalf maanden op fles
Ruim boeket met intens primair fruit (mix van rood en zwart fruit), toast, kruidnagel, zwarte peper, cederhout, en vanille.
Prachtige combinatie tussen rijkheid en finesse in de mond. Terugkerend sappig fruit verweven met secundaire hout rijping
aroma’s, en wat leder, tabak en bosgrond. Full bodied, zonder zwaar te zijn, met een indrukwekkend smaakintensiteit,
concentratie en lengte. Klasse!
Goud: Mondial du vin bio | Goud: Gilbert et Gaillard

LANGUEDOC-ROUSSILLON
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LIMOUX
DOMAINE DE MAYRAC
Domein Mayrac (35 ha) ligt in de Languedoc, en valt onder de AOC Limoux. De wijngaarden,
gelegen op 450 meter hoogte, worden biologisch bewerkt sinds 1987. De bodem bestaat uit
klei-en kalksteen.

NO SO2 rouge 2019 Bio/Natuur wijn

€9,50

Blend Merlot, Syrah
Bio certificaat sinds 1987 | wijngaard in de Haute Vallee (Limoux) op 450 m hoogte | natuurlijke vinificatie met wilde gisten zonder
toevoeging van sulfieten
Mooie, paarsrode kleur met een boeket van krokant primair fruit als kersen, aardbeien, frambozen en wat cassis.
Soepel, sappig en lichtjes gekruid in de mond door de toevoeging van Syrah.

LES TERRASSES DU LARZAC
DOMAINE DE LA RÉSERVE D’O
Top terroir: allereerste Cru appellatie van de Languedoc
Die bevindt zich op 400 m aan de top van de Hérault vallei, in het hoogst gelegen gedeelte van
de appellatie Les Terrasses du Larzac. Hun 12 ha staan op een arme kalkhoudende bodem,
bezaaid met keien. De gure Noorderwind zorgt voor een permanente luchtstroom in de
wijngaard. De werkmethode is al meer dan 15 jaar biodynamische gecertificeerd. Hierdoor
zijn de biodiversiteit en de interactie tussen plant en omgeving optimaal. La Réserve d’O is
een top ambassadeur van deze jonge en dynamische appellatie, de uitstekende kwaliteit en
eigenzinnigheid van de wijnen spreekt voor zich. Intensiteit en finesse alom. La Réserve D’O is
lid van Nicolas Joly’s wijnbouwers vereniging «La renaissance des appellations».

Cuvée Bilbo 2018 Biodynamie/Natuur wijn

€19,20

Blend 40% Grenache, 30% Syrah, 30% Cinsault
Biodynamische productie sinds 2007 | wijngaard op 400 m in de appellatie Terrasses du Larzac | oude stokken tussen 30 en
70 jaar oud | manuele oogst | zeer lage rendementen | 20 dagen maceratie | natuurlijke vinificatie met wilde gisten |
8 maanden rijping in betonnen cuves en inox
Intens boeket met mooi primair fruit als aalbessen, frambozen, aardbeien, braambessen en kersen. Gedroogde bloemen,
aromatische kruiden, en zwarte peper vermengen zich met het fruit. Elegant, soepel, maar ook breed en geconcentreerd.
Zuivere fruittoetsen domineren in de mond, gefocust met een frisse spanning van begin tot einde.

La Réserve d’O 2017 Biodynamie

€21,70

Blend 45% Grenache, 45% Syrah, 10% Cinsault
Biodynamische productie sinds 2007 | wijngaard op 400 m in de appellatie Terrasses du Larzac | oude stokken tussen 40 en
70 jaar oud | manuele oogst | zeer lage rendementen | 25 dagen maceratie | natuurlijke vinificatie met wilde gisten |
16 maanden rijping in betonnen cuves en in amforen
Kracht en elegantie in een fluwelen coating. De neus onthult toetsen van aardbeienconfituur, cassis, bramen, aromatische
kruiden en zoethout. Door de mistralwind en de koele nachten behoudt de wijn ook een prima frisheid die de zuivere
fruittoetsen en de volle body in balans houden. Geconcentreerd en lang in de mond, maar met een alomtegenwoordige finesse
die kenmerkend is voor de huisstijl.
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Cuvée Hissez O 2017 Biodynamie

€28,89

Blend 60% Syrah, 35% Grenache, 5% Cinsault
Biodynamische productie sinds 2007 | druiven afkomstig van het hoogst gelegen perceel in de wijngaard (op 400 m) | appellatie
Terrasses du Larzac | oude stokken tussen 40 en 70 jaar oud | manuele oogst | zeer lage rendementen | 30 dagen maceratie |
natuurlijke vinificatie met wilde gisten | 21 maanden rijping op eiken vaten van 400 l
Intens boeket met toetsen van viootjes, zwarte en rode bessen, garrigue, zwarte olijven, tabak, en zoete specerijen. Prima
verlengstuk van de aroma’s in de mond, met concentratie, balans, zuiverheid, elegantie, lengte en diepgang. Een grote wijn!
Parker: 95 pnt

PROVENCE
BAUX DE PROVENCE
DOMAINE DES TERRES BLANCHES
Domein Terres Blanches ligt in de AOC Les Baux de Provence aan de noordflank van de Alpilles.
De wijngaard, die omgeven wordt door bos en garrique, is 7 hectare groot. Terres Blanches
refereert naar de diepe witte kalk bodem waarop de wijngaard gevestigd is. In dit ongerept en
zuiver terroir werden nooit chemische producten gebruikt. Noël Michelin, de oprichter van het
domein, werkt onder bio certificaat sinds 1970.
Het microklimaat, met gunstige invloeden van de mistral wind, en de rijke biodiversiteit zorgen
voor een ideale setting en prima sanitaire condities. Er wordt enkel manueel geoogst, met lage
rendementen, en een doorgedreven selectie van de druiven. Terres Blanches behoort tot de
top van de Provence wijnen.

Terres Blanches blanc 2018 Bio

€15,95

Blend Rolle, Grenache Blanc, Clairette, Ugni blanc, Marsanne, Roussane
Onder bio certificaat sinds 1970 | kalk bodem met rode klei, kiezels en zand | lage rendementen | manuele oogst |
whole bunch pressing | fermentatie met wilde gisten
Intens boeket met citrus, steenvruchten, meloen, munt, lindebloesems en broodkruim. Harmonieus en mooi gebalanceerd in de
mond met sappig fruit, (citrus, perziken, abrikoos, meloen), frisse toetsen, medium (+) body met een eerder ronde textuur, en
een subtiele minerale toets in de afdronk. Een topper uit de Provence!
Guide Hachette

Terres Blanches rouge 2016 Bio

€16,95

Blend Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon, Mourvèdre
Onder bio certificaat sinds 1970 | kalk bodem met rode klei, kiezels en zand | lage rendementen | manuele oogst | rijping: 80% in
inox en 20% in Franse eiken vaten van 225 l
Stijlvolle rode wijn, zowel in het boeket als in de mond. Aroma’s van zwarte bessen, kersen, rode vruchten confituur, verse
vijgen, frisse kruiden, leder, kruidnagel en toast vermengen zich mooi in het glas. Prima smaakintensiteit en concentratie in
de mond, met terugkerend fruit, voldoende frisse toetsen, mooi geïntegreerde tannine, en een subtiele houttoets in de finale.
Klasse!
*Guide Hachette | Prix Nöel Michelin Edition

PROVENCE
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DUITSLAND

NAHE
ZWÖLBERICHT
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NAHE
ZWÖLBERICH
Traditie, terroir, en wijnmeesterschap
Zwölberich is een familiaal domein in de Nahe met een indrukwekkende traditie, opgericht
in 1711. Wat kan je verwachten van een regio dat precies tussen de Mosel, Rheinhessen,
en Rheingau ligt? Wijngaard expressie met de body en intensiteit van de Rijn topwijnen. De
convertie tot de biodynamische wijnbouw werd ingezet in 1989. Voor de familie Heintz staat het
bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit centraal in hun werkfilosofie. Tussen de aanplant
van de verschillende rijen, langs de zuidelijke oevers van de Nahe rivier, is er doelbewust
meer plaats gelaten. Hierdoor kunnen het zonlicht en de wind makkelijker de planten bereiken,
waardoor de schimmeldruk ook afneemt. Hartmut Heintz, de huidige zaakvoerder, noemt zijn
wijngaard ‘de tuin van Eden’. En met recht, dit is een springlevend biotoop waar insecten,
vogels, fazanten, egels, herten en vossen deel uitmaken van het decor. De wijnen zijn een
modeldruk voor terroir gedreven topkwaliteit uit de Nahe.

€14,00

Riesling trocken 2018 Biodynamie
100 % Riesling
Biodynamische productie sinds 1989 | manuele oogst | natuurlijke vinificatie met wilde gisten

Fris en dartel boeket met toetsen van groene appel, bloesems en meloen op een minerale ondertoon. Frisse en fruitige
voortzetting in de mond, met een prima balans tussen fijne zuren, fruit, en een discrete zoete toet. Zuiverheid, spanning en
prima smaakintensiteit.

Weissburgunder 2018 Biodynamisch

€15,80

100% Weissburgunder
Pinot Blanc | Biodynamische productie sinds 1989 | manuele oogst | natuurlijke vinificatie met wilde gisten
Elegant en fris boeket met toetsen van witte bloesems, gele steenvruchten en citrus. Prima verlengstuk van de aroma’s
in de mond, met zeer mooie balans tussen frisse, fruitige toetsen en een medium tot lichte body. Een ideale menuwijn met
natuurgebakken vis, schaaldieren en gevogelte.

Grauburgunder 2018 Biodynamisch

€15,80

100% Grauburgunder
Pinot Gris | Biodynamische productie sinds 1989 | manuele oogst | natuurlijke vinificatie met wilde gisten
Mooi boeket met toetsen van abrikoos, perzik, en wat exotische accenten. Zuiver en gefocust in de mond met rijp fruit,
gebalanceerd door frisheid en een delicate ronde toets met medium body.

Riesling Genesis 2017 Biodynamisch

€18,80

100% Riesling
Biodynamisch certificaat sinds 1989 | manuele oogst | natuurlijke vinificatie met wilde gisten
Intens boeket met toetsen van frisse bloesems, gebakken appel, gekonfijte citroen, en minerale accenten. De mond is bijzonder
zuiver, balancerend tussen fruitige, en zoetzure toetsen. Boeiend, met spanning van begin tot einde, onwaarschijnlijke finesse,
met diepgang en lengte. Klassewijn!

NAHE
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OOSTENRIJK

WEINVIERTEL
GRUBER RÖSCHITZ

55

CARNUNTUM
JOHANNES TRAPL
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WEINVIERTEL
GRUBER RÖSCHITZ
Gruber Roschitz, vandaag onder leiding van de derde generatie Ewald, Maria en Christian,
bevindt zich in de DAC Weinviertel. In 2002 werd dit de eerste erkende appellatie van
Oostenrijk, met ongeveer 1/3 van de totale Oostenrijkse productie. Het domein en zijn
verschillende wijngaarden (360 m hoogte) liggen in het uiterste Westen van de DAC (Roschitz
gebied), onder de Danube, grenzend aan de regio’s Kamptal en Wagram. De nabijheid van de
Manhartsbergketen heeft ook een impact op dit koel en droog (490 mm regenval/jaar) klimaat.
Gruber Roschitz maakt deel uit van de nieuwe strekking kwaliteitsgeoriënteerde producenten
in de regio. Gruner Veltliner is hier de absolute referentiedruif, de graniet en loess bodem in
Roschitz zorgen voor wijnen met een minerale complexiteit en frisheid. Er worden ook delicate
en finessevolle rode wijnen gemaakt van St Laurent en Pinot Noir. De moderne en ludieke labels
tonen een uitvergroot micro bacterieel leven uit de wijngaard.

Gruner Veltliner DAC 2019 Bio

€10,90

100% Gruner Veltliner
Loess en graniet bodem | druiven afkomstig van verschillende percelen rond Röschitz (Weinviertel DAC)
Fris boeket met toetsen van appel, peer, exotisch fruit, en een delicate witte peper toets.
De mond is levendig, mooi in balans, met zuivere fruittoetsen en een minerale frisheid. Mooie Gruner Veltliner!.

Galgenberg Pinot Noir 2018 Bio

€13,90

100% Pinot Noir
Loess en graniet bodem, perceelselectie Galenberg plateau op 300 m hoogte | stokken van gemiddeld 25 jaar oud |
manuele oogst | natuurlijke vinificatie met wilde gisten | 4 maand rijping in inox tank
Fruitig boeket met toetsen van kleine rode bessen en ook wat zwarte bessen. De mond is mooi in balans tussen zuiver en
krokant fruit, frisse toetsen, en een medium body. Toegankelijke, soepele Pinot Noir.

CARNUNTUM
JOHANNES TRAPL
Talent en purist uit Carnuntum.
Carnuntum ligt aan de Donau (35 km ten oosten van Wenen) net boven de Neusiedlersee
en Neusiedlersee-Hugelland. Trapl ligt in het meest kwalitatieve deel van de appellatie:
Göttlesbrunn, een hotspot voor getalenteerde jonge wijnmakers. J. Trapl is een purist en
sterproducent in de regio, die steeds op zoek gaat naar de meest authentieke expressie
van terroir. De aanplant bestaat uit Zweigelt, St Laurent, Blaufränkisch, en Gruner Veltliner.
Johannes kneust de druiven nog met de voet, let wel propere voeten :), en gebruikt een mix
van amforen, inox en grote houten vaten voor de vinificatie en rijping van de wijnen. Vinificatie
gebeurt steeds met wilde gisten, zonder (of zeer beperkte) toevoeging van sulfieten.

WEINVIERTEL
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Karpatenschiefer 2019 Biodynamie/Natuur wijn

€14,96

100% Gruner Veltliner
perceel Spitzerberg | oude stokken van meer dan 45 jaar | kalk bodem met schist aders |manuele oogst | fermentatie in
amforen | 60 tot 90 dagen maceratie | 6 maanden rijping in eik vaten en in amforen | geen collage | geen filtering
Elegant, ruim en complexe aroma’s van gele steenvruchten, kruisbes, aromatische kruiden, delicate thee accenten en
honingbloesem. De mond is sappig met toetsen van witte peper, rijp tropisch fruit, lychee en peer. Mooie fraîcheur, met een
ziltige minerale toets in een indrukwekkend lange finale. Topper!

Rosé 2018 Biodynamie/Natuur wijn

€11,95

100% Zweigelt
wijngaard in Carnuntum | bodem: Loes, kiezels, kalk/klei | manuele oogst | natuurlijke vinificatie met wilde gisten
Lichte kleur. Elegant boeket met ooral kleine rode bessen en florale toetsen. Super sappig en fris in de mond, light bodied, héél
speels met mooie spanning. Heel toegankelijk.

Zweigelt 2018 Biodynamie/Natuur wijn

€11,95

100% Zweigelt
wijngaard in Carnuntum | bodem: Loes, kiezels, kalk/klei | manuele oogst | natuurlijke vinificatie met wilde gisten in amforen en
inox tank | geen collage | deels gerijpt in amforen, eiken vaten van 500 en 1000L, en inox
Fruitig boeket met zuivere toetsen van kersen en braambessen. Sappig, soepel en frivool, met een prima verderzetting van de
aroma’s in de mond. Het geheel is mooi in balans.

Carnuntum rouge 2017 Biodynamie/Natuur wijn

€12,95

Blend 60 % Zweigelt, 30 % Blaufrankisch, 10 % St Laurent
Regio: Carnuntum, 35 km ten zuidoosten van Wenen | bodem: loess, kiezels, kalk/klei | Handmatige oogst 80% ontsteelt |
druiven worden met de voet gekneusd | natuurlijke gisten | geen collage | gevinifieerd in amforen | deels gerijpt in amforen |
eiken vaten en innox.
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.

Uni6 2019 Biodynamie/Natuur wijn

€14,96

100% Zweigelt
Stixneusiedl perceel | bodem: Loes, kiezels, kalk/klei | manuele oogst | korte schilmaceratie met zéér lichte extractie |
natuurlijke vinificatie met wilde gisten in amforen | geen collage | 8 maanden rijping in amforen - alc: 10.5°
Zéér lichte kleur. Bijzonder elegant boeket met een weelde aan primair bosfruit, en fijne florale toetsen. De mond is zijdezacht
en soepel, light bodied met prima balans tussen intense fruitsmaken en een aangename fraîcheur.

Zweigelt Ried Gaisberg Stixneusiedl 2018 Biodynamie/Natuur wijn

€14,96

100% Zweigelt
Perceelselectie in Stixneusiedl | bodem: loess, zanderige leem en kiezels | manuele oogst | druiven worden met de voet
gekneusd | natuurlijke vinificatie in amforen met wilde gisten | deels gerijpt in amforen, en grote eiken vaten
Levendige kleur en boeket met accenten van kersen, braambessen, frisse aromatische kruiden, een delicate grafiettoets en
wat blonde tabak. Soepel, zuiver en zacht in de mond, boordevol primair fruit in balans met frissen toetsen en een medium
body. Het geheel is heel harmonieus met een fijne minerale ondertoon.
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FRIULI
TENUTA STELLA
Native grapes from Collio, giving unique wines
Oprichter en gepassioneerde ambassadeur van Collio wijnen, Sergio Stevanato, is van meet af
aan voor topkwaliteit gegaan. Vandaag zetten zijn twee zonen de werkfilosofie verder. Italië
‘s meest gewaardeerde witte wijnen komen uit Friuli, daarin is Collio DOC het absolute ‘Grand
Cru’ gebied. De wijngaard (single vineyard van 10 ha in terrasbouw) ligt in de heuvelachtige
provincie Gorizia tegen de Sloveense grens. Rendementen worden bewust laag gehouden,
met een maximum van 40 hl/ha, om te kwaliteit te optimaliseren. Tenute Stella werkt enkel
met inheemse druivensoorten als Friulano, Malvasia, Refosco en Schioppettino. e passen
biodynamische technieken toe in de wijngaard en in de vinificatiekelder. Er wordt manueel
geoogst en fermentaties gebeuren enkel met wilde gisten.

Friulano Collio DOC 2017 Biodynamie

€16,90

100% Friulano
wijngaard op hellingen met Zuid-Oost expositie op 260 m | natuurlijke fermentatie in inox met wilde gisten | 11 maanden rijping op
de droesem in inox
Intens veelzijdig boeket met toetsen van citroen, pompelmoes, rozenbladen, appel, perzik, amandel op een minerale ondertoon.
Mooi verlengstuk van de aroma’s in de mond met een frisse mineraliteit. Fantastische smaakintensiteit, met balans en lengte.
Een fantastische ambassadeur van deze mooie appellatie!
Gambero Rosso: 2 bicchieri | Goud: Gilbert & Gaillard | Zilver: Decanter Wines

Malvasia Collio DOC 2017 Biodynamie

€18,90

100% Malvasia
Wijngaard op hellingen met Zuid-Oost expositie op 260 m | manuele oogst | natuurlijke fermentatie in inox met wilde gisten | 10
maanden rijping waarvan 30% op eik en 70% in inox
Rijk en intens boeket met toetsen van citrusfruit, aalbessen, gedroogde viooltjes en rozenbladen, hazelnoot en minerale
accenten. Ronde aanzet, maar meteen neemt een minerale frisheid over, boeiende balans, met een volle body, en
indrukwekkende lengte. Een gastronomische topwijn.
Gambero Rosso: 2 bicchieri | Goud: Gilbert & Gaillard

Rosso IGT Delle Venezie 2016 Biodynamie

€18,90

Blend Refosco, Schioppettino
Wijngaard op hellingen met Zuid-Oost expositie op 260 m | natuurlijke fermentatie in inox met wilde gisten | 20 maanden rijping
op Sloveense eik
Intens en geraffineerd boeket met toetsen van bloesems, klein rood en zwart fruit, aromatische kruiden, en zoete specerijen.
Indrukwekkende klasse in de mond, alle aroma’s worden mooi verlengt, prima balans, geconcentreerd maar blijft uiterst
elegant, de intense smaken blijven doorgaan tot in een lange finale. Coup de cœur!
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FRIULI

PIEMONT
STUPINO
Terroir, kwalitatieve druiven, topwijnen
Aurelia Stupino ligt aan de basis van de uitbouw van dit prachtige domein, de wijnen zijn een
ode aan haar toewijding en expertise. Vandaag staat de vijfde generatie aan het roer. De
wijngaarden en de vinificatie kelder liggen in Neive. Er staan alleen autochtone druiven in
de aanplant, met name Arneis, Moscate, Nebbiolo en Barbera. In 2009 werd de conversie tot
biologische wijnbouw afgerond. Het domein gaat echter verder dan het biologische lastenboek.
In de wijngaard worden biodynamische preparaten gebruikt om de natuurlijke resistentie
van de planten en de kwaliteit van de druiven te optimaliseren. De pluk gebeurt handmatig
en vinificaties worden enkel met wilde gisten uitgevoerd. Geen overdreven extractie en
Claus Pauscha, de Oostenrijkse vatenmaker, zorgt voor een prima gedoseerd en kwalitatief
houtgebruik. Met hun moderne visie van wijnmaken koppelen ze de bezieling en typiciteit van
Piemonte wijnen aan finesse en elegantie.

€11,50

Langhe Arneis DOC 2018 Bio
100 % Arneis
wijngaard in Mango op 500 m hoogte | manuele oogst | natuurlijke vinificatie met wilde gisten | 4 maanden rijping op de
droesem | alc: 13°

Fris-fruitig boeket met mooie florale toetsen, groene appel, peer, meloen, een mineraal accent en wat amandel. Opvallende en
mooi uitgebalanceerde frisheid geeft de wijn extra spanning, prima verderzetting van zuivere fruittoetsen in de mond. Een fijne
en elegante expressie van de Arneis druif. Bravo!

Barbera D’Alba Superiore DOC 2018 Bio

€11,50

100 % Barbera
wijngaard in Neive op 380 m hoogte | stokken tussen 30 en 40 jaar oud | manuele oogst | natuurlijke vinificatie met wilde gisten |
8 maanden rijping in inox en 4 maanden op fles
Boeket met mooi rijp fruit. Toetsen van kersen en braambessen worden in balans gebracht door een puike frisheid. De wijn is
eerder medium bodied, sappig en elegant met vrij soepele tannine.

Langhe Nebbiolo DOC 2018 Bio

€13,70

100 % Nebbiolo
wijngaard in Mango op 500 m hoogte | manuele oogst | natuurlijke vinificatie met wilde gisten | 12 maanden rijping in grote
Sloveense eiken vaten en maand op fles
Intrigerend en elegant boeket met rozenblaadjes, verse en gedroogde kruiden, drop, kersen, braambessen, wat gedroogd
fruit, teer en toast. De mond is prima in balans, met intense smaken, uitstekende fraîcheur en rijpe allesomvattende tannine.
Een mooie en eerder toegankelijke expressie van de boeiende Nebbiolo druif. Prima P/K!

Barolo DOCG 2016 Bio

€27,39

100 % Nebbiolo
wijngaard in La Morra op 450 m hoogte | stokken van 30 jaar oud | manuele oogst | natuurlijke vinificatie met wilde gisten | 30
dagen schilmaceratie | 24 maanden rijping in grote Sloveense eiken vaten en 12 maanden op fles
Complex en elegant boeket met florale toetsen van rozenblaadjes, kers, blauwe pruim, tabak, teer, leder, zoethout, verse
en gedroogde aromatische kruiden, en toast. De complexiteit is ook terug te vinden in de mond, intense en geconcentreerde
smaken worden in balans gebracht met uitstekende frisheid, en een volle body dat kracht en finesse aan mekaar koppelt. Deze
Barolo biedt al enorm veel drinkplezier, maar kan uiteraard bewaard worden.

PIEMONT
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TOSCANE
I VERONI
I Veroni ligt in het Noordoosten van de Chianti DOCG in de koelere subregio Rufina. De
wijngaard is 15 ha groot en wordt geflankeerd door olijfbomen. Lorenzo Mariani, Emilio Monechi
en oenoloog Dott A. Paoletti hebben, met de overname van het domein in 1996, resoluut voor
kwaliteit gekozen. Dit vertaalt zich in de aanplant van een nieuwe biologische wijngaard in 1998,
een focus op lokale druivensoorten, lage rendementen: 42 h l/ha en gedoseerd houtgebruik.
Een kwalitatief wijngamma, met oog voor balans, een gematigde extractie en frisheid.

I Domi Chianti Rufina DOCG 2016 Bio
Assemblage 90 % Sangiovese, 5 % Colorino, 5 % Canaiolo
Vendanges manuelles | rendement faible de 42 hl/ha | vignoble à 300 m d’altitude | élevage de 12 mois en fûts français de 25
et 32 hl avec 10 % du vin en fût français de 5 hl | affinage supplémentaire en bouteille de 3 mois | œnologue : Dott A. Paoletti
Ce Chianti exprime à merveille l’élégance de l’appellation Rufina, au Nord de la Toscane. Le nez rappelle les cerises et des
petits fruits rouges sur un fond délicatement épicé. Ce vin brille par son style raffiné, la bouche est suave et fraîche tout en
proposant une belle concentration. Prenez du bon temps, savourez-le tranquillement !
Gamberro rosso : 2 bicchieri | Wine Enthousiast : 91 pts

Chianti Rufina Riserva ‘Quona’ DOCG 2015
100% Sangiovese
Manuele oogst | laag rendement 33 hl/ha | wijngaard op 300 m hoogte | élevage de 18 maanden rijping op franse eik van 5 hl
(50% nieuw - 11 maanden flesrijping | winemaker : Dott A. Paoletti
Deze cuvée is een ode aan de Sangiovese. Boeket met wilde kruiden, viooltjes. rijpe rode vruchten en rooktoetsen.
Geconcentreerd maar bijzonder elegant in de mond met mooi verweven tannines.
Gamberro rosso : 3 bicchieri | Wine Enthousiast : 94 pts
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TENUTE LOACKER
The Bioneers since 1979!
Tenute Loacker is een ware pionier van de
bio(dynamische) wijnbouw in Italië. De familie Loacker is
afkomstig uit de Duitstalige enclave van Alto Adige (Sud
Tirol), zoon Franz Loacker runt vandaag het domein.
Begin 1980 nam de familie het beroemde Corte Pavone
domein over in Montalcino, wat later werden er ook
percelen aangeplant in Maremma. Alle wijngaarden
worden biodynamisch bewerkt, en dat sinds 1979. Een
van de belangrijkste doelstellingen van Loacker is om
authentieke en pure top wijnen te maken in harmonie met
de natuur. De know-how van de familie, in combinatie met
een aantal unieke terroirs, zorgen voor een wereldwijde
herkenning! Loacker is lid van Nicolas Joly’s wijnbouwers
vereniging «La renaissance des appellations».
www.loacker.bio

Vermentino Maremma Toscana DOC 2019 Biodynamic

€15,50

100% Vermentino
Pionier van de bio(dynamische) wijnbouw in Italià | bio(dynamische) productie sinds 1979 | handmatige oogst | zeer lage
rendementen (<40 hl/ha) | natuurlijke vinificatie met wilde gisten | lichte filtering | 6 maanden rijping op de fijne droesem in inox
tanks en in traditionele botti (grote houten vaten van 500L)
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. Zeer mooie witte wijn!

€10,81

Tenute Loacker Falco Rosso 2018 Biodynamic/Natuur wijn
Blend 90% Sangiovese en 10% Merlot
Biodynamische productie sinds 1979 | wijngaard in Maremma (Toscane) | manuele oogst | zeer lage rendementen
(< 40 hl/ha) | natuurlijke vinificatie met inheemse gisten | minimale toevoeging van sulfieten (Tot SO2: 28 mg/l) net voor
de botteling | houtrijping van 9 maanden in botti van 500 en 1000 l
Mooi boeket met precieze fruittoetsen van rode kers, blauwe bessen en wat aardse tonen. Soepele en sappige textuur in de
mond, maar toch met een mooie concentratie. Zuiver karakter met wederkerende aroma’s en een delicate kruidigheid in de
finale. Fantastische Prijs/kwaliteit!

Valdifalco Morrelino di Scansano 2018 Biodynamic

€15,10

Blend 85% Sangiovese Grosso en 15% Syrah
Pionier van de biodynamische wijnbouw in Italià | biodynamische wijngaard in Maremma (Toscane) sinds 1979 | handmatige
oogst | lage rendementen (< 35hl/ha) | natuurlijke vinificatie met wilde gisten | geen collage | geen filtering | 12 maanden
rijping in Franse eik
Prachtig en ruim boeket met rode en vooral zwarte vruchten (kers, pruimen, braambessen), een kaneeltoets, wat toast,
zwarte peper en muskaatnoot. Zuivere fruittoetsen en subtiele kruiden vermengen zich in de mond. Harmonieus met een mooi
evenwicht tussen geconcentreerde smaken, frisse toetsen en zongerijpte fruit tannines. Een topwijn met diepgang, intensiteit,
en een prima lengte.
90 pnt Robert Parker
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€18,95

Corte Pavone Rosso di Montalcino 2018 Biodynamie
100% Sangiovese Grosso
biodynamische productie sinds 1979 | Galestro (zwarte schist) bodem | manuele oogst | lage rendementen | natuurlijke
vinificatie in betonnen eivormige vaten met wilde gisten | 14 maanden rijping in botti en in Franse eik
Complex boeket met krenten, rijpe kers, blauwe pruimen, toast, koffie en specerijen.
Elegantie alom in de mond met zuiver fruit, toetsen gebrande koffie, kruidnagel, mooie concentratie met frisheid en
een minerale toets. Prima persistentie maakt het plaatje helemaal af; Een zéér mooie Rosso di Montalcino, met prima
bewaarpotentieel!
16.5 ptn Jancis Robinson | 16.5 ptn Walter Speller | 90 ptn Robert Parker

€48,94

Corte Pavone Brunello di Montalcino 2015 Biodynamie

100% Sangiovese Grosso
Biodynamische productie sinds 1979 | Galestro (zwarte schist) bodem | manuele oogst | natuurlijke vinificatie met wilde gisten | 4
jaar rijping in traditionele botti en in franse eiken vaten
Overweldigend bouquet van kersen, morel, bosbessen, en toetsen van pepermunt. Mooie en intense materie in de mond met
toetsen van zoethout, vanille, kruidnagel, toast, leder, paddenstoelen, en bruine tabak. Kruidige, lange gestructureerde finale.
Prachtwijn, absolute Italiaanse top!
17 ptn Jancis Robinson | 95 ptn Robert Parker | 95 ptn J Suckling | 93 ptn Tanzer

ABRUZZO
JASCI
Tussen berg en zee
Het familiale domein van Jasci (12 hec), met momenteel de derde generatie aan het roer, situeert zich in de
Abruzzo streek. De wijngaard ligt tussen het Apennijnen gebergte (op zo’n 200 m hoogte) en de Adriatische
zee. De dagtemperaturen genieten van het warmend effect van de zee briezen, terwijl de bergketen s
‘nachts voor een koude luchtstroom zorgt. Biologische productie sinds 1980! Trebbiano is de hoofddruif in
wit en de Montepulciano druif domineert in rood met 70% van de totale aanplant.
Een verhaal met passie en drang naar excellentie, getekend door de natuurelementen.

Trebbiano d’Abruzzo 2018 Bio

€8,95

100 % Trebbiano
Bio productie sinds 1980 | wijngaard op 200 m hoogte naast de Adriatische kust | manuele oogst
Aroma’s van rijp geel fruit, witte bloemen, toetsen van amandel en een lichte vanille toets. Mooi evenwicht tussen frisheid en
volle 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.
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Montepulciano d’Abruzzo 2018 Bio

€8,95

100 % Montepulciano
Bio productie sinds 1980 | wijngaard op 210 m hoogte langs de Adriatische kustlijn | manuele oogst
Donkerrode wijn met intense neus van rijp rood fruit, zwarte bessen, hint kaneel en vanille. Mooi uitgebalanceerde mond met
zuivere fruittoetsen, wat frisheid, en een medium body met soepele tannine.

Dominio Montepulciano d’Abruzzo Riserva 2016 Bio

€12,90

100 % Montepulciano
Bio productie sind1980 | wijngaard op 200m hoogte tussen het Apennijnen gebergte en de Adriatische zee | 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 zeer scherpe prijs!

PUGLIA
AMASTUOLA
Stielmannen pur sang
De wijngaard van Amastuola ligt op een plateau van 210 meter, in het hart van het zuid Italiaanse gebied
Puglia. Het mediterrane klimaat wordt hier getemperd door een zee bries. Meer dan 1000 olijfbomen en
stenen muren omringen de verschillende percelen die aangeplant zijn in een circulaire vorm. Naast
een fraaie esthetiek zorgt de golvende aanplant ook voor een betere ventilatie tussen de planten.
Amastuola combineert traditie en moderne research in al zijn werkaspecten. De universiteit van Piacenza
versterkt hun expertise om dit top ecologisch wijnbouwmodel steeds te perfectioneren. Door een ferme
gedrevenheid en een oprechte passie voor hun terroir behoort Amastuola tot de topproducenten in Puglia.
Wijnmaker Roberto Zironi initieert een wijngamma met een hoog charisma gehalte dat regelmatig in de
nationale en internationale prijzen valt.

Amastuola Bianca Calaprice 2018 Bio

€9,60

Blend 50% Chardonnay, 45% Sauvignon blanc, 5% Fiano (s’nachts geoogst)
Lichtgele kleur met groene tinten openen een mooi boeket van gele appel, citroen, steenvruchten, en een delicate toets van
kruisbessen. De mond is prima in balans met sappige en frisse fruittoetsen op een subtiele minerale ondertoon. Een puur genot!
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Amastuola Primitivo 2016 Bio

€11,89

100% Primitivo
18 maanden rijping, deels innox, deels eiken vaten
Mooi boeket van blauwe pruimen, kersen confituur, bosbessen en hint kaneel. Rijk, maar evenwichtig in de mond met sappige
bosbessen, subtiele minerale toetsen, en een kruidige finale.
Goud: Gilbert en Gaillard international competition | Goud: Mundus Vini | Zilver: Mondial du vin Bio | 2 bicchieri Gambero Rosso |
Wine Enthusiast: 88 ptn

Onda del Tempo 2016 Bio

€13,90

Blend Aglianico (25%), Primitivo (25%), Cabernet Sauvignon (25%) en Merlot (25%)
16 maanden rijping op Franse eiken vaten | Alc: 13,5°
Dieprode kleur met een elegant en complex boeket van klein rood en zwart fruit, zoete specerijen, tabak, en zwarte chocolade.
Mooie voortzetting van de aroma’s in de mond, evenwichtig en rijk, met subtiele minerale toetsen, wat toast, kruidnagel en
vanille in een lange afdronk.
Zilver: Decanter wines

SANTA TRESA
De wijngaard voor deze cuvee ligt op het Salento schiereiland. Hier worden de wijngaarden
afgekoeld door de zee briezen uit de Adriatische en de Ionische zee. De laatste 10 jaar werd
er heel wat geïnvesteerd in moderne en kwalitatieve wijnbouwtechnieken. De lokale druiven
krijgen ook de meeste aandacht. Negroamaro, wat «zwart-bitter» betekent, is aan een waar
succesverhaal bezig. De druif produceert lekkere rose en fruitige, aantrekkelijke rode wijnen
die meteen op dronk zijn. De wijnen hebben vaak een prima P/K verhouding!

Integro Negroamaro IGT Puglia 2018 Bio

€8,95

100% Negroamaro
Wijngaard in Salento (Zuid-Italië) | s’ nachts geoogst om de frisheid van de druiven te bewaren
Boeket met intense fruittoetsen van stoofde aardbeien en frambozen, zwarte kers, bramen, en blauwe pruim. Ook een
aromatische eucalyptus-en munttoets. Intense en geconcentreerde fruitsmaken die mooi terugkeren in de mond. Sappig, met
een vrij soepele textuur. Prima P/K wijn!
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SICILE
FORACI
Fruit gedreven wijnen met lokale druivensoorten
Cantina Foraci ligt in de Mazara vallei (Zuid Sicilië), het domein werd opgericht in 1936. Vandaag staat
de derde generatie aan het roer, met Alessandro, Fabio, en Pietro Foraci. Het verschil tussen dag -en
nachttemperaturen is vrij groot, wat de frisheid, aroma -en smaakconcentratie bevordert. Foraci is de
pionier van de biologische wijnbouw in Sicilië, met 100% bio productie sinds 1992. Ze werken enkel met
inheemse druivensoorten als Inzolia, Grillo, Catarratto, Nero D’avola, Frappato, en Nerello Mascalese. De
unieke eigenschappen van de verschillende druivensoorten komen mooi tot hun recht in een aromatisch,
soepel, en fruit gedreven wijngamma.

Sollatio Bianco 2019 Bio

€6,80

Blend Inzolia, Grillo
Bio productie sinds 1992 | wijngaard op 150 m hoogte | Alc: 12°
Boeket met intens primair fruit: geel steenfruit, ananas, citrus en florale accenten. Toegankelijk en vlot in de mond met prima
terugkeer van de fruitaroma’s in balans met een aangename frisheid.

O’Feo Bianco 2019 Bio

8,20

100% Inzolia
Bio productie sinds 1992 | wijngaard op 150 m hoogte | Alc: 12°
Fijne, fruitige neus met intense toetsen citrusvruchten, perzik, abrikoos, en een delicate florale toets. Fris in de mond, met
prima fruitmaterie van begin tot einde. Harmonieus.

Sollatio rosso 2019 Bio

€6,80

Blend Nero D’avola, Merlot, Syrah
Bio productie sinds 1992 | wijngaard op 150 m hoogte | Alc: 12°
Intens fruitig boeket met kersengeur, blauwe bessen, frambozen en viooltjes. Een fruitige, soepele wijn; Zeer toegankelijk,
perfect voor tal van gelegenheden.
Hugh Johnsons wijngids: genoteerd onder beste producenten van Sicilië

O’Feo Rosso 2019 Bio

€8,20

100% Nero D’avola
Bio productie sinds 1992 | wijngaard op 150 m hoogte | Alc: 12°
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.
Hugh Johnsons wijngids 2014: genoteerd onder beste producenten van Sicilië
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SANTA TRESA
Stefano Gerilli en zijn zus Marina namen het domein over in 2002. De wijngaard wordt al meer
dan 20 jaar op biologische manier bewerkt. Het domein biedt een voortreffelijk wijngamma,
en dat is ook de internationale wijnpers niet ontgaan. Samen met wijnmaker Stefano Chioccioli
hebben ze meegewerkt aan de opmars van Siciliaanse kwaliteitswijnen. Duurzaam ondernemen
is geen loos begrip voor Santa Tresa: ‘ECO-FRIENDLY PACKAGING’, ‘RECYCLED PAPER’, ‘85%
RECYCLED GLASS’, ‘PURE VEGETABLE INK’, ‘RECYCLED CARDBOARD’, ‘VEGAN-FRIENDLY’, en ‘CARBON
NEUTRAL CERTIFIED’, alle ‘Green Boxes’ worden hier aangetikt. Kwaliteit met een op en top
duurzaam beleid, worden we daar niet allemaal spontaan blij van?

Purato Catarratto/Pinot Grigio 2019 Bio

€7,99

Blend 50% Catarratto en 50% Pinot Grigio
Aroma’s van wit en groen fruit (perzik, peer, meloen) met ook florale aroma’s en amandeltoetsen. Mooie harmonie in de mond,
met sappig fruit, frisheid, en een aangename ronde toets in de finale.
Zilver: International Organic Wine Awards

Rina Ianca Grillo/Viognier 2018 Bio

€9,90

Blend 50% Viognier, 50% Grillo
Manuele oogst met optimale rijpheid | 3 maanden rijping op de fijne droesem | 100% gerecycleerd glas | 100% gerecycleerd
karton | 100% gerecycleerde kurk vegetale inkt | Santa Tresa heeft een ‘Carbon Neutral’ certificaat
Aromatisch boeket met citrus, appel, bloemetjes, nectarines, abrikoos en specerijen. Eerder ronde textuur, maar met een
aangename, frisse onderbouw. Mooie terugkeer van zuivere fruittoetsen in de mond, het geheel krijgt een fraaie spanning
door de frisse toetsen die aanblijven van de aanzet tot in de finale. Past goed bij spaghetti vongole, visgerechten, zeebaars in
een bereiding met verse kruiden, visbarbecue.
Goud: International Organic Wine Awards (2018) | Goud: Berliner Wine Trophy (2016) | Goud: Berliner Wine Trophy (2014) | Zilver: Decanter World
Wine Award | Zilver: International Wine en Spirits Competition

Purato rosé 2019 Bio

€7,99

100% Nero D’avola
Bouquet vif et séduisant sur des notes florales, suivi de petits fruits rouges croquants. Bouche fraîche et tonique, d’une belle
précision de fruit qui domine du début à la fin. Un rosé de soif, très plaisant.

Purato Nero d’Avola 2019 Bio

€9,60

100% Nero D’avola
Gulle aroma’s van rijpe rode vruchten (kersen, bosbessen ), pruimen en vijgen, ook wat zuiderse aromatische kruiden. Het
pallet is harmonieus en zuiver, met prima fruitmaterie en rijpe, soepele tannine. Mooie Prijs/kwaliteit!
Goud: Berlinner Wein Trophy
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Purato Siccari 2018 Bio

€9,60

100% Nero D’avola
Wijngaard in DOCG Vittoria | manuele oogst | 30% van de druiven worden gedroogd in de wijngaard (appassimento techniek) |
8 maanden rijping in botti (Sloveense eiken vaten van 3000L)
«Siccari» betekent drogen. Door deze techniek deels toe te passen worden aroma’s en smaken geconcentreerd. Zéér mooie
neus, met accenten van gedroogd fruit (vijgen, gedroogde cranberries en pruimen), aromatische kruiden, en specerijen.
De mond is zijdezacht, geconcentreerd en soepel, met een terugkeer van gedroogd fruit en specerijen. Een absolute
crowdpleaser!
Goud : Mondial du vin bio 2020

Rina Russa Frappato 2018 Bio

€9,90

100% Frappato
Manuele oogst | 6 maanden rijping op de fijne droesem in betonnen cuves
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.
Jancis Robinson: 16,5 ptn

Avulisi Rosso Sicilia DOC 2016 Bio

€19,51

100% Rosso
Handmatige oogst | wijngaarden op hellingen rond Vittoria | 12 maanden rijping op Franse eik
Het boeket is verfijnd en intens met bramen, zwarte bessen, een mooie kruidigheid (peper, tijm), specerijen (vanille) en
getoaste accenten. De aanzet is zuiver, fruitig en sappig, gaat dan over naar een geconcentreerd en kruidig middenstuk,
om af te sluiten met een fluweel zachte finale. Gaat uitstekend samen met winterse gerechten zoals wild stoofpotjes of rijke
gerechten met rood vlees.
Goud: Berliner Wein Trophy | Goud: Sakura Japan

Purato Nero d’Avola BIB 3 l Bio

€23,50

100% Nero D’avola
Percelen rond de Trapani heuvels | 85% gerecycleerd glas | 100% gerecycleerd karton | 100% gerecycleerde kurk |
vegetale inkt | Santa Tresa heeft een «Carbon Neutral» certificaat
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 Prijs/kwaliteit!
Goud: Berlinner Wein Trophy
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PENEDES
PARES BALTA
Minerale frisheid uit Alto Penedès
Het dynamisch en familiaal domein Pares Balta dateert uit de 18de eeuw. De wijngaarden die het domein
omringen liggen boven Vilafranca in Medio Penedès (de grootste en belangrijkste DO van Catalonië) op
500 m hoogte en werden aangeplant in 1790. Twee eeuwen later werden er extra percelen aangekocht in
Penedès superior tussen 500 en 800m hoogte, midden in een ongerept natuurpark. Alle wijngaarden zijn
biodynamisch gecertificeerd (Demeter) en de wijnen hebben het Europees bio certificaat. Tegenwoordig
wordt het domein beheerd door de achterkleinkinderen Joan en Josep Cusiné en in de kelder zijn twee
vrouwelijke wijnmakers aan het roer: Elena Jiménez en Marta Casas. De verschillende bodemsoorten,
microklimaten, exposities en hoogtes zorgen voor extra complexiteit en interessante blend opties.

€13,95

R-evolution Cosmic 2019 Biodynamie
Blend 85% Xarel-lo, 15% Sauvignon blanc
Biodynamisch gecertificeerde wijngaard in Alto Penedes op 700 m | bodem: kalksteen | stokken gemiddeld 40 jaar oud |
3 maanden sur lie rijping in inox

Intens boeket met mooie florale toetsen, steenvruchten, appel, en passievrucht op een minerale ondertoon. De mond is dartel
en fris, gebalanceerd door zuiver primair fruit, intens en elegant. Een minerale fraîcheur biedt spanning van begin tot einde.
Goud: Mondial du vin bio 2017

RIOJA
VINA IJALBA
Vina Ijalba werd opgericht in 1975 door Dionisio Ruiz. De wijngaarden liggen in Rioja Alta, de
totaliteit van de productie werd in 1991 bio gecertificeerd. Door de hogere ligging en het koeler
klimaat, wat resulteert in wijnen met meer elegantie en finesse, wordt Rioja Alta beschouwd
als het beste van de drie productiegebieden in Rioja. Het unieke aspect van Ijalba is dat alle
wijnstokken op oude steengroeven aangeplant zijn. De site is volledig gerestaureerd op een
ecologisch verantwoorde wijze, wat het domein meerdere prijzen opleverde. Wijnstokken met
natuurlijke lage rendementen in een unieke setting, zorgvuldig geselecteerde druiven met een
prima rijpheid, en de know-how van het team zorgen voor een uitstekend wijngamma. Ijalba
is een van de grootste producten van de Graciano druif, hun 100% Graciano wijn is een uniek
pareltje! De wijnen van Ijalba behoren bij de top van de Spaanse wijnbouw, een aanrader.

Aloque rosado 2018 Bio

€8,91

100% Tempranillo
Bio productie sinds 1991 | wijngaard in Rioja Alta | saigne methode | Alc: 13°
Boeket van frambozen, granaatappel, bosaardbeien en toetsen van pioenroos. Mooie voortzetting van de aroma’s in de mond.
Een vlot drinkende, zuivere en bijzonder aangename rose.
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Livor Tempranillo 2019 Bio

€8,91

100% Tempranillo
Bio productie sinds 1991 | wijngaard in Rioja Alta | Alc: 13°
Intens boeket van rode vruchten, met vooral kersen en aardbeien. Mooi getypeerde, en toegankelijke expressie van de
Tempranillo druif, met terugkerende toetsen van rood fruit in de mond. Fruit gedreven, met zacht textuur en een aangename
frisheid die voor balans zorgt. Mooie prijs/kwaliteit!

Rioja Crianza DOCa 2017 Bio

€12,20

Blend 90% tempranillo en 10% Graciano
Wijngaard in Rioja Alta | bio productie sinds 1991 | 12 maanden rijping op Amerikaanse eik + 12 maanden flesrijping | Alc: 13,8°
In de neus en mond intense toetsen van rode kersen, bramen, pruimen, kokos, mokka, getoaste impressies en vanille. Volle,
geconcentreerde mond met sappige zwarte en rode bessen ingepakt in fluweelzachte en rijpe tannines. Lange afdronk met
elegante toetsen van zoete specerijen.
Meininger: 91 ptn | Ijalba Rioja Crianza op de 5de plaats in Rioja Top 100 van Wine Spectator |
Goud: International Wine Challenge Mundus Vini, Biofach

Graciano DOCa 2017 Bio

€15,95

100% Graciano
Inheemse druivensoort uit Rioja | wijngaard in Rioja Alta | bio productie sinds 1991 | 10 maanden rijping op Franse eik uit Allier
Fantastische neus met aroma’s van rode en zwarte vruchten, viooltjes, verse tijm, zwarte olijven, vijgen, kruidnagel en
toast. Vol, sappig en voldoende fris. Verfijnd en ook complex in de mond met prima structuur die garant staat voor een mooi
bewaarpotentieel.
17 ptn Jancis Robinson | Zilver: The Global Organic Masters | Goud: Mondial du vin bio | Zilver: Decanter
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RUEDA
LAGAR DE MOHA
De witte referentiedruif van Spanje
Lagar de Moha is een familiaal domein opgericht door Angeles Ortega en haar man Alberto
Moro. De DO Rueda ligt tussen Toro en Ribera del Duero langs de oever van de Duero rivier.
Witte wijn is hier de focus, met Verdejo als absolute sterdruif. De wijngaard ligt op 700 m
hoogte op een kalkbodem met ronde keien. De keien zorgen voor een goede drainage wat
de schimmelstress reduceert. Het continentaal klimaat, met koele zomernachten, bevordert
de aromatische smaakintensiteit en het behoudt van de frisse zuren van de Verdejo. Lagar
de Moha gebruikt biodynamische plantpreparaten om de gezondheid en de kwaliteit van
de druiven te optimaliseren. Hierdoor berust de werkfilosofie in de kelder op minimale
interventies. Vinificaties gebeuren enkel met wilde gisten.

€11,70

Retro Verdejo Rueda 2019 Biodynamie
100% Verdejo
Biodynamische wijngaard in DO Rueda op 700 m hoogte | natuurlijke vinificatie met wilde gisten | 3 maanden sur lie rijping

Aromatisch fris-fruitig boeket met florale toetsen, mandarijn, venkel, frisse aromatische kruiden, citrus, perzik en meloen. Light
bodied met zuiver karakter in de mond, prima verderzetting van de aroma’s met frisheid van begin tot einde.

RIBERA DEL DUERO
DOMINIO ROMANO
Wijnbouwtraditie met stijl en bezieling
Dominio Romano heeft verschillende percelen Tinto Fino (een Tempranillo kloon) in
de appellatie. De on-geirrigeerde wijngaarden op 700 m hoogte zijn aangeplant in een bush
vine systeem (goblet), waarvan de meeste boven de 30 jaar zijn. Sommige pré-phylloxera
stokken zijn meer dan 125 jaar oud. Het continentaal klimaat wordt gekenmerkt door extremen,
de winters zijn zeer koud (tot -20°) en de zomertemperaturen schommelen tussen 25 en 35°.
Het verschil tussen dag en nachttemperaturen is ook bijzonder groot. Dit bevordert een
gestage rijpheid van de druiven, en optimaliseert de balans tussen suikers en zuren.
De vinificaties worden met de grootste zorg uitgevoerd en het houtgebruik (enkel vaten van
400 l) wordt goed gedoseerd.

RUEDA | RIBERA DEL DUERO
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€18,80

Camino Ribera del Duero 2016 Biodynamie
100% Tinto Fino
Oude stokken tussen 30 en 60 jaar | manuele oogst | 8 maanden rijping op Franse eik van 400 l

Intens boeket met toetsen van rode en zwarte bessen, aromatische kruiden, toast, wat zoete specerijen en een lichte animale
toets. De mond is geconcentreerd maar zonder zwaarte, met intense fruitsmaken, complexiteit en een mooie lengte.

TIERRA DE CASTILLA
BODEGAS LATUE
Bodegas Latue is ontstaan uit de Isidro cooperatieve in 1954. De bodega is gevestigd in
Villanueva de Alcardete ( Toledo Province), een uitstekend gebied (met dito klimaat) voor
de productie van biologische wijnen. De Clearly Organic wijnreeks komt tot stand door de
combinatie van moderne vinificatie technieken en respect voor mens en natuur. Deze reeks
instapwijnen wordt aangeboden tegen superprijzen!

Clearly Organic Bianco 2019 Bio

€5,99

Blend Airen en Sauvignon blanc
Heldere lichtgele kleur met groene tint. Levendige neus, fris en floraal met een toets van zachte kruiden. Fruitige toetsen (citrus
en exotische vruchten) domineren de mond. Een fraaie instapwijn met een zeer interessante prijs/kwaliteit verhouding.
Brons: Mondial du vin Bio | Zilver: Biofach | Goud: Vinos de la Tierra de Castilla

Clearly Organic Rosé 2019 Bio

€5,99

100% Tempranillo
Heel fruitig zowel in neus als mond met vooral aalbessen, aardbei, framboos en granaatappel. Ideaal als aperitief, bij de
barbecue en met een gegrilde kip.

Clearly Organic Tinto 2019 Bio

€5,99

100% Tempranillo
Soepele en fruitige rode wijn met robijnrode tint. Toetsen van rijp rood fruit ondersteund door een lichte kruidigheid in de mond.
Een fraaie instapwijn voor een superprijsje!
Goud: Gran Selección awards | Zilver: Berliner Wein Trophy
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€6,80

Clearly Organic Sulfites Free 2019 Bio
100% Tempranillo
Tierra de Castilla | zonder toegevoegde sulfieten
Soepele, fruitige rode wijn met zuivere toetsen van sappig rood fruit en zwarte kers; Toegankelijk en vlot. Zeer fruitig en
evenwichtig profiel.

BODEGAS YUNTERO
De co-operative Jesus del Perdon ligt nabij Cadiz op 170 km van Madrid. De wijngaard flankeert
de Guadiana rivier dat uitmondt in het Ruidera meer, het zogenaamde Guadiana’s oog. De
kalkhoudende bodem en een gunstig microklimaat bevorderen een kwalitatieve en duurzame
wijnbouw.

Mundo de Yuntero Blanco 2019 Bio

€6,90

Blend 75% Verdejo, 25% Sauvignon blanc
Wijngaard op 700m | lage rendementen: 40 hl/ha
Florale toetsen in de neus met accenten van mandarijn, geel steenfruit, ananas, laurier en een delicate venkeltoets. Fris en
mooi fruitig in de mond, toegankelijke en sappig, met prima prijs/kwaliteit!

Mundo de Yuntero Tinto 2019 Bio

€6,90

Blend 50% Tempranillo, 25% Merlot, 25% Syrah
Fruitig boeket met intense toetsen van rode en zwarte bessen en een delicate kruidigheid. Zacht, soepel en sappig in de mond
met zuivere toetsen van rood en zwart fruit. Mooie wijn aan een heel scherpe prijs!
Parker: 90 ptn

DOMINIO DE PUNCTUM
Dit familiaal domein ligt in Las Pedroñeras (centraal Spanje) op +/- 800 m boven de zeespiegel.
De wijngaarden liggen in een ongerept natuurgebied met een droog en warm klimaat. De
hoogte zorgt echter voor koele nachten waardoor de druiven hun aromatisch potentieel
ten volle kunnen ontwikkelen en hun frisheid bewaren. De familie Fernandez werkt op
biodynamische wijze waardoor het natuurlijk evenwicht en de biodiversiteit in de wijngaard
optimaal zijn!

TIERRA DE CASTILLA
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Pablo Claro Chardonnay 2019 Bio

€6,50

100% Chardonnay
Biodynamische wijngaard op 900 m hoogte | s’nachts geoogst | Tierra de Castilla
Mooi en zuiver fruitboeket met toetsen van steenvruchten, rode appel, en exotisch fruit. De mond is heel sappig en fris met
terugkerende accenten van abrikoos, witte perzik, rode appel en ananas. Elegant en toegankelijk profiel, met een bijzonder
fraaie frisheid voor de regio!
Zilver: Mondial du vin bio 2017

€7,90

Pablo Claro Selecion Especial Sauvignon blanc 2019 Biodynamic
100 % Sauvignon blanc
Biodynamische wijngaard | koude pre-fermentatie maceratie, fermentatie op lage temperatuur om aromatisch potentieel van
Sauvignon blanc te optimaliseren.
Elegant boeket van rijpe citrusvruchten, exotische vruchten, en een delicate florale toets. Fris en aromatisch met prima balans.

Pablo Claro Selecion Especial Chardonnay 2019 Biodynamic

€7,90

100% Chardonnay
Biodynamische wijngaard op 750 m hoogte in Cuenca | Tierra de Castilla | bodem: kalk/klei | s’nachts geoogst | 6 maanden rijping
op eiken vaten | Alc: 13°
Rijk boeket met citrusvruchten, exotisch fruit, en zoete specerijen. De mond is ruim en eerder vol, met terugkerend fruit,
voldoende frisheid, en vanille en kokostoetsen in de finale.

Pablo Claro Rosado 2019 Bio

€6,50

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.
Brons: Mondial du vin bio 2017

Pablo Claro Tempranillo 2019 Bio
100% Tempranillo
Biodynamische wijngaard op 800 meter | s’nachts geoogst | Tierra de Castilla
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!
Brons: Mondial du vin bio 2017
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€6,50

€8,95

Lobetia Roble Tempranillo & Petit Verdot Single Vineyard 2017 Bio
Blend 70% Tempranillo en 30% Petit Verdot
s’Nachts geoogst om aroma’s en frisheid te optimaliseren | koude pre-fermentatie maceratie | 6 maanden rijping op Amerikaanse
eik | zeer lichte filtering
Donkere kleur met boeket van rode en zwarte vruchten, koffie, blonde tabak, en zoete specerijen. Intens fruitig, mooie
concentratie en balans, behoorlijke complexiteit en lengte voor deze prijsklasse!

Pablo Claro Selecion Especial Graciano/
Cabernet Sauvignon 2018 Biodynamie

€9,95

Blend 50% Graciano en 50% Cabernet Sauvignon
s’Nachts geoogst | 9 maanden rijping op Amerikaanse eik | Alc: 13,5°
Diep robijnrode kleur, intens boeket van rijp zwart fruit, specerijen, en toast. Vol en ruim in de mond met mooi verweven
tannine, en prima afdronk.
Goud: Mundus Vini | Parker: 88 ptn | Zilver: Mondial du vin bio

MUREDA

€4,95

Melibea Blanco 2019 Bio
100% Chardonnay
Bio productie sinds 2004

Boeket met tropisch fruit (ananas, mango), abrikoos, perzik en citrus. Fris en fruitig in de mond, soepel, toegankelijk en zonder
complexen!
Berlin International Wine Competition ‘Double Gold’ | Castilla winery of the year

€4,95

Mureda Melibea Tinto 2019 Bio
100% Cabernet Sauvignon
Bio productie sinds 2004
Boeket met mix van rood en zwart fruit (kersen, aardbeien, cassis). Zacht-fruitige mond, soepel, toegankelijk en zonder
complexen!
Castilla winery of the year

TIERRA DE CASTILLA
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VALENCIA
NELEMAN
Great wines done differently
De wijnen van Neleman, altijd biologisch en vegan friendly, zijn geïnspireerd door de Spaanse
mediterrane leefstijl. Derrick Neleman, eigenaar van Nederlandse origine, brengt een
moderne benadering van wijn maken met respect voor de spirit van de dry farmed (zonder
irrigatie) oude wijngaarden. ‘Duurzaamheid zit in onze genen. Voor elke 173 flessen wijn die
we maken planten we een boom in het Parque Natural de las Hoces del Cabriel. Dit helpt de
CO2 uitstoot te verminderen, het vergroot de biodiversiteit en herstelt het lokale landschap
in de meer natuurlijke staat. We gebruiken alleen (natuur)kurk om onze flessen af te sluiten
en we zamelen kurken ook weer in voor hergebruik.’ Het domein werk onder CO2 neutraal
certificaat. De wijngaarden van Neleman bevinden zich in het beschermd natuurreservaat op
800 m hoogte. Dankzij deze hoge ligging bewaren de wijnen hun fris karakter en ontwikkelen ze
een prima aroma -en smaakintensiteit.

Family Collection Verdil/Viognier 2019 Bio

€8,95

Blend 60% Verdil, 40% Viognier
D.O. Valencia | wijngaard op 800 m hoogte in natuurlijk reservaat | kalk bodem | nacht oogst om frisheid te bewaren | beperkte
rendementen | alc: 11.5°
Fruitig en floraal boeket met toetsen van limoen, citroen en bloesems. Mooie verderzetting van de aroma’s in de mond, met
prima frisheid en smaakintensiteit.

Just Fucking Good Wine white 2019 Bio

€13,70

Blend 70% Verdil, 10% Viognier, 10% Chardonnay, 10% Sauvignon blanc
D.O. Valencia | wijngaard op 800 m hoogte in natuurreservaat | kalk bodem | nachtoogst om frisheid te bewaren | beperkte
rendementen | deels gefermenteerd op nieuwe eik | alc: 13°
Elegante aroma’s van bloesems, geel en wit steenfruit, exotisch fruit en zoete specerijen. De mond is mooi uitgebalanceerd, met
intense smaken, frisheid, complexiteit en lengte.
Brons: Decanter Wines - James Suckling: 88 pnt

Family Collection Garnacha/Marselan 2019 Bio

€8,95

Blend 60% Grenache, 40% Marselan
D.O Valencia | wijngaard op 800 m in natuurreservaat | kalkbodem met keien | nacht oogst | korte schilmaceratie | alc: 13.5°
Marselan is een kruising tussen Grenache en Cabernet Sauvignon.
Fruitig boeket met toetsen van klein rood fruit, zwarte kers, en viooltjes. De aroma’s komen ook mooi terug in een soepele, fruit
gedreven mond. Zachte textuur, medium body, met goede balans tussen zuivere fruittoetsen en een aangename fraîcheur.
Plezier wijn!

Just Fucking Good Wine red 2017 Bio

€15,90

100% Marselan
D.O Valencia | wijngaard op 800 m in natuurreservaat | kalkbodem met keien | nachtoogst | lage rendementen | rijping van 14
maanden in nieuwe eiken Franse eiken vaten | geen collage | alc: 14.5°
Marselan is een kruising tussen Grenache en Cabernet Sauvignon.
Ruim boeket met rijp rood en zwart fruit, aromatische kruiden, toast, kruidnagel en een delicate vanille toets. Geconcentreerde
en intense smaken in de mond die in balans gebracht worden door voldoende frisheid en een full body. Zachte textuur, wijn met
diepgang en complexiteit.
James Suckling: 90 pnt - Commended by Decanter
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Single Vineyard Bobal 2017 Bio

€14,90

100% Bobal
D.O. Valencia | wijngaard in terrasbouw op 900 m zonder irrigatie | oude stokken | manuele oogst | 14 maanden rijping in nieuwe
Franse eiken vaten van 225L en gebruikte eiken vaten van 1000L
Rijk en intens boeket met toetsen van zwarte bessen, aromatische planten, zwarte peper en zoete specerijen. De mond is
geconcentreerd en ruim, met goede balans tussen zwart fruit, frisse toetsen, mooie geïntegreerde tannine en een full body.

Wine In Books Viognier/Macabeo BIB 3L Bio

€21,90

Blend 60% Macabeo, 40% Viognier
D.O. Valencia | wijngaard op 800 m hoogte in natuurlijk reservaat | kalk bodem | nacht oogst om frisheid te bewaren | beperkte
rendementen | alc: 11.5°
Fruitig en floraal boeket met toetsen van limoen, citroen en bloesems. Mooie verderzetting van de aroma’s in de mond, met
prima frisheid en smaakintensiteit.

Wine In Books Monastrell/Cabernet BIB 3L Bio
Blend 60% Mourvèdre, 40% Caberne

€21,90

D.O Valencia | wijngaard op 800 m in natuurreservaat | kalkbodem met keien | nachtoogst | korte schilmaceratie | alc: 13.5°

Fruitig boeket met rood en zwart fruit, delicate toets van aromatische planten en zwarte peper. Soepel, fruitig, en easygoing.

VALENCIA
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ALICANTE
BODEGAS PINOSO
Bodega Pinoso werd opgericht in 1932. De wijngaarden (zonder irrigatie) liggen op 600 m
hoogte net naast de middellandse zee, ten westen van de provincie Alicante. Bodega Pinoso
wordt geleid door een jong en dynamisch team dat kwaliteit vooropstelt, dit met expertise en
innovatie. De lokale druivensoorten spelen hier een hoofdrol. De wijnen worden gevinifieerd
door Jean Natoli, professor oenologie aan de universiteit van Montpelier.

€6,95

Vergel blanc 2019 Bio/Natuur wijn
Blend Airen, Sauvignon Blanc
Manuele oogst | oude stokken van gem 50 jaar oud | lage rendementen, niet-geïrrigeerde wijngaard op 600 m hoogte op
kalksteen bodem vlak naast de middellandse zee | natuurlijke fermentatie, 2 maanden sur lie rijping | wijnmaker: Jean
Natoli oenoloog aan de universiteit van Montpellier | 12.5 alc°
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.

€7,95

Vergel tinto 2018 Bio
Blend Monastrell, Merlot, Alicante Bouchet
Manuele oogst | oude stokken van gem 50 jaar oud | lage rendementen | niet-geïrrigeerde wijngaard op 600 m hoogte op
kalksteen bodem | natuurlijke fermentatie | wijnmaker: Jean Natoli oenoloog van de universiteit van Montpellier

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.
Zilver: Decanter wines | Zilver: Mondial du vin bio | Zilver: Mundus Vini | Premium Select Wine Challenge Prowein

Cepa50 Vinas Viejas Monastrell 2018 Bio

€8,20

100% Mourvèdre
Ongeïrrigeerde wijngaard op 700 m nabij de mediterraanse kustlijn | oude stokken van min 50 jaar | lage rendementen
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 | Zilver: Decanter | Goud: Mondial du vin bio

Vermador blanco 3L BIB Bio

17,50

Blend Airen en Macabeo
On-geïrrigeerde wijngaard op 600 m hoogte nabij de kustlijn | bodem: kalksteen
Frisse en fruitige witte wijn met toetsen van granny smith, citrusfruit en witte perzik. Aangenaam en toegankelijk, perfect voor
tal van gelegenheden!
Guia Penin : 87 ptn
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Vermador rosado 3L BIB Bio

€17,50

Blend Mourvèdre en Bobal
On-geïrrigeerde wijngaard op 600 m hoogte in de nabijheid van de mediterraanse kust | bodem: klaksteen
Toetsen van framboos en aardbei in de neus. Fruitig in de mond, met aangename, fijne kruidigheid. Leuke, frisse rose wijn.

Vermador tinto 3L BIB Bio

€17,50

Blend Mourvèdre en Petit Verdot
On-geïrrigeerde wijngaarden op 600 m hoogte nabij de mediterraanse kustlijn | bodem: kalksteen
Boeket met aroma’s van rijp zwart fruit en aromatische kruiden (tijm, laurier). Zwoele aanzet, vol in de mond met mooie
fruitmaterie en soepele tannines.

ALICANTE
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DOURO
CASAL DOS JORDOES
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DOURO
CASAL DOS JORDOES
Het familiaal domein Casal dos Jordoes, gesticht in 1870, ligt in de bekende en mooie Douro
vallei. De wijngaarden zijn verspreid over verschillende percelen in de gemeenten: São João
da Pesqueira, Casais do Douro (Sede), Ervedosa do Douro, Sarzedinho, en Castanheiro do Sul,
en liggen tussen de 90 en 350 m hoogte. Casal dos Jordoes brengt kwalitatief hoogstaande en
zuivere wijnen met de stempel van dit magnifieke terroir.

Quinta da Esteveira Douro Reserva 2011 Bio

€12,35

Blend 60% Tinta Roriz, 33% Tinta Franca, 7% Tinta Barroca
Wijngaarden gemiddeld 50 jaar oud, aangeplant in ‘socalcos’ (terrasbouw) 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: Jose Pinheiro |
100% gerecycleerd glas | 100% gerecycleerd karton | 100% gerecycleerde kurk | vegetale inkt
Donkere kleur met lichte evolutie verhult aroma’s van rijp rood en zwart fruit, vijgen, zwarte chocolade en specerijen. Mooi
evenwicht tussen zoete en frisse accenten in de mond met toetsen van zwart fruit (cassis), kersen, pruimen, gedroogde vijgen,
en specerijen omhuld door mooi versmolten tannine.
Goud: Concours Mondial de Bruxelles | Goud: Mundus Vini

DOURO
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METEORA
DOMAINE THEOPETRA

MOUNT ATHOS
83

TSANTALI
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METEORA
DOMEIN
THEOPETRA
De Tsilili familie plantte de biologische wijngaard van 15
ha aan in 1996. Deze ligt op 350 m hoogte op vrij steile
hellingen in de PGI Meteora. Theopetra focust zich
voornamelijk op inheemse druivensoorten als Assyrtiko,
Malagouzia en Limniona. De bodem is opgemaakt uit
100% leisteen (schist), wat natuurlijke lage rendementen
bevorderd, de wijn complexer maakt en een minerale
frisheid geeft. Het continentaal klimaat en de hoogte
zorgen voor koele nachten wat de aromatische
ontwikkeling in de druiven optimaliseert.

Malagouzia/Assyrtiko 2018 Bio

€13,95

Blend 55% Malagouzia et 45% 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 | een maand rijping op droesem
Lichtgele kleur met groene tinten, aromatisch en elegant boeket met toetsen van limoen, bergamot, ananas, passievrucht, en
verse munt. De mond heeft een uitstekende frisheid, prima in balans met zuivere fruittoetsen, gevolgd door een hint frisse
kruiden en mineraliteit in de afdronk. Boeiende witte wijn met bijzondere intensiteit en finesse!
91 ptn: Robert Parker | Goud: Berliner Wein Trophy | Goud: Concours Mondial de Bruxelles
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Malagouzia/Assyrtiko Oak Fermantation 2018 Bio

€15,95

Assemblage 55% Malagouzia – 45% Assyrtiko
Wijngaard op hellingen in Oost Meteora op 350m hoogte | hoge variatie tussen dag en nacht temperaturen | bodem: schist |
manuele oogst | lage rendementen: 30 hl/ha | schilmaceratie | fermentatie in Franse eik | zes maanden rijping in dezelfde
eiken vaten
Elegant en rijk boeket met accenten van citrusfruit, groene appel, steenvruchten, ook wat exotische toetsen, kruidnagel en
toast. Ook in de mond worden zuivere fruittoetsen mooi ondersteund door een prima gedoseerde en goed geïntegreerde eik
toets. Uitstekende balans, intense en zuivere smaken, medium body met een spannende minerale frisheid van begin tot einde.
Top gastronomische witte wijn met diepgang en lengte.
93 pnt: Robert Parker | Goud : Berliner Wein Trophy 2018| Goud : Concours Mondial de Bruxelles 2018

Cabernet Sauvignon/Syrah/Limniona 2016 Bio

€15,90

Blend 40% Cabernet Sauvignon, 40% Syrah, 20% Limniona
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
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 ptn: Robert Parker | Goud: Concours Mondial de Bruxelles | Zilver: IWSC | Premium wine **: Prowein

Theopetra Estate Limniona 2017 Bio

€16,94

100% Limniona
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 eik | alc: 13°
Intens en complex boeket met toetsen van rode bessen als aardbei en framboos, gedroogde vijgen, aromatische kruiden, witte
peper, kaneel en kruidnagel. De mond is geconcentreerd maar zonder enige zwaarte, eerder rond en met een prima balans
tussen intense fruittoetsen, veel fraîcheur en mooi geïntegreerde tannine. Klassewijn met behoorlijke lengte, interessant
bewaarpotentieel: 8 à 12 jaar
92 pts : Robert Parker 2017 | Silver: Decanter 2015
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MOUNT ATHOS

MOUNT ATHOS
TSANTALI
Inspired by a sense of place
De Tsantali familie maakt wijn sinds 1890. Evangelos Tsantalis, de tweede generatie wijnmakers, is een
charismatische figuur in Griekse wijnbouw scene. Tsantali staat bekend om zijn innovatief karakter,
met terroir als leidraad. De wijngaarden bevinden zich in Mount Athos, Rapsani, Halkidiki en Maronia.
Biodyversiteit in de wijngaard en lokale druivensoorten horen bij de werkfilosofie.

Terra Tsantali Retsina Greca Bio

€7,41

100% Roditis
wijngaard in Mount Athos | vinificatie met lichte toevoeging van vers dennenhars

Moderne retsina, met rijke aroma’s en frisse smaken met kruidige accenten en een typische retsina «bite». Fascinerende wijn,
past perfect bij Griekse salade, feta, tzatziki, en zeevruchten.

METEORA
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AUSTRALIË

MCLAREN VALE
PAXTON
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MCLAREN VALE
PAXTON
David Paxton, de oprichter van dit familiaal domein, startte in 1979. De wijngaarden liggen
in McLaren Vale (de historische en veruit grootste wijnregio van de Fleurie zone) in Zuid
Australië, nabij de stad Adelaide. De top lagen van de grond zijn er zeer dun, wat resulteert
in lage rendementen en intense smaken. Sommige percelen hebben nog een aantal zeer
oude stokken van meer dan 100 jaar oud. Wijnmaker Richard Freebairn werkt met minimale
interventies, zowel in de wijngaard als in de vinificatie kelder. Paxton behoort tot de
biodynamische top domeinen van Australië. Het is tevens een model voor zijn water hergebruik.

The Guesser White 2018 Biodynamic

€12,90

Blend Sauvignon blanc, Chardonnay, Pinot Gris, Roussane
Biodynamische wijngaard in McLaren Vale
Aromatisch boeket met zuivere toetsen van exotisch fruit, gember, en limoen. Mooie balans tussen frisse en fruitige toetsen in de
mond, medium body, met sappige textuur.

The Guesser Red 2018 Biodynamic

€12,90

Blend Shiraz, Cabernet Sauvignon, Grenache
Biodynamische wijngaard in McLaren Vale
Mooi boeket met toetsen van rode en zwarte bessen, blauwe pruimen, mokka, en wat specerijen. Sappig en zuiver fruit in de
mond, blijft elegant met voldoende frisheid, prima smaakintensiteit, medium (+) body, en soepele tannine.

€14,80

NOW Shiraz 2018 Biodynamic/Natuur wijn
100% Shiraz
Wijngaard in McLaren Vale | zonder toegevoegde sulfieten | Alc: 14°

Elegant boeket met toetsen van aardbeien, frambozen, blauwe bessen, een delicate lavendel toets en zoete specerijen. Sappig
en fluweelzachte textuur, met zuiver fruit en soepele tannine. Meteen op dronk.

MV Cabernet Sauvignon 2017 Biodynamic

€14,80

100% Cabernet Sauvignon
Biodynamische wijngaard in McLaren Vale | 9 maanden rijping in Franse eiken vaten van 500L | Alc: 14°
Ruim boeket met toetsen van cassis, braambessen, eucalyptus, kaneel, toast, en kruidnagel. Terugkerend zuiver fruit in de
mond, aromatische kruiden, aangename frisheid, full bodied, met mooi geïntegreerde tannine, en wat zoete specerijen in de
finale. Prima concentratie en lengte. Mooi bewaarpotentieel: 8 à 12 jaar.

MCLAREN VALE
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Thomas Block Grenache 2019 Biodynamie

€21,90

100% Grenache
Uniek perceel ‘Thomas Block’ in McLaren Vale | oude stokken van gemiddeld 65 jaar | manuele oogst | 20% whole bunge |
6 maanden rijping in Franse eiken vaten van 500 l | Alc: 14°
Elegant boeket met toetsen van aardbeien, frambozen, kers, pruimen, toast, en kruidnagel. Heel zuiver en soepel in de
mond, met terugkerend sappig rood fruit, aangename frisheid, medium (+) body, met wat zoete specerijen in de finale. Prima
smaakintensiteit en lengte. Mooi bewaarpotentieel: 5 à 10 jaar.
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MCLAREN VALE

CHILI

SAN ANTONIO
MATETIC
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SAN ANTONIO
MATETIC
Matetic is een Chileens biodynamisch referentiedomein met een ferme kwaliteitsvisie.
Authentieke terroire wijnen met respect voor mens en natuur zijn de leidraad van dit
topgamma. De wijngaarden liggen in de koelere klimaatzones van Chili, met een aanplant
van Sauvignon blanc, Rielsing, Gewurtztraminer, Chardonnay, Pinot noir, en Syrah. De bodem
bestaat voornamelijk uit klei en graniet. De jonge en dynamische ploeg, onder leiding van
Jorge en Arturo, gaan resoluut voor de hoogst mogelijke kwaliteit en terroir expressie:
doordachte site selectie, aangepaste druiven klonen, lage rendementen, en een top
infrastructuur en expertise in de kelder.

EQ Sauvignon blanc Coastal 2018 Biodynamic

€16,00

100% Sauvignon blanc
Koel klimaat Sauvignon Blanc uit de San Antonio vallei | verschillende Sauvignon Blanc klonen worden gebruikt om deze cuvee
samen te stellen | fermentatie: deels in amforen, deels in inox tanks, en deels op eik | natuurlijke fermentatie met wilde gisten |
de wijn rijpt 4 maanden op de fijne droesem
Lichtgele keur met groen tinten. Delicaat en complex boeket met frisse grassige toetsen en citrus, gevolgd door exotisch fruit.
Prima fruitconcentratie in de mond, met terugkerend exotisch fruit, citroenzeste, een fijne minerale en een zilte toets. Zeer
elegant, met aangename frisheid en uitstekende lengte.
Wine Spectator: 92 ptn | Parker: 92 ptn | Wine Enthousiast: 92 ptn

EQ Chardonnay 2015 Biodynamic

€19,90

Zeer elegante en verfijnde aroma’s en smaak met toetsen van appel, abrikoos, witte bloesems en toast. Ruim en elegant met
een mooie concentratie, maar steeds in finesse, en een indrukwekkende lengte.
Wine Spectator: 92 ptn | Parker: 91 ptn

Corralillo Gewurtztraminer 2018 Biodynamic

€16,00

100% Gewurtztraminer
Wijngaard in Casablanca vallei op slechts 10 km van de kustlijn | koel maritiem klimaat | biodynamische wijngaard |
graniet bodem | handmatige oogst | lage rendementen | whole bunge en deels ontsteelt |
natuurlijke vinificatie deels op amforen
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 Gewurztraminer met slechts 2.55 g/L restsuiker.
Patricio Tapia: 92 ptn

Corralillo Pinot Noir 2015 Biodynamic

€19,90

100% Pinot Noir
San Antonio vallei op 10 km van de kustlijn | biodynamische wijngaard | lage rendementen | graniet bodem | manuele oogst |
natuurlijke vinificatie | 12 maanden rijping of 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.
Wine Enthousiast: 90 ptn
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SAN ANTONIO

Corralillo Syrah 2015 Biodynamie

€19,90

100% Syrah
San Antonio vallei op slechts 10 km van de kustlijn, biodynamische wijngaard, graniet bodem, handmatige oogst, lage
rendementen, natuurlijke vinificatie, 14 maanden rijping deels in amforen, deels op Franse eik
Diepe paarsrode kleur. Complex boeket met toetsen van verse bramen, peper, salie, munt, tabak, leder, bosgrond, mineralen,
en kruidnagel. Geconcentreerde mond maar toch bijzonder elegant en complex, prima frisheid, met vlezig en kruidig karakter;
Noordelijke Rhone stijl. Prachtwijn!
James Suckling: 93 ptn | Robert Parker: 92 ptn | Wine Enthousiast: 90 ptn

SAN ANTONIO
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MENDOZA
CHAKANA
Chakana ligt in de Lujan de Cuyo vallei in wijnhoofdstad van Argentinië, Mendoza. De
wijngaarden liggen op 960 m hoogte in een zeer droog continentaal klimaat. Het zuivere
smeltwater van de Andes zorgt voor de nodige irrigatie terwijl de koele nachten een gestage
rijpheid van de druiven bevordert. Claude en Lydia Bourguignon, Franse bodemexperten,
hebben de convertie naar de biodynamische wijnbouw mee ingeleid in 2016. Gabriel Bloise,
de oenoloog, heeft het houtgebruik beperkt en gaat resoluut voor meer terroir gedreven
expressie en finesse.

Nuna Vineyard Malbec 2018 Biodynamie

€13,95

100% Malbec
biodynamische wijngaard in Lujan de Cuyo op 960 m | bodemadviseurs: Claude en Lydia Bourguignon | bodem: voornamelijk
zanderige leem | natuurlijk vinificatie met wilde gisten | 8 maanden rijping in eik en betonnen cuves
Boeket met veel primair fruit als pruimen, aardbeien, en zwarte bessen gevolgd door steranijs, vruchtengebak, en
koffiebonen. Eerder full bodied, maar zonder enige zwaarte, met een goede balans tussen fruit en frisse toetsen, een mooie
smaakintensiteit en goed gedoseerde concentratie.
Tim Atkin: 91 pnt | Wine Advocat: 90 pnt | Wine Enthousiast: 91 pnt

MENDOZA
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LA RIOJANA
LA RIOJANA
Sinds 1940 zijn maar liefst vier generaties en enkele honderden families betrokken geweest bij
de druiventeelt voor de Riojana Fair Trade coöperatieve. Ze hebben geholpen met het maken
van niet alleen een van de grootste en meest succesvolle coöperaties in Argentiniàvandaag de
dag, maar ook ‘s werelds grootste producent van gecertificeerde Fairtrade-biologische wijn.

Ecologica Reserva Torrontes/Chardonnay 2019
Bio & Fair Trade

€9,60

Blend 60% Torrontes, 40% Chardonnay
Famatina Valley op 900m hoogte | bodem: zand/kalk
Mooi aromatisch boeket met toetsen van oranjebloesem, meloen, steenvruchten, 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!

Ecologica Reserva Shiraz/Malbec 2019 Bio & Fair Trade

€9,99

Blend 60% Shiraz, 40% Malbec
Famatina Valley | zand en klak bodem | warme dagen en koele nachten zorgen voor een optimale rijpheid van de druiven | 15%
van de wijn is hout gerijpt, 85% innox tanks
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!
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WIJN ZONDER
ALCOHOL
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ALICANTE
VINA’0°
Vina’0°: inovatieve en kwaliteitsvolle bio wijnen zonder alcohol
Eigen werk geeft vaak het meeste voldoening! Daarom besloot Biodyvino om een eigen
biologisch en alcoholvrij merk te creëren, met name Vina’0°.
Biodyvino volgt de biologische wijnmarkt en de nieuwe consumptiepatronen op de voet. De
aangepaste wetgeving met betrekking tot biologische alcoholvrije wijnen laat nu toe om alcohol
weg te filteren (dit mag slechts als 100% van de alcohol wordt weg gefilterd). De organoleptische
resultaten zijn beduidend beter als er een fermentatie van het druivensap plaatsvindt.
Alcoholvrije wijn kan hoe dan ook niet vergeleken worden met klassieke wijn, maar we zijn
tevreden en fier over het resultaat. Cheers!

Vina’0° Chardonnay zonder alcohol Bio

€5,99

100% Chardonnay
witte wijn zonder alcohol | gefermenteerd druivensap waaruit de alcohol volledig werd weg gefilterd
Aroma’s van gele steenvruchten, mango, citroen, en bloesems vermengen zich in het glas. Soepel, sappig en light-bodied. Drink
zonder mate, cheers!

Vina’0° Merlot zonder alcohol Bio

€5,99

100% Merlot
rode wijn zonder alcohol | gefermenteerd druivensap waaruit de alcohol volledig werd weg gefilterd
Aroma’s van rode kers, aardbei, framboos en blauwe pruim vermengen zich in het glas. Soepel, fruitig en light-bodied. Drink
zonder mate, cheers!

Vina’0° Rosé zonder alcohol Bio

€5,99

100% Merlot
rosé wijn zonder alcohol | klassieke vinificatie waaruit de alcohol volledig wordt weg gefilterd | de zachte filtermethode via
condensatie zorgt dat de organoleptische kwaliteiten maximaal bewaard blijven
Aroma’s van framboos, aardbeien, granaatappel, en bloesems. Soepel, sappig en light-bodied. Drink zonder mate, cheers!

Vina’0° Classic Sparkling zonder alcohol Bio

€5,99

100% Airen
schuimwijn zonder alcohol | klassieke vinificatie waaruit de alcohol volledig wordt weg gefilterd | zachte filtermethode via
condensatie om organoleptische kwaliteiten optimaal te bewaren
Bulle charmante aux notes de citron vert, de pêches, et de melon sur un fond floral. Bouche souple, fraîche, et fruitée. A
consommer sans modération, tchin!

Vina’0° Sparkling rosé zonder alcohol Bio

€7,90

100% Airen
rosé schuimwijn zonder alcohol | klassieke vinificatie waaruit de alcohol volledig wordt weg gefilterd | zachte filtermethode via
condensatie om organoleptische kwaliteiten optimaal te bewaren
Aroma’s van kleine rode vruchten en bloesems. Soepel, sappig, fris en light-bodied. Drink zonder mate, cheers!
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FRANKRIJK CHAMPAGNE
VINCENT COUCHE
Excellentie, van nature
Familiaal en kwaliteitsvol Champagne huis gerund door de gepassioneerde en gedreven Vincent Couche.
De wijngaarden (13ha), die sinds 2008 biodynamisch worden bewerkt, liggen in het hartje van de Côte des
Bar. Vincent is een echte perfectionist die niets aan het toeval overlaat. Om de kwaliteit (biodiversiteit)
van de bodem te bevorderen en om het terroir potentieel te maximaliseren heeft hij beroep gedaan op de
expertise van Claude Bourguignon (gereputeerd agronoom). Mede ook door het advies van Pierre Masson,
expert in de biodynamie, is het domein een referentie geworden voor kwaliteitsvolle biodynamische
Champagne. Vincent Couche staat tegenwoordig op heel wat wijnkaarten van sterrenrestaurants in
Frankrijk en elders.

Eclipsia brut Biodynamie/Natuur wijn

€37,70

Blend 81% Pinot Noir, 19% Chardonnay
Côte des Bar | manuele oogst | wijngaard Buxeuil met Kimmeridiaanse klei en kalk bodem | natuurlijke vinificatie met wilde gisten
| deels gefermenteerd op eik | 18 maanden sur lattes | dosage van 6 g/L
Gracieuze bubbels in het glas met een fraai boeket van gele pruim, frambozen en rode appel op een achtergrond van toast
aroma’s. Aangenaam smaakprofiel met mooi evenwicht tussen structuur en frisheid.
Guide Gault et Millau: 16/20 | Wine Enthusiast: 90/100 | Guide Gilbert et Gaillard: 90/100 | Sommelier Wine Award 2015: Argent | Challenge Millésime Bio
2014: Argent | Guide Carité des bonnes adresses du vin bio et biodynamique 2017-2018: 4/5

Eclipsia extra brut Biodynamie/Natuur wijn

€39,60

Blend 81% Pinot Noir, 19% Chardonnay
Côte des Bar | manuele oogst | wijngaard Buxeuil met Kimmeridiaanse klei en kalk bodem | manuele oogst | wilde gisten | deels
gefermenteerd in eiken vaten | natuurlijke vinificatie met wilde gisten | zonder toegevoegde sulfieten | 18 maanden rijping sur
lattes | dosage van 3 g/L
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...
Guide Gault et Millau: 16/20 | Wine Enthusiast: 91/100 | Guide Gilbert et Gaillard: 91/100 | La revue du Vin de France – 15/20 | Decanter World Wine
Awards 2015: Médaille de Bronze | Guide Carité des bonnes adresses du vin bio et biodynamique 2017-2018: 4/5

Eclipsia brut rosé Biodynamie/Natuur wijn

€43,95

Blend 80% Pinot Noir, 20% Chardonnay
Côte des Bar | manuele oogst | wijngaard Buxeuil met Kimmeridiaanse klei en kalk bodem | manuele oogst | wilde gisten | deels gefermenteerd in
eiken vaten | zonder toegevoegde sulfieten | dosage: extra brut

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.
Wine Enthusiast – 90/100 | Guide Gilbert et Gaillard – 91/100 | Challenge Millésime Bio 2014 – Médaille d’Argent | Gault & Millau 2013 – 16/20 | Decanter
World Wine Awards 2015 – Médaille de Bronze | Guide Carité des bonnes adresses du vin bio et biodynamique 2015-2016 - 4/5
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LANGUEDOC-ROUSSILLION
LIMOUX
DOMAINE DELMAS
Topper en pionier uit de Haute-Vallée
De familie Delmas begon met een wijngaard van 3 ha in de gemeente Antugnac, in het hart
van de AOC Limoux. In 1982 zetten Bernard en zijn vrouw Marlène de stap naar de biologische
wijnbouw. Hun ambities zijn duidelijk: lekkere en kwalitatieve wijnen maken in harmonie met de
natuur. De wijnstokken zijn gemiddeld 30 jaar oud en verspreiden zich vandaag over 29 ha. De
hoge ligging (500 m) van de wijngaarden zorgt voor een optimaal fris en fruitig karakter van
de wijnen

Blanquette de Limoux Bio

€15,60

Blend Mauzac, Chardonnay, Chenin
Bio productie sinds 1982 Bio productie sinds 1982 | afkomstig van 3 percelen: Campgrand, Espilies, Le Pech op 300 m hoogte |
stokken van gemiddeld 25 jaar oud | bodem: kalk/klei | traditionele methode met 18 maanden rijping sur lattes | dosage: 7 gr/L
Mooie aromatische expressie van de lokale Mauzac druif met toetsen van acacia bloesem, citroen zeste, perzik, en minerale
accenten. Fris-fruitig, met terugkerende aroma’s in de mond, prima smaakintensiteit, en een heerlijke minerale frisheid in de
finale.
Guide hachette 2017: Coup de Coeur | Wine & Spirits: 90 ptn | Guide des Bonnes Adresses du Vin Bio: Goud

Bernard Delmas Crémant de Limoux cuvée passion Bio

€16,60

Blend Chardonnay, Chenin, Pinot Noir, Mauzac
Bio productie sinds 1982 | bodem: kalk/klei | manuele oogst | gemiddelde leeftijd van de stokken: 25 jaar | wijngaard op 300 m
hoogte | blend van 10 verschillende cuvees | traditionele methode met 20 maanden rijping sur lattes | dosage van 10 g/L
Intense en elegante aroma’s met citrus, abrikoos, wat klein rood fruit, toast, hazelnoten, en minerale accenten. Zuiver en
levendig met een prima verlengstuk van de aroma’s in de mond. De chardonnay geeft wat body, de chenin et mauzac zorgen
voor frisse minerale accenten en de Pinot zorgt voor een mooie vineuze smaakintensiteit. Prima balans en lengte.
Guide hachette 2017: Coup de Coeur | Wine & Spirits: 90 pnt | Goud : Guide des Bonnes Adresses du Vin Bio

Crémant de Limoux cuvée des Sacres millésimé 2013 Bio

€19,95

Blend Chardonnay, Pinot Noir, Chenin Blanc, Mauzac
Bio productie sinds 1982 | terroir de la Haute Vallee: selectie van verschillende percelen op gem 300 m hoogte: La Garigole,
Pradelles en Les Bordes | manuele oogst | 100% sap van eerste pres | blend van 10 verschillende cuvees | 30 maanden rijping sur
lattes | restsuiker: 7 gr/l
Elegant boeket van witte bloemen, citrus, gekonfijte abrikoos, en brioche. Fijne belletjes die lang aanhouden. Mooie intensiteit
en levendigheid in de mond, met romige textuur en frisse appeltoetsen. Een klasse schuimwijn met complexiteit, diepgang, en
elegantie!
Jancis Robinson : 16 pts | Top 100 Sparkling wines UK 2017 | Goud : Concours National des Créments 2017 | ** Guide Hachette 2018

FRANKRIJK
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PIERRE & NICO
Pierre & Nicolas zijn twee avontuurlijke agronomen en oenologen. De twee jeugdvrienden delen dezelfde
ecologische, sociale, en menselijke drive. Na verschillende werkervaringen in Franse wijngaarden
stichten ze hun eigen zaak in 2016. Nico, gepassioneerde natuurliefhebber, is een meester in de kunst
van het blenden. Pierre, een rasechte fijnproever, hij heeft een neus ontwikkeld voor top ingrediënten.
Samen keren ze terug naar de traditie van de ‘Franse Apéro’, maar dan aangepast aan de actuele
consumptiepatronen. Hun artisanaal gamma is gebaseerd op Franse witte wijn met subtiele infusen van
planten en vruchten. 100% bio, fris-aromatisch-fruitig, laag in suikers, zonder kleur- en bewaarmiddelen.»

Apéro Bio L’insolent

€9,99

Planten gember en munt | Fruit limoen | Druiven Sauvignon blanc, Ugni blanc, Loin de L’oeil
Alc: 8.5° | Schenktemperatuur: 5° | Houdbaarheid: enkele dagen met aangepaste dop
Aromatisch, fris en fruitig. Lekkere combinatie van hartige gembersmaak gecombineerd met frisse munt- en limoentoetsen,
verfrissend van begin tot einde! Bevat quasi geen suiker.
Past bij toast met gerookte zalm en limoen, paddenstoelen brochette en rauwe groenten met tzatziki dip, of met desserts als:
cheesecake mago/passievrucht, coupe verse aardbeien met basilicum, citron meringuée taart

DIE
CAVE MONGE GRAMON
Vederlicht met zoete toets
De clairette de Die Equilibre wordt gemaakt door het dynamische team van Cave Monge
Gramon in de Noordelijke Rhone. De wijngaarden liggen in de uitlopers van de Alpen in het
Oosten van de Noordelijke Rhone. Deze Clairette de Die is prima als origineel aperitief of bij
desserts, is makkelijk drinkbaar, lichtvoetig, en zéér verteerbaar!

Clairette de Die Équilibre Biodynamie

€14,21

Blend 75% Muscat à petit grain, 25% Clairette
Schitterende lichtgele schuimwijn met subtiele Muscat aroma’s als rozenblaadjes, oranjebloesem, citrusfruit, druivensap.
Lichtvoetig (7.5°) en fris, zeer fruitig. Koel serveren (6 à 8°C) als origineel aperitief, in cocktails, bij foie gras en andere
gerechten; Uiteraard ook bij desserten met fruit of amandelgebak.
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NORMANDIE
DOMAINE DE LA FLAGUERIE
Traditie en passie met een hart voor de natuur.
Historische familieboerderij in Bayeux (Normandië) met uitstekende appelboomgaarden die
zorgen voor een diverse mix van appelsoorten. Appelsap, cider, Calvados, en Pommeau de
Normandie worden er met de grootste zorg en traditie gemaakt.
Biologische productie sinds 1998.
domaine-flaguerie.com

Cidre Brut 25 cl Bio
Blend tien bio appelsoorten
Natuurlijke fermentatie met inheemse gisten | zonder toegevoegde sulfieten
Uitgebalanceerde aroma’s en smaken van sappige appel en wat broodkruim.
Fris-fruitig en droog tot in de afdronk. Lekker!

Cidre Brut Bio

5,30€

Blend tien bio appelsoorten
Natuurlijke fermentatie met inheemse gisten | zonder toegevoegde sulfieten
Uitgebalanceerde aroma’s en smaken van sappige appel en wat broodkruim.
Fris-fruitig en droog tot in de afdronk. Lekker!

Cidre Demi-sec Bio

5,30€

Blend tiental appelsoorten
Natuurlijke fermentatie met inheemse gisten | zonder toegevoegde sulfieten
Uitgebalanceerde aroma’s en smaken van appel, fris en droog, met licht zoete toets in de afdronk. Lekker!
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VENETO

LE SPINEE
Organic agriculture is also a philosophy
Azienda Durante, opgericht in 1970, ligt tussen de rivieren Piave en Sile in de Treviso provincie. Het domein
wordt geflankeerd door de Conegliano en Montello heuvels, een gebied nabij de Adriatische zee. Naast
kwaliteitsvolle biologische druiven produceert de wijngaard ook een gevarieerde en rijke biodiversiteit,
talrijke vogels en insecten maken deel uit van het landschap. Een fantastische setting om lekkere prosecco
te maken... . Ivano en Michele, de zonen van oprichter Lino, hebben vandaag de leiding in handen.
Biologisch gecertificeerd sinds 1998.

Prosecco Frizzante Spago Bio

€9,00

100% Glera
Bio productie sinds 1998 | wijngaarden in de heuvels ten Noord-Westen van Piave DOC | tank methode
Frisse en fruitige schuimwijn met mooi boeket van exotische vruchten, groene appel, en citrus. Frisse aanzet met fijne mousse,
zuiver fruit, en een ronde afdronk. Prima als aperitief, bij gerookte vis, tomaat garnaal en ham meloen.

Prosecco Spumante Brut Bio

€13,50

100% Glera
Bio productie sinds 1998 | wijngaarden in de heuvels ten Noord-Westen van Piave DOC | 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.

SICILIË
SANTA TRESA
Santa Tresa Frappato Spumante Brut Rosé Bio

€14,94

100 % Frappato
wijngaard in Vittoria | manuele oogst | charmat methode
Licht zalmroze kleur met een verfijnd boeket van kleine rode vruchten als framboos, bosaardbeien en granaatappel, florale
accenten en citroenschil. Mooi uitgebalanceerde mond tussen frisse en fruitige toetsen. Licht, soepel en elegant, met een prima
smaakintensiteit. Een lekkernij van begin tot einde, sterk aanbevolen!
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PARES BALTA
Kwaliteitsvolle bio(dynamische) Penedes cava
Het dynamisch en familiaal domein Pares Balta dateert uit de 18de eeuw. De wijngaarden die het domein
omringen liggen boven Vilafranca in Medio Penedes (de grootste en belangrijkste DO van Catalonië) op
500 m hoogte en werden aangeplant in 1790. Twee eeuwen later werden er extra percelen aangekocht in
Penedes superior tussen 500 en 800m hoogte, midden in een ongerept natuurpark. Alle wijngaarden zijn
biodynamisch gecertificeerd (Demeter) en de wijnen hebben het Europees bio certificaat. Tegenwoordig
wordt het domein beheerd door de achterkleinkinderen Joan en Josep Cusine en in de kelder zijn twee
vrouwelijke wijnmakers aan het roer: Elena Jimenez en Marta Casas. De verschillende bodemsoorten,
microklimaten, exposities en hoogtes zorgen voor extra complexiteit en interessante blend opties.

Cava Misolfa Brut Reserva Biodynamie

€10,95

Blend 59% Parellada, 24% Macabeo, 17% Xarel lo
Biodynamisch gecertificeerde wijngaard | bodem: hoofdzakelijk kalksteen met marine fossielen en klei | stokken gemiddeld 45
jaar oud | traditionele methode | rijping: 18 maanden op droesem
De cava Misolfa Brut Reserva is een cuvee dat exclusief gemaakt wordt voor Biodyvino.
Lichte kleur en fijne, persistente pareling. Mooie fruitaroma’s (citrus, groene appel, abrikozen, perzik) en accenten van brioche
en toast. Verfijnde en elegante Reserva Cava, doch met een ruime onderbouw.
Een cava die zich perfect schikt voor tal van gelegenheden, ook bij gerechten.
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SPANJE VALENCIA
NELEMAN
Great wines done differently
De wijnen van Neleman, altijd biologisch en vegan friendly, zijn geïnspireerd door de Spaanse
mediterrane leefstijl. Derrick Neleman, eigenaar van Nederlandse origine, brengt een
moderne benadering van wijn maken met respect voor de spirit van de dry farmed (zonder
irrigatie) oude wijngaarden. ‘Duurzaamheid zit in onze genen. Voor elke 173 flessen wijn die
we maken planten we een boom in het Parque Natural de las Hoces del Cabriel. Dit helpt de
CO2 uitstoot te verminderen, het vergroot de biodiversiteit en herstelt het lokale landschap
in de meer natuurlijke staat. We gebruiken alleen (natuur)kurk om onze flessen af te sluiten
en we zamelen kurken ook weer in voor hergebruik.’ Het domein werk onder CO2 neutraal
certificaat. De wijngaarden van Neleman bevinden zich in het beschermd natuurreservaat op
800 m hoogte. Dankzij deze hoge ligging bewaren de wijnen hun fris karakter en ontwikkelen ze
een prima aroma -en smaakintensiteit.

Cava Brut Bio

€13,30

Blend 85% Macabeo, 15% Chardonnay
Requena perceel op 900m, dry farmed | traditionele methode met 14 maanden sur lattes
Elegante florale aroma’s met steenvruchten en delicate toetsen van broodkruim. Fris en fruitig in de mond, met wat volume en
diepgang.

TIERRA DE CASTILLA
DOMINIO DE PUNCTUM
Dit familiaal domein ligt in Las Pedroñeras (centraal Spanje) op +/- 800 m boven de zeespiegel.
De wijngaarden liggen in een ongerept natuurgebied met een droog en warm klimaat. De
hoogte zorgt echter voor koele nachten waardoor de druiven hun aromatisch potentieel
ten volle kunnen ontwikkelen en hun frisheid bewaren. De familie Fernandez werkt op
biodynamische wijze waardoor het natuurlijk evenwicht en de biodiversiteit in de wijngaard
optimaal zijn!

Tartessos Espumoso Biodynamie
Blend Chardonnay, Viura, Viognier
Druiven worden s’nachts geoogst | Methode Charmat, met 2 maanden rijping op de droesem
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 de finale. Zeer mooie prijs/kwaliteit!
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€8,60

Pablo Claro Bubbles Bio

€9,95

100% Chardonnay
Biodynamische wijngaard op 900 m hoogte | s’nachts geoogst | tank methode | Tierra de Castilla
Een fris-fruitige en toegankelijke schuimwijn met een elegant mondgevoel. Mooie toetsen van exotisch fruit, witte steenvruchten
en frisse citrustoetsen vermengen zich de mond. Een lekkernij van begin tot einde, en dit voor een spotprijs!

Pablo Claro Pink Bubbles Bio

€9,95

Blend 50% Grenache, 50% Bobal
Biodynamische wijngaard op 900 m hoogte | s’nachts geoogst | tank methode | Tierra de Castilla
Fijne bubbels, met een mooie zalmkleur. Fruitig boeket met mooie florale toetsen (pioenroos), kers, bosaardbeien,
granaatappel, en framboos. Lekker fris in de mond met een weelde van klein rood fruit, en kersen. Een lekkernij van begin tot
einde, en dit voor een spotprijs!
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ZUID-AFRIKA
STELLAR ORGANICS
Stellar winery is de grootste producent van biologische wijnen in Zuid-Afrika. De druiven zijn afkomstig
van verschillende boerderijen die allen onder de hoede van het Fairtrade project werken. De boerderijen
bevinden zich tussen de Olifant’s river en Namaqualand. Deze streek is zeer bekend om zijn lentebloemen,
het ligt temidden van een unieke biotoop. Stellar winery is het eerste wijnproject ter wereld dat
gecertificeerd werd door de internationale Fairtrade instanties.

Stellar Organics Sparkling extra dry Bio & Fair Trade

€15,90

100% Chenin blanc
Heerlijke Zuid-Afrikaanse schuimwijn met lichtgele kleur en mooie consistente pareling. Een subtiele fruitcocktail in de neus. In
de mond een lekkere mix van citrus en appeltoetsen met een fris karakter dat blijft boeien! Leuke prijs/kwaliteit.
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DOMAINE DE BASSAC
Domaine Bassac is een familiebedrijf dat met passie en toewijding gerund wordt door de drie broers
Pierre, Henri en Louis Delhon. Het domein bevindt zich in het kleine Middeleeuwse dorp Puisalicon ( Cotes
de Thongue ), in de Languedoc regio. De wijngaarden van Domaine Bassac liggen tussen de drie steden
Beziers, Pezenas en Bedarieux en bedekken zo’n 60 ha. Vandaag staan broers Louis en François ( 8ste
generatie ) aan het roer van het domein, hun vinificatie stijl staat garant voor heerlijke wijnen die een
ander prijskaartje doen vermoeden. Puur, sappig, rijp en elegant.

Muscat à petits grains 2017 Bio

€9,95

100% muscat à petit grain
Heerlijk aromatisch boeket met toetsen van kweepeer, lychee, honing en gekonfijte gember. Lekker sappig en fris in de mond,
zeker niet te zoet. Subtiel, bijzonder aangenaam, en mooi evenwichtig!

MAS DES CLOTS
Mas des Clots is een gevestigde waarde in de Roussillon. De oorspronkelijk activiteit was het
houden van schapenkudden, er werden ook verschillende fruit-en groentesoorten gekweekt.
Vandaag leidt Michel Piquemail dit mooi, familiaal domein (30 hectares), met als enige focus het
maken van authentieke terroire wijnen. De wijngaarden liggen in een beschutte vallei omgeven
door de garrigue.

Muscat de Rivesaltes 2017 Bio

€13,90

Blend 50% muscat d’alexandrie en 50% de muscat à petit grain
Manuele oogst | natuurlijke gisten
Intens boeket met florale toetsen, exotisch fruit, gedroogd en gekonfijt geel fruit en wat honing. De frisse toetsen zorgen voor
een zeer harmonieuze mond met een mooie balans, en een fraaie smaakintensiteit. Kan als aperitief, met exotische gerechten,
vleesgerechten met fruit ( perziken, mango ), op een verse fruitsalade, (ijs)desserten met honing en of exotisch fruit.
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BODEGAS ROBLES
Domein met visie en kunde
Bodegas Robles is opgericht in 1927 te Cordoba. In 1990 voltooide de derde generatie de
overstap naar de biologische wijnbouw. Het werken met wilde gisten uit de wijngaard en uit
de kelders zorgt voor de typerende stijl van Robles. De wijngaard ligt op 300 m hoogte met
een zonovergoten mediterraans klimaat, op de typische kalkgronden van Jerez. De bodega
werkt samen met de universiteit van Cordoba om de biodiversiteit in en rond de wijngaard te
optimaliseren en om de oorzaken van de klimaatsverandering te bestrijden

Caprichoso Dulce Bio
Blend 50% Pedro Ximénez, 50% Verdejo
gedroogde Pedro Ximénez druiven geblend met verdejo | gebotteld met lichte residuele CO2
Amber kleur. Ruim, complex en elegant aroma pallet met toetsen van groene appel, bloesems, ananas, sinaasappelschil en
honing. Prima evenwicht tussen frisse en zoete toetsen in mond, met een lichte sprankel dat het geheel levendig, fris en
bijzonder aangenaam om te drinken maakt.
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VERSTERKTE WIJN
LIKEUREN
SPIRITS

CASAL DOS JORDOES
Het familiaal domein van Casal dos Jordàµes bestaat sinds 1870, de wijngaarden zijn verspreid
over verschillende percelen in de gemeenten: Sà£o Joà£o da Pesqueira, Casais do Douro
(Sede), Ervedosa do Douro, Sarzedinho, en Castanheiro do Sul. De wijngaarden liggen tussen
de 90 en 350 m hoogte.

Porto Tawny Bio

€19,70

Blend Tinta Barroca, Tinta Cao, Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional
wijngaard in traditionele terrasbouw in Cima Corgo | schist bodem | manuele oogst
Aroma’s van rijpe rode vruchten en kaneel in de neus. In de mond vrij rijke, maar elegante portwijn. Prima als aperitief, maar
ook met (blauwe) kazen, en (chocolade) desserts.
Goud: concours mondial de Bruxelles

Porto Finest Reserve Bio

€23,20

Blend Tinta Barroca, Tinta Cao, Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional
wijngaard in traditionele terrasbouw in Cima Corgo | schist bodem | manuele oogst
Mooi fruitig boeket met fijne peperige toetsen, koffie, en cacoa. Portwijn met verfijning en diepgang, prima afdronk. Klassewijn!
Goud: Concours mondial de Bruxelles
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BODEGAS ROBLES
Domein met visie en kunde
Bodegas Robles is opgericht in 1927 te Cordoba. In 1990 voltooide de derde generatie de
overstap naar de biologische wijnbouw. Het werken met wilde gisten uit de wijngaard en uit
de kelders zorgt voor de typerende stijl van Robles. De wijngaard ligt op 300 m hoogte met
een zonovergoten mediterraans klimaat, op de typische kalkgronden van Jerez. De bodega
werkt samen met de universiteit van Cordoba om de biodiversiteit in en rond de wijngaard
te optimaliseren en om de oorzaken van de klimaatsverandering te bestrijden. http://www.
bodegasrobles.com/

Piedra Luenga Sherry Fino Dry Bio

€12,60

100% Pedro Ximénez
Wijngaard in Montilla-Moriles | natuurlijke fermentatie met wilde gisten voor basiswijn | 2 jaar rijping onder flor (gist laag) in
Solera systeem | Alc: 15°
Droge Fino sherry met intens en getypeerd boeket van gedroogd fruit, amandelen, broodkruim, en aromatische kruiden. Prima
smaakintensiteit, levendig en fris met een licht bittere en ziltige toets. Prima als aperitief of bij zeevruchten, sushi en sashimi.
Goud: Mundus Vini 2018 | Recommended by Hugh Johnson | Awarded in 2014, Best Organic Production of Spain, by Spanish Ministry of Agriculture

Bodegas Robles VRMT Robles 1L Bio
100% Pedro Ximénez
blend van 8 jaar eik gerijpte Oloroso wijn met jonge solera wijn | maceratie met 10 aromatische planten afkomstig uit de
wijngaard
Boeiend aroma -en smaakpallet met kaneel, kruidnagel, kweepeer, honing, vanille, alsem, gentiaan en vlierbessen. Mooi
evenwicht tussen secundaire / tertiaire en frisse smaken.
Een fantastische ontdekking, met bijzonder leuke en brede food & wine pairing opties. Probeer: olijven, gerookte vleeswaren,
chorizo, mosselen, tonijn, ansjovis, zalm, kazen, gedroogd fruit, cheesecake, desserts met sinaasappel of citroen en noten. Een
originele, innoverende en zeer kwalitatieve vermouth, one for the foodies!
Or : Mundus Vini 2018 | Recommended by Hugh Johnson | Awarded in 2014, Best Organic Production of Spain, by Spanish Ministry of Agriculture

Bodegas Robles VRMT Robles BIB 3L Bio
100% Pedro Ximénez
blend van 8 jaar eik gerijpte Oloroso wijn met jonge solera wijn | maceratie met 10 aromatische planten afkomstig uit de
wijngaard
Boeiend aroma -en smaakpallet met kaneel, kruidnagel, kweepeer, honing, vanille, alsem, gentiaan en vlierbessen. Mooi
evenwicht tussen secundaire / tertiaire en frisse smaken.
Een fantastische ontdekking, met bijzonder leuke en brede food & wine pairing opties. Probeer: olijven, gerookte vleeswaren,
chorizo, mosselen, tonijn, ansjovis, zalm, kazen, gedroogd fruit, cheesecake, desserts met sinaasappel of citroen en noten. Een
originele, innoverende en zeer kwalitatieve vermouth, one for the foodies!
Or : Mundus Vini 2018 | Recommended by Hugh Johnson | Awarded in 2014, Best Organic Production of Spain, by Spanish Ministry of Agriculture

BRARD BLANCHARD
Al 4 generaties lang werkt de familie Blanchard op dit prachtige domein van ongeveer 20
ha groot. Het domein ligt op de rand van de Charantes. Jacques en zijn vrouw Dany werken
volgens de normen van de biologische landbouw sinds 1972. Oogst gebeurt manueel voor al
hun producten, pineau’s en cognacs zijn van topniveau! Brard Blanchard is lid van Nicolas
Joly’s wijnbouwers vereniging «La Rennaissance des appellations».
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Pineau des Charentes blanc Bio

€21,01

Blend 67% Ugni blanc, 20% Colombard, 13% Montils
Bio productie sinds 1972 | bodem: kalk/klei | manuele oogst | rijping in eiken vaten uit Limousin
Verfijnde, complexe neus van witte perzik, exotisch fruit en gedroogde vruchten. Sublieme smaak met terugkerend exotisch
fruit (banaan), toets abrikoos, en vijgen. Topproduct!
Goud: Concours général agricole Paris | Guide hachette: Coup de cœur

Pineau de Charentes rouge Bio

€21,80

100% Merlot
Bio productie sinds 1972 | bodem: kalk/klei | manuele oogst | rijping in eik uit Limousin
Verfijnde neus met cassis, klein rood fruit en gekonfijt fruit. Mooi evenwicht in de mond met terugkerend fruit in een ronde en
zuivere mond.
Prix d’Excellence: Concours Général Agricole, Paris 2002 (5 jaar na mekaar goud!) | Guide Hachette 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Cognac Estival Bio

€41,95

2,5 jaar eikrijping. Ruime neus met vanille, zoethout, en witte bloesems. Aangename, zachte cognac. Prima als digestief, of
gekoeld met een blokje ijs met eventueel wat bruisend water, fruitsap of limonade. Combinatiemogelijkheden zijn talrijk, laat uw
creativiteit maar de vrije loop...

€56,75

Cognac Sélection Bio
100% Ugni blanc
Bio productie sinds 1972 | manuele oogst | rijping in kleine eiken vaten van 225 l | eik uit Limousin
Vijf jaar eik rijping. Intense en verfijnde neus met een mooi fruitig profiel. Vol en zacht in de mond met lange afdronk.

Cognac VSOP Bio

€75,70

100% Ugni blanc
Bio productie sinds 1972 | manuele oogst | 10 jaar rijping in kleine eiken vaten van 225 l uit de Limousin
Tien jaar eik rijping. Harmonieus, expressief, fris en fruitig in de neus. De mond is mooi in balans, zacht en rond, met
complexiteit en lengte.
Goud: concours agricole de Paris | Brons: concours agricole de Paris | Sélection guide hachette
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DOMAINE DE LA FLAGUERIE
Traditie en passie met een hart voor de natuur
Historische familieboerderij in Bayeux (Normandië) met uitstekende appelboomgaarden die
zorgen voor een diverse mix van appelsoorten. Appelsap, cider, Calvados, en Pommeau de
Normandie worden er met de grootste zorg en traditie gemaakt.
Biologische productie sinds 1998.

Pommeau de Normandie Bio

€18,90

Alc: 17°
Harmonische blend van biologische appelsap en bio calvados. Heel origineel en zeer aantrekkelijk aperitief met mooi boeket van
gekonfijte appel, florale toetsen, en specerijen. Fris en lichtzoet in de mond, met zuivere appeltoetsen. Serveertemperatuur:
8-10°. Past ook bij desserts (appelgebak). Een mooie ontdekking!
Cocktail tip: Pom’Doz
3cl calvados - 2cl Pommeau de Normandie - 6cl bio appelsap - scheut grenadine

Calvados fine Bio

€35,90

Blend van tien appelsoorten
2 jaar rijping op eik | Alc : 40°
Neus en mond worden gedomineerd door frissen en zuivere appeltoetsen, het geheel wordt onderbouwd door een delicate
houttoets. Een zéér mooie kwaliteit voor deze instap calvados!
Cocktail tip: The Viking
5cl Calvados fine - 1cl Passoa - 2cl Grenadine - 5cl granaatappelsap - Afwerken met 4 schijfjes limoen

Calvados VSOP 6 ans d’âge 35 cl Bio

€32,90

Alc: 17°
Zes jaar eik rijping. Goudgeel, stralend en helder. Complex en elegant boeket van gele appel, florale toetsen, munt, vanille en
kaneel. Zuiver en intens in de mond, rijk middenstuk met een lange en bijzonder elegante (frisse toets) afdronk. Top! Mooi als
aperitief, uiteraard ook bij een dessert of als digestief.
Zilver: Concours Mondial de Bruxelles 2016

Calvados VSOP 6 ans d’âge 70 cl Bio

€55,95

Alc: 17°
Zes jaar eik rijping. Goudgeel, stralend en helder. Complex en elegant boeket van gele appel, florale toetsen, munt, vanille en
kaneel. Zuiver en intens in de mond, rijk middenstuk met een lange en bijzonder elegante (frisse toets) afdronk. Top! Mooi als
aperitief, uiteraard ook bij een dessert of als digestief.
Zilver: Concours Mondial de Bruxelles 2016

Calvados Hors d’âge XO 50 cl Bio
10 jaar rijping op Franse eik
Schitterend boeket met complexiteit en intensiteit: aroma’s van gestoofde appel, kaneel, peperkoek, florale impressies,
amandel, tabak, leder en vanille. Volle smaak, complex met een indrukwekkende lengte. Absolute topper!
Goud: Concours Mondial de Bruxelles 2016
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€49,90

APERITIVO NATURALE VENEZIANO BIO
€16,95
Aperitief op basis van appelsien zeste, rabarber, en verschillende kruiden | Alc: 15° | 70cl
Fris en fruitig aperitief met een mix van fruitige en bittere smaken. Zonder kunstmatige additieven en
bewaarmiddelen. Natuurlijk en bio gecertificeerde basis voor een puur Spritz genot!
Mix 3 maten bio Prosecco, 2 maten Aperitivo Naturale Veneziano, en een maat bruisend water. Afwerken
met een schijfje bio appelsien.

Limoncello Biostilla Bio

€19,98

50 cl | Alc: 25° (100% bio distilleerderij in Zuid-Tirol) | op basis van biologische citroenen
De smaak van een kwalitatieve Limoncello komt vooral uit de schil van de citroen, daarom is het belangrijk om voor biologische
vruchten te kiezen. De artisanale Walcher Limoncello heeft uitgesproken vrucht aroma’s en een zeer zuivere smaak. Deze
premium Limoncello heeft een hoger sap gehalte en een lager suikergehalte dan de meeste industriële versies. De balans
tussen zoete en frisse toetsen is hier optimaal. Probeer deze limoncello ook met prosecco of met roomijs.
Schenktemperatuur: 4°

Amaretto Di Mattia Walcher Bio

€26,90

Traditioneel recept | artisanale productiemethode | met bittere bio amandel, premium biologische cacaobonen uit Peru, en
premium bio vanille uit Madagaskar | Alc: 28°
Zeer elegante en verfijnde Amaretto, met een intens boeket van amandel, donkere chocolade, karamel, en een vleugje vanille;
Niet overdreven zoet, maar heel evenwichtig, intense smaak, en licht verteerbaar; Hier neem je met plezier een tweede glas
van! Voor de amateurs van authentieke, artisanale topproducten!
Best puur, of met een ijsblokje of in cocktails.
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L’Osteria Bio Vermouth

€16,00

Artisanale witte premium vermout uit Piëmont
versterkte witte wijn | alc: 16° | infuus met 30 verschillende aromatische planten, kruiden en specerijen
Aromatisch boeket met frisse aromatische planten, kruiden en wat zoete specerijen. Fris, met een zoete toets.
Puur met een ijsblokje, of in cocktails.

Vermouth Ditorino Rosso Rouero Bio

€22,40

Artisanale premium Vermout uit Turijn in de regio Piëmont
versterkte wijn | alc: 16° | infuus van aromatische planten en kruiden | 12 maanden rijping op eiken vaten
Deze roodbruine vermout heeft een mooi aromatisch boeket met toetsen van kersen, citrus, aromatische planten en
specerijen. De smaak is heerlijk vol met toetsen van sinaasappelschil, alsem, gentiaan, tijm kaneel, zoethout en vanille.

Biostilla Venticinque Bitter Bio

€22,60

Premium bitter: origineel Italiaans recept
infuus van 25 aromatische planten, kruiden- en fruitextracten. Een klassieker uit de cocktail scene!
Bio certificaat, zonder artificiële kleur- en smaakadditieven.

Tenute Loacker Grappa di Montalcino Biodynamie

€47,00

100% Sangiovese Grosso druif uit de Montalcino appellatie. Zeer zuivere en intense aroma‘s,
met een volle en intense smaak en een heerlijk lange afdronk. Top kwaliteit!

Wodka Wodotschka Bio
Zuivere premium wodka gestookt uit biologische aardappels

€29,50

gedistilleerd tot 96° | gefilterd over houtskool en verdund met zuiver bronwater

Gin white socks Bio

€33,95

Zwitserse Gin gedistilleerd met 4 botanicals | met de hand geplukte jeneverbes uit de Zwitserse Alpen, ijzerkruid, citroenschil,
en munt.
Boeket met jeneverbes in de hoofdrol, mooi aangevuld met ijzerkruid, citroenschil en verse munt. Complex, harmonieus en fris
in de mond.

Gin White Socks Rüebli Edition Bio

€28,89

Zwitserse Gin gedistilleerd met 4 botanicals: met de hand geplukte juniper en ijzerkruid uit de Zwitserse Alpen, citroenschil, en
munt. Rüebli edition is geblend met een vleugje wortel brandewijn.
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Guajira Ron Bianco de Cuba Organic

€34,30

Rum op basis van biologische melasse, zuiver boeket en smaak; Met lichte amandel toets.

Guajira Ron Anejo Superior Organico

€36,15

Cubaanse Premium Rum, op basis van biologische melasse, 3 jaar gerijpt op eiken (Madeira) vaten.

Ron de Marinero Bio & Fair trade

€36,15

Mélasse de Cannes à sucres bio issu du commerce équitable du Paraguay. Rhum brun de 3 ans d’age, élevé en fût de chêne
Americain. Bio mélasse uit Paraguay afkomstig van de eerlijke handel. Bruine, drie jaar oude rum, gerijpt op eiken vaten.
Ideaal als basis voor bvb Daiquiri cocktails.

Buen Amigo Tequila Reposado 100 % Blue Agave Organico

€49,90

De agave plantage ligt in het dorp Tequila (beschermde oorsprongsbenaming) in de provincie Jalisco, 500 km ten NW van Mexico
City | Buen Amigo is een Premium Tequila dat gemaakt wordt met 100% blauwe agave, en rijpt 3 jaar op eiken vaten.
Aroma’s van netels, bloesems en hooi mengen zich met specerijen, kruiden en een rokerige toets. Terugkerende aroma’s in de
mond, zéér zuivere smaakt met een hint kardemom en gedroogde koriander. Een top Tequila!

€38,90

Cachaça Iguaçu 70 cl Bio & Fair Trade
Distillaat op basis van suikerriet sap van de Bio & Fair Trade Marumbi boerderij uit Morretes in Brazilië | Alc: 40°
Frisse, grassige aroma’s en smaken
Cocktail tip: Sao Paulo Punch (5cl Cachaça Iguaçu – 2cl limoensap – 2cl ananassap – 2cl agavesiroop – een scheut bitter –
1 ananasschrijf als garnituur – ijs)

Pastis Janot 70 cl Bio

€31,90

Alc: 45° | Maceratie van minimum 3 weken
Traditioneel recept met enkel biologische ingrediënten.

Whisky Main Fields Rare Reserve 70 cl Bio

€35,95

Whisky français
sélection de céréales bio | élevage de 3 ans en fût de chêne Français | certification Ecocert, double distillation | sans OGM, ni
conservateurs | alc: 40°
Intens en verleidelijk boeket met een delicate toets van gebakken appel, vanille, wat gerookte toetsen, en honing. De mond is
zacht en vol met terugkerende toetsen van zoete specerijen in de afdronk.

Benromach Speyside Single Malt Scotch Whisky Organic
Gedistilleerd in 2010 | gebotteld in 2016 | handcrafted by ‘The Benromach Distillery Co’ since 1898 | Alc: 40° |
artisanale top whisky, langzaam en uiterst zorgvuldige productiemethode met enkel de fijnste biologische ingrediënten |
rijpt op nieuwe Amerikaanse eik in de traditionele kelders tot de perfectie bereikt is
Uniek smaakpatroon, een zeer elegante en verfijnde versie van de klassieke pre-1960 Speyside 10 Year Old, met
de herkenbare Benromach toets: intense en elegante fruitige toetsen met een hint chocolade.
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