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Bestel nu via info@dimarco.be één of meerdere van
deze 6 heerlijke wijnpakketten.

Witte Wijn: €21,00
Bodega de Pinoso Vergel blanco 2019 Bio:

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.
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.

Domaine Petit Roubie blanc 2019 Bio:

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.
Zéér aangenaam in de mond, met levendige en frisse smaak, prima fruitmaterie van begin tot einde. Een aanrader!

Cantina Foraci O’Feo Bianco 2018 Bio:

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.
Hugh Johnsons wijngids 2014: genoteerd onder beste producenten van
Sicilië

Bestel nu via info@dimarco.be

Rode Wijn: €23,00
Bodega de Pinoso 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. 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.

Domaine Petit Roubie rouge 2019 Bio:

Blend: Cabernet, Merlot, Syrah, Tannat (bio productie sinds 1985 – IGP
Pays d’Hérault – bodem: kalk/klei)
Licht kruidig boeket met mix van rode en zwarte vruchten. Soepel en
zéér toegankelijk in de mond met prima fruitmaterie.
Bronze: Concours Challenge Millésime Bio 2017 – Bronze: Concours
signature Bio 2018.

Cantina Foraci O’Feo Rosso 2018 Bio:

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

Bestel nu via info@dimarco.be

Château Vilatte: €39,00
Op de 15 ha wijngaarden van de Bordeaux en Bordeaux Supérieur appellatie staan de wijnstokken dicht bij elkaar
geplant. Er wordt selectief gewerkt en de productiviteit wordt opzettelijk beperkt met het oog op kwaliteit, met
eerbied voor het verleden maar een ecologische en hedendaagse aanpak . De zuidelijke en zuid-oostelijke hellingen
boven de Ilse vallei van het dorpje Puynormand en wijngaarden met een grondsamenstelling van zand of kiezel als
bovenlaag op klei, worden gestreeld door zachte winden uit de golf van Biskaje voor een uitstekend klimaat.

Rood Klassiek 2012:

Blend: Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon en Malbec.

De krachtige tannine en intense kleur laten het rijp fruit spreken.
Af en toe jong genietbaar, meestal – afhankelijk van het wijnjaar - graag 5
à 12 jaar wachttijd.

Rood Vatgerijpt 2012:

Blend: Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon en Malbec.

Intense kleuren en aroma’s van rijp fruit, krachtige wijn maar toch zacht,
met een uitzonderlijk bewaar potentieel waar deze nog aan soepelheid
wint.

Wit Klassiek 2019:

Blend: Sauvignon blanc, Sauvignon gris, Sémillon en Muscadelle.
Droge witte wijn met een zeldzaam floraal en fruitig boeket. Mooie
struktuur, zeer geschikt voor
aperitief, schaaldieren en bij frisse gerechten.

Bestel nu via info@dimarco.be

Bubbels: €39,00
Cava Misolfa Brut Reserva Biodynamic:

Druiven: 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)
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, die zich perfect schikt voor tal van gelegenheden, ook bij gerechten.

Le Spinee Prosecco Spumante Brut Bio:

100% Glera (bio productie sinds 1998 – wijngaarden in de heuvels ten
Noord-Westen van Piave DOC – tank (Charmat) methode – 3 maanden
op droesem – dosage: 6 g/L alc: 11°)

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 medium tot lichte body.

Santa Tresa Frappato Spumante Brut Rosé
Bio:

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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Neleman: €42,00

Neleman Just Fucking Good Wine red 2017
Bio:

100% marselan D.O Valencia. 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

Neleman Cava Brut Bio:

Blend: 85% Macabeo, 15% Chardonnay (Requena perceel op 900m, dry
farmed – traditionele methode – 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.

Neleman Just Fucking Good Wine white 2019
Bio:
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. Decanter Wines: recommended –
James Suckling: 88 pnt
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Vina’0° Alcoholvrij: €20,00
Vina’0° Merlot zonder alcohol Bio:

100% Merlot (rode wijn zonder alcohol – klassiek fermentatie waaruit de
alcohol volledig wordt weg gefilterd – zachte filtermethode via condensatie)
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° Sparkling rosé zonder alcohol Bio:

100% merlot (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!

Vina’0° Chardonnay zonder alcohol Bio:

100% Chardonnay (witte wijn zonder alcohol – klassieke vinificatie
waaruit de alcohol volledig wordt weg gefilterd – zachte filtermethode
via condensatie)
Aroma’s van gele steenvruchten, mango, citroen, en bloesems vermengen zich in het glas. Soepel, sappig en light-bodied. Drink zonder mate,
cheers!
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