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Huiswijnen
WIT
Sauvignon Blanc
Laurent Miquel Père et Fils

2017 Frankrijk

Pays d'Oc

5,25 per glas
30 per fles
Mooie stijl Sauvignon blanc met frisse tonen, wit fruit en hints van witte bloesem. De wijn heeft een mooi
balans met prettige zuren en een zachte body.

2019 Duitsland

Rheinhessen

2019 Italië

Veneto

Le Robinet d'Or

2019 Chili

Central Valley

La Baume

2019 Languedoc

Riesling
Stefan Winter

5,25 per glas
30 per fles
Zuiver geurende riesling met een fris aroma van limoen, citrus en vooral rozen. De smaak zet sappig en rond
in en blijft heerlijk fris aanhouden.
Pinot Grigio
Farina

5,25 per glas
30 per fles
Prachtige pure en elegante Pinot Grigio. Deze wijn heeft een licht aromatisch boeket van peer en ananas met
een florale toets. De wijn is verfrissend, heeft een zacht mondgevoel met een lange afdronk!
Chardonnay
5,25 per glas
30 per fles
Zeer zachte stijl Chardonnay met een mooie frisheid. Deze wijn heeft geen houtrijping gehad en heeft daardoor een mooie elegantie behouden. Tonen van rijp fruit komen mooi naar voren met nog aangename zuren.
6,25 per glas
34 per fles
Een fantastische ''Bourgogne'' stijl Chardonnay met intense aroma's van verse abrikoos en sappige witte perzik.
De smaak is vol en sappig met wit fruit en iets van witte peper. De fermentatie heeft plaatsgevonden in RVS
vaten waarbij de wijn nog 3 maanden op z'n Lie is grijpt.

ZOET
Sauvignon blanc - Semillon
Belles Rives Atlantique 'Moelleux'

2018 Frankrijk

Bergerac

5,25 per glas
30 per fles
Lichtzoete stijl, mooi elegant en fruit gedreven. De wijn is mooi zacht, rond en heeft een soepele afdronk.
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ROSÉ
Grenache - Cinsault
O. Sumeire

2019 Frankrijk

Provence

5,25 per glas
30 per fles
Bleekroze van tint en sappig en fruitig van geur, met aroma's van lichte kruiden en klein rood fruit. De zacht
droge smaak is geurig en evenwichtig, met een frisse afdronk.

2017 Duitsland

Pfalz

2016 Spanje

Jumilla

2018 Frankrijk

Pays d'Oc

ROOD
Spätburgunder
Ellermann-Spiegel

6,25 per glas
34 per fles
De kersenrode heldere kleur en de aangename typische geur is gelijk een goed begin! Mooie kruidigheid,
bosfruit en kersen. Sappig en elegant en lichte tannines maakt deze wijn perfect in balans!

Monastrell - Cabernet Sauvignon - Syrah
Casa de la Ermita 'Crianza'

5,25 per glas
30 per fles
Robijn rood van kleur met in de neus zwart rijp fruit en kruiden als tijm en rozemarijn. In de smaak vol met
aanwezige tannines, fijn gecombineerd met de tonen van houtrijping!

Grenache - Syrah - Mourvèdre
Pontificis

5,25 per glas
30 per fles
Helderrode, volle, geurige wijn met vers en gekonfijt rood fruit, een nuance van licht eikenhout en kruidige
tonen in het aroma. De volle smaak is soepel, rond en heerlijk aromatisch met veel lengte.
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Champagne
Chardonnay - Pinot noir - Pinot Meunier
Charles Heidsieck, Brut Réserve

nv

Frankrijk

Reims

13,5 per glas
70 per fles
Een krachtige Champagne met een verfijnde geur van oranjebloesem, gedroogde perzik en brioche. Genereus,
vol en verfrissend van smaak met een delicate mousse en milde textuur. De afdronk is elegant en aanhoudend.
Charles Heidsieck, Millésimé
2012 Frankrijks
Reims
140 per fles
Pinot noir, Chardonnay
Na de eerste vergisting, het blenden en bottelen volgt een lange rijping in de oogverblindende crayères. Dit geeft
de wijn zijn uiterst verfijnde mousse en rijk, complex en ontwikkeld karakter. Heidsieck dégorgeerde de 2012
in april 2019 en lanceerde de wijn in juni 2020. Deze champagne kan zeker nog tenminste 10 jaar verder rijpen
op fles, maar is nu al prachtig, heerlijk verfrissend en tegelijk opvallend rijk.
Charles Heidsieck, Rosé Réserve Brut
nv
Frankrijk
Reims
105 per fles
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
Het geheim van deze rosé champagne is het gebruik van 20% reservewijnen, afkomstig van de beste percelen en
oogstjaren en tussen de 5 en 15 jaar op vat gerijpt. De totale blend bestaat uit ongeveer gelijke delen Chardonnay,
Pinot Noir en Pinot Meunier. De Pinot Noir druiven komen uit de beste Pinot-crus in de Champagne en geeft de
Champagne een extra genereus karakter. De kleur is zalmroze met oranje schijn. Subtiele geuren van rood fruit
gecombineerd met brioche en kaneel.
Charles Heidsieck, Blanc de Blancs
nv
Frankrijk
Reims
115 per fles
Chardonnay
Deze Champagne heeft een indrukwekkend gerijpt karakter, met frisheid en jeugdig fruit gecombineerd met een
verleidelijke, zijdezachte en romige structuur. De keldermeester Cyril Brun werkt met een verhouding van
75% jonge wijn en 25% reservewijn. Na zorgvuldig blenden rijpt de wijn nog tenminste vier jaar op de gisten.
De neus heeft geuren van limoen, rijpe peer, acacia en brioche. De smaak is romig en opwekkend tegelijk. De
mousse is delicaat, de afdronk is eindeloos met krijtachtige nuances.
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Champagne
Chardonnay - Pinot noir - Pinot Meunier
Duménil, Grande Réserve Brut Premier Cru
nv
Frankrijk
Avize
70 per fles
Verfijnde mousserende champagne van premier cru-wijngaarden uit Chigny-Les Roses & Rilly- la Montagny.
De Grande Réserve is zeer fruitig, complex en rond van smaak. De champagne rijpt na de pluk
minimaal drie jaar in de kelder. Dat is veel meer dan de verplichte 15 maanden voor non-vintage.
Aroma's van wit en geel fruit met een volle afdronk met tonen van brioche maken deze champagne
overheerlijk!
Duménil, Brut Millésime Premier Cru
2013 Frankrijk
Avize
75 per fles
Het champagne huis Duménil is gespecialiseerd in millésimés en selecteert daarvoor de beste
oogstjaren voor hun groot bewaarpotentieel. De millésimés zijn levendig van smaak en voor de echte
liefhebbers die van complexe en vineuze champagnes houden. De blend bestaat uit voornamelijk
Chardonnay.
Duménil, Brut Millésime Premier Cru
2002 Avize
145 per fles
Voor deze Duménil gebruikte de wijnmakers 60% Chardonnay aangevuld met 20% Pinot Noir en 20%
Pinot Meunier. De zomer van 2002 was bijzonder droog en daardoor was de opbrengst beperkt.
De stijl is rijk, elegant en een fantastische frisheid.
De Sousa 'Chemins des Terroirs' Brut
nv
Frankrijk
Avize
75 per fles
Elegante, gerijpte Champagne met een zachte mousse en nuances van rijpe appel en noten in de geur. De
smaak is mild van structuur met bescheiden zuur en eindigt met een aanhoudende afdronk.
J.P. Marniquet, Brut tradition

nv

Frankrijk

Valle de
75 per fles
la Marne
Fantastische champagne met geuren van perzik, grapefruit en toast. Een frisse stijl champagne, zonder houtrijping
houtrijping maar zeker niet saai. Een mooi schonend mondgevoel, licht filmend en aangename zuren. Erg mooi
bij vis, schaal en schelpdieren.
J.P. Marniquet, Extra brut

nv

Frankrijk

Valle de
85 per fles
la Marne
Extra brut champagne, met 50% Pinot Meunier, 35% Chardonnay en 15% Pinot noir. Een mooi fruitig aroma,
een stevig karakter, een mooie lengte en een aangename mousse. De stijl is rond, zacht, notige tonen komen
mooi naar voren en de afdronk is lang met relatief weinig zuren.
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Champagne
Chardonnay - Pinot noir
De Sousa 'Tradition' Brut rosé
nv
Frankrijk
Avize
95 per fles
Zuivere stijl Champagne met geuren van appel en rode vruchten. De aanzet is mild, evenwichtig en fris. De
fruitige aroma's blijven fraai na hangen in de lange afdronk.

Chardonnay
Lancelot-Pienne, Blanc de Blancs, brut

nv

Frankrijk
Avize,
75 per fles
Cramant & Chouilly
Fantastische mooie zachte champagne met een soepele inzet. Vol en zeer zuiver, fris maar ook rijpe tonen
van toast en amandel. De druiven zijn afkomstig uit Grand Cru wijngaarden uit de Côte des Blancs,
een klein deel uit de Vallée de la Marne. Geniet van deze aangenaam droge stijl met een lange afdronk!
J.P. Marniquet, Blanc de Blancs, brut

nv

Frankrijk

Vallée de
85 per fles
la Marne
In de neus komen gelijk frisse aroma's van citrusfruit naar voren, maar ook meidoorn en hazelnoot. In de mond
een zachte en fijne mousse door de lange 2e gisting op de fles met in de mond een zacht en vol boterachtig
gevoel dat zorgt voor een lange verfrissende afdronk.
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Mousserende wijnen
Pinot blanc
Cattin 'Crémant' extra brut

2014 Frankrijk

Elzas

6,5 per glas
38 per fles
Prachtige droge mousserende wijn met hoge mineraliteit. De jaargang 2014 heeft jarenlang gerust op gistcellen
in de fles en is onlangs via dégorgement vrijgemaakt van gist. Met een droge esprit heeft de wijn een lager
restsuikergehalte en mag daarmee als extra brut op de markt.

Duitsland

Pfalz

Riesling
Pflüger, Cuvée Rassig 'sekt' Brut

nv

9,5 per glas
56 per fles
Een fantastische sekt, zacht en rond van smaak. Rijping sur latte voor minimaal 24 maanden, daarna gedorgeerd.
Het wijnhuis is biodynamisch gecertificeerd en heeft zelfs de grootste biodynamische wijngaard van Duitsland. De
sekt wordt gemaakt volgens de méthode traditionelle en de vergisting vindt plaats in een staaltank met het
natuurlijke gist. De mousse is zacht, elegante zuren, tonen van citrus een mooie structuur en een lange afdronk.
Neuweier, Robert Schätzle, sekt brut
nv
Duitsland
Baden
60 per fles
Verfrissend met tonen van limoen en appel. Mooie zuivere stijl met een elegante mousse. Een mooie mineraliteit
komt naar voren en eindigt met een lange afdronk.

Weissburgunder - Chardonnay
Reichsrat von Buhl 'Sekt' reserve brut
nv
Duitsland
Pfalz
60 per fles
Elegante mousserende wijn met een fijne mousse, milde fruitige aroma's en licht toast. De smaak zet zacht,
fris en rond in en eindigt met een evenwichtige, aanhoudende afdronk.

Xinomavro - Assyrtiko
Neolea Cuvée Spéciale, Extra brut
nv
Griekenland Kreta
55 per fles
Xinomavro betekent in het Grieks ''zwart zuur''. Het is dan ook een donkere druif die ook wel eens vergeleken
wordt met Nebbiolo of Pinot Noir omdat de druif complexiteit heeft, diepgang zonder het zware logge. Assyrtiko is
een van de meest fascinerende en unieke inheemse druivenrassen van Griekenland en voegt een mooie
mineraliteit toe aan de wijn. De wijn heeft tonen van citrus, steenvruchten en groene appel, en is dus heerlijk fris
om als aperitief te drinken.

Xinomavro - Limniona
Neolea Cuvée Rosé, Extra Brut
nv
Griekenland Kreta
55 per fles
De Limiona is een kruidige druif met meer body waardoor deze Cuvée Rosé iets ronder is van stijl.
Deze rosé heeft een verrassende brede smaak met veel citrus fruit en aangename tonen van aardbei. Mooie
zuurtegraad en een hele fijne bubbel.
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Witte wijnen
Duitsland
Mosel
Markus Molitor 'Alte Reben Trocken'
Riesling
2017
65 per fles
In het begin iets reductief. Daarna opent de wijn zich en toont rijpe aroma’s van gele perzik, abrikoos en aardbei.
Iets rokerig en kruidig. Delicaat, tonen van witte bloemen en wat kruiden. De wijn bezit een mooie zuurgraad.
Deze mooie lichte en complexe droge Riesling kan heel mooi ouderen op fles.
Clemens Busch
Weingut Clemens Busch is gevestigd in Pünderich pal boven de Mosel. Clemens en Rita Busch maken hier samen met
zoon Johannes wijn van 16 ha wijngaarden. De wijngaarden zijn verdeeld over verschillende percelen met elk hun eigen
bodemsoort, rode, grijze en blauwe leisteen en een microklimaat. Vrijwel alle wijngaarden zijn volledig beplant
met Riesling.
Het wijnhuis, lid van de VDP, werkt volgens de principes van de biodynamie. Busch maakt gebruik tevens gebruik van
de roestvrij stalen tanks maar laat ook een deel van de wijnen op oude foeders gisten. De zuurstof die ze doorlaten,
leidt tot een gelijkmatiger verloop van de vergisting. En omdat hij de wijnen spontaan laat gisten, kan het proces lang
duren. Acht tot tien maanden is geen uitzondering, soms zijn er uitschieters van dertig maanden. Het resulteert tot wijnen
die wereldwijd een grote aanhang hebben en tot de beste van de Mosel behoren.
Clemens Busch 'Roten Schiefer'

Riesling

2020

40 per 1/2 fles

Clemens Busch 'Nonnengarten'

Riesling

2019

45 per 1/2 fles

Clemens Busch 'Marienburg Rothenpfad'

Riesling

2019

50 per 1/2 fles

Clemens Busch 'Falkenlay'

Riesling

2019

60 per 1/2 fles

Clemens Busch 'Falkenlay'

Riesling

2018

105 per fles

Rheingau
Sack erste gewachs
Riesling
2014
50 per fles
Stefan Sack is een jong aanstormend talent. Zijn wijngaarden liggen in het oosten van de Rheingau in Hochheim.
De bodems zijn hier deels van rivierklei en deels van muschelkalk en geven een heel eigen karakter aan de wijnen.
Stefan is heeft in 2011 het bedrijf van zijn vader overgenomen en maakt sindsdien zijn prachtige rieslings
die zeer goed kunnen ouderen. Dit is een schitterende gastronomische wijn met groene tonen van paprika, hooi,
laurier maar anderzijds ook tropisch fruit met een romige, lange afdronk.
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Rheinhessen
Wagner Stempel 'Trocken'
Riesling
2020
40 per fles
Heldere, lichtgele kleur met groene tinten. Intense geur van groene appel, perzik en citrusvruchten. Droge, frisse
en levendige zuren, mineraal en extract benadrukte body. Roestvrijstalen tank, traditioneel vat gemaakt van
Duits eiken. Selectieve oogst met de hand, van verschillende lagen van de wijngaarden van Siefersheim, meestal
zandige leem met porfier verweringssteen in de ondergrond.
Wagner Stempel 'Siefersheimer Vom Porphyr'
Riesling
2019
65 per fles
Gemaakt van druiven van de Höllberg en Heerkretz wijngaarden met hun typische Porphyr bodem. 1/3 van de
wijn rijpt op Duits eiken (Stückfass). Krachtige doch verfijnde stijl Riesling met mooie minerale tonen.
Wagner Stempel 'Höllberg GG'
Riesling
2019
75 per fles
Deze wijn is gemaakt van de mooiste druiven van de beroemde Höllberg wijngaard met zijn typische
Porphyr bodem. Iets toegankelijker en iets eerder op dronk als de Heerkretz wijnen. De wijn blijft ca. 8 maanden
op zijn lie, 20% krijgt een opvoeding op grote houten vaten. De stijl is zeer verfijnd met een enorme lengte en fijne
fijne zuren.

Rheinhessen
Wagner Stempel 'Heerkretz GG'
Riesling
2018
90 per fles
Gemaakt van de mooiste druiven van de beroemde Heerkretz wijngaard met zijn typische Porphyr bodem. De
wijn blijft ca. 8 maanden op z'n lie. 20% krijgt een opvoeding op grote houten vaten. Zeer verfijnde stijl Riesling
van een 'Grand Cru' wijngaard met een enorme lengte en fijne zuren.
Tobias Kramer, la Roche
Riesling
2017
65 per fles
De neus heeft een heerlijk begin met tonen van pruim en citrus. Een vitale fruitige zuurgraad, heerlijke frisse
tonen en een goede lengte. Na de vergisting nog enkele maanden op hout gerijpt. De romigheid maakt het plaatje
compleet gecombineerd met een bittertje van grapefruit.
Battenfeld-Spanier 'Frauenberg GG'
Riesling
2016
125 per fles
Een mooie riesling met een intense en geconcentreerde neus met rijpe citrus tonen. De stijl is vol, rond en
rijk. Tonen van granny smith appel, limoen en de sappigheid maken dit een fantastisch glas. De wijn heeft
een lange afdronk en indrukwekkende zuren.

Pfalz
Reichsrat von Buhl 'Herrgottsacker'
Riesling
2018
65 per fles
De biologische druiven geven een wijn met een bijzondere verfijning en complexiteit. Hij is prachtig rijp en
heeft een geweldige balans tussen rondheid en frisse zuren. De romige, aromatisch sterke afdronk duurt
minutenlang. Dit is een bijzonder fraaie Riesling van de Erste Lage (premier cru) Herrgottsacker. De percelen
van Von Buhl liggen hoog op de heuvel van deze ‘Grosslage’, vrijwel tegen de Grosses Gewächs (grand cru)
Ungeheuer aan. De druiven hiervandaan zijn daarom van een heel andere kwaliteit dan van de lager en vlakker
gelegen delen.
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Pfalz
Von Winning 'Ungeheuer Fros GG'
Riesling
2018
120 per fles
Ungeheuer is een legendarische wijngaard die bij het dorp Forst hoort. Van dit perceel komen al eeuwen
gigantische wijnen en Ungeheuer is meer dan terecht een Grand Cru (Grosses Gewächs) wijngaard. De wijn
heeft een bleke strogele kleur. In de neus is de wijn heerlijk geurig, mooi wit fruit, appel en een vleugje
grapefruit. De stijl is mooi complex met elegantie en finesse.
Pflüger, Biodynamite
Riesling - Gewürtztraminer
2020
45 per fles
Deze fantastische wijn is gemaakt van 70% Riesling en 30% Gewürtztraminer. Deze wijn is ''per ongeluk'' ontstaan
tijdens een proeverij in de kelder van Alexander, er werd na de zoete Gewürtztraminer nog wat droge riesling
geproefd, dat smaakte zo ontzettend goed dat er een wijn uit ontstaan is, de Biodynamite. Geheel biodynamisch
gecertificeerd. De wijn is enorm zacht, zalvend, heeft licht restzoet en is een mooie combinatie tussen zoet en
zuur. Zeer aromatisch, met tonen van roos en lychee, milde zuren en een droge finale.
Pflüger 1e lage Fuchsmantel
Riesling
2018
50 per fles
Het wijnhuis is biodynamisch gecertificeerd en heeft zelfs de grootste biodynamische wijngaard van Duitsland.
Een krachtige riesling met ziltigheid, een krijtdroog karakter en frisse zuren. Een fantastisch voorbeeld van een
1er cru Riesling!
Philipp Kuhn 'Tradition'
Weissburgunder
2020
45 per fles
In het noordelijk deel van Pfalz moest Philipp Kuhn al op twintigjarige leeftijd het ouderlijke wijngoed overnemen.
Wat hij met zoveel passie en deskundigheid deed dat dit tot de beste van Duitsland ging behoren. De helft van het
domein is met witte druivenrassen beplant, waaronder Weissburgunder ofwel Pinot blanc. Het is meestal op
kalkgrond dat deze variëteit zijn beste resultaten geeft, behalve loepzuiver is deze wijn zeer fris, elegant,
citrusachtig – en gewoon fráái.
Knipser, Trocken
Chardonnay - Weissburgunder
2018
55 per fles
63% Chardonnay en 37% Weissburgunder, de wijn heeft dan ook de volle tonen van de Chardonnay en de
vriendelijkheid van de Weissburgunder. Geuren komen naar voren van pas geoogst hooi, bloemigheid en citrus.
Het domein ligt in Laumersheim een stad die bekend staat om zijn lange wijntraditie, totaal 40ha. Heinz Knipser
begon als één van de eerste wijnbouwers in de regio met het bottelen van wijn. Deze wijn van Knipser is gerijpt op
roestvrijstalen vaten onder gecontroleerde temperatuur, om zoveel mogelijk karakter van de druiven te behouden.

Baden
Ebringen 'Klämle'
Sauvignon blanc
2017
75 per fles
Sauvignon blanc uit het zuiden van Duitsland in Baden. Het terroir bevat veel mineralen. Oogst gebeurd volledig
handmatig. Na de pers rijpt de wijn een aantal maanden op 500 liter eikenhouten vaten. Heerlijke geurige en
frisse wijn. In de neus veel tonen van wit fruit. De smaak is vol en rijk met tonen van citrus maar ook wat rijper
fruit door de houtrijping.
Ebringen 'Schädler'
Chardonnay
2018
75 per fles
Mooie neus die gelijk een goede kwaliteit uitstraalt, tonen van gezouten karamel komen mooi naar voren. De
vette vruchten – dit zijn groene appels, kweepeer, banaan en ananas – zijn fantastisch in harmonie en vullen
elkaar op een intelligente manier aan. Het mondgevoel is geolied en sluit af met een lange intense afdronk.
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Baden
Dr. Heger '1e lage Winklerberg'
Chardonnay
2018
80 per fles
Deze Chardonnay is gerijpt in grote houten foudres en Barrique, met altijd een deel nieuw eiken. De enorm fijne
zuren, de romigheid en tonen van hazelnoot gecombineerd met ziltigheid, maakt dat deze Chardonnay ook wel de
Badische Chablis' wordt genoemd.
Dr. Heger 'Achkarren Schlossberg GG'
Weissburgunder
2017
95 per fles
In een van de warmste wijngebieden van Duitsland ligt het wijngoed van Joachim Heger en zijn familie. De 28 ha
liggen voornamelijk op de Kaiserstuhl vulkaan, een bodem die miljoenen jaren oud is. Deze bestaan uit Basalt,
Magnesium, ijzer en veel kalksteen. De wijnen die gemaakt worden zijn indrukwekkend met een grote
kelderpotentie. Markus, de wijnmaker van de familie is liefhebber van het Franse eikenhout Tarransaud. Dit
resulteert in een bourgondische stijl Weissburgunder. De stijl is rond, romig, tonen van rijp exotisch fruit en
een fijne droge finale.
Meyer Näkel & Klumpp 'Hand in hand'
Grauburgunder
2020
50 per fles
De druiven voor deze witte wijn zijn afkomstig van oude wijnstokken die hun wortels hebben in löss- en kleigronden
met een hoog kalkgehalte. Na een selectie handmatige oogst word ongeveer 25% van de Grauburgunder-druiven
in barriques vergist, het resterende deel in roestvrijstalen tanks. Deze wijn is gemaakt door een samenwerking
tussen wijnhuis Meyer Näkel in de Ahr en Klumpp uit Baden. De vaten zijn afkomstig uit de Ahr en het grootste
gedeelte van de druiven uit Baden. De wijn is verfrissend met tonen van mango en een kruidige mineraliteit
in de afdronk. Subtiele vanille aroma's en een levendige zuurgraad maken dit tot een waar drinkgenot.

Franken
CHEFS FAVO
Fürst Löwenstein, Kallmuth 'Asphodill' GG
Sylvaner
2018
80 per fles
Een fantastische Sylvaner in de kenmerkende bocksbeutel. De wijn heeft een heldere goudgele kleur, heeft een volle
fruitige neus met tonen van tropisch fruit, rokerige mineralige tonen en veel kruidigheid. In de smaak mooi
rijp met zachte honingtonen en ook de kruidigheid komt mooi naar voren.
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Frankrijk
Bourgogne
Bicheron, Mâcon - Péronne
Chardonnay
2019
40 per fles
Deze volle maar ook elegante Chardonnay heeft een geurig bouquet. De stijl is zacht en rond met een hele
subtiele elegante vettige structuur.
Sébastien Dampt, Chablis

Chardonnay

2019/2020
55 per fles
2019
30 per 1/2 fles
Verfijnd, elegant en met een aroma van bloemen en rijp geel fruit. De smaak zet fris, vol en sappig in en eindigt
met een fraaie en aanhoudende afdronk.
2019 beperkt beschikbaar
La Soufrandise, Pouilly Fuissé
Chardonnay
2020
55 per fles
Prachtige, volle kleur met in het aroma rijp geel fruit, boter en toets van eikenhout. Daarnaast een volle
smaakstructuur met lengte en rondeur in de afdronk.
Clos de Chevigne, Saint Véran Les Plantés
Chardonnay
2019
65 per fles
De wijngaarden van deze wijnen grenzen direct aan Pouilly-Fuissé en liggen in het zuiden van de Côte Mâconnais.
Aroma's van abrikoos, perzik, peer en appel komen naar voren, gecombineerd met amandel, boter en brioche. Een
rond en zacht mondgevoel met een mineralige lange afdronk.
Domaine Jean Chartron Savigny-les-Beaune
Chardonnay
2018
65 per fles
Jean-Michel Chartron, gevestigd in de Puligny-Montrachet maakt fantastische witte wijnen. De druiven komen
voornamelijk uit de lieu-dit Les Pimentiers en worden zorgvuldig hand geoogst. De wijn ondergaat de klassieke
Bourgogne vinificatie, zowel de vergisting als de rijping vindt plaats in kleine eikenhouten vaten. De stijl is mooi
rijp en romig, maar heeft ook elegantie en verfijnde zuren.
Joseph Faiveley
Chardonnay
2019
65 per fles
De druiven die voor deze wijn worden geplukt zijn afkomstig van verschillende wijngaarden met leembodems van
kalksteen verspreid over de regio en worden gevinifieerd in de speciale kelder van Nuits-Saint-Georges, die dateert
uit de 19e eeuw en heeft de perfecte omstandigheden om te rijpen. Vandaag de dag wordt het wijnhuis geleid door
Erwan Faiveley, die het werk in de wijngaarden in eigen beheer houdt om zo genoeg controle te hebben over de
kwaliteit van de druiven. De druiven worden volledig met de hand geoogst en de rijping vindt plaats in Franse eiken
vaten. De wijnstokken hebben een gemiddelde leeftijd van 50 jaar, het geeft een resultaat van wijnen met een
aangename intense geur, witte bloesem en een licht toasty karakter. De stevige wijn geeft een evenwichtig en vol
mondgevoel is een Bourgondische hoogvlieger.
Domaine Bouard-Bonnefoy, Chassagne Montrachet
Chardonnay
2020
85 per fles
Bouard-Bonnefoy mag zich de trotste hofleverancier noemen van niemand minder dan absolute elite-wijnmaker
Pierre Yves Colin Morey. Van een klein deel van hun opbrengst maken Fabrice en zijn dochter Clara een bescheiden
hoeveelheid eigen wijnen. Chassagne is hun specialiteit. De druiven komen uit verschillende eigen percelen in
Chassagne Montrachet, van vrij jonge stokken tot zo'n 20 jaar oud. De druiven worden hand geoogst en rijpen in
eikenhouten vaten. De geur is complex, met tonen van citrusfruit, toast en honing. De smaak is rijp, bevat mooie
fruit tonen en is mooi in balans tussen romigheid en een levendige frisheid.
Beperkt beschikbaar
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Bourgogne
Michelot Meursault
Chardonnay
2016
45 per 1/2 fles
Reeds 6 generaties lang is het domein eigendom van de familie Michelot. Het domein is nu meer dan 19 ha groot,
inclusief een aantal prestigieuze Premier Cru wijngaarden. De oogst in de wijngaarden gebeurt door handmatige selectie
van de beste druiven. Om hun onafhankelijkheid als teler en wijnmaker te behouden maken ze ook geen deel uit van een
georganiseerd systeem van organische wijnbouw. De sleutel van de wijn is te vinden in het blenden van verschillende
terroirs. Dit zorgt voor een weelderige, fruitige Meursault met ontzettend veel finesse.
Michel Bouzereau, Meursault
Chardonnay
2019
100 per fles
Deze rijke, krachtige Meursault heeft een stevige neus van verfijnde aroma’s van fruit, noten en hout. Complexe
smaak, rijp wit fruit, amandel en een aangename frisheid. De wijn heeft een mooi balans, zuivere stijl en een
ronde afdronk.
Lejeune, Meursault
Chardonnay
2018
115 per fles
Dit familie domein ligt in het charmante dorpje Pommard. Het is een domein van 7ha met voornamelijk Pinot Noir
en Chardonnay druiven. Deze Chardonnay heeft 9 maanden in eikenhouten barriques van 228 liter gerijpt waarvan
30% nieuw. Het boeket heeft sterke aroma's van rijpe druiven. Tonen van Perzik, brioche,
hazelnoot en minerale vuursteen tonen. De wijn is vol en rond. In de smaak komen boterachtige en honing tonen
terug met de frisheid van citrus.
Marc Colin, Saint Aubin 'En Montceau'
Chardonnay
2020
135 per fles
Vandaag de dag runnen de kinderen van Marc Colin het wijnhuis van 19 ha groot, deze bestaat uit 26 AOC's in
de dorpen Saunt Aubin, Chassagne Montrachet en Santenay. Op een deel van de wijngaarden passen ze duurzame
wijnbouw principes toe, op het andere deel testen ze biologische teelt. De druiventrossen worden
pneumatisch geperst. Vinificatie en rijping gedurende 10 maanden in houten vaten. Mooie mineralige stijl
door de kalkrijke bodem.
Momenteel niet beschikbaar
Francois Carillon, Puligny Montrachet Folatieres

2019

235 per fles

Chardonnay
In de afgelopen 30 jaar heeft dit wijnhuis zich opgebouwd als een van de wereldbekende Chardonnay's. De stijl is fris,
knapperig en mineraal met tonen en appel en citrus tot rijk en vol met tonen van boter. Een fantastische begeleider
voor meerdere verschillende gerechten.
Phillippe chavy puligny Montrachet '1er cru les folatieres'

2010

160 per fles

Chardonnay
Met voorzichtig houtgebruik produceert Phillippe Chavy klassieke wijnen die worden
gedomineerd door het terroir. Hij noemt zichzelf niet voor niets:
‘artisan-vigneron’ die bovendien bezig is zijn naam te vestigen als één van de beste
wijnmakers van Puligny-Montrachet en Meursault. Smeuïg en elegant met een hint van citroen.
Heeft een hoge complexiteit en een eindeloze lengte. Les Folatières is de grootste premier cru-wijngaard
in de gemeente Puligny-Montrachet in de Côte de Beaune. Deze wijn is typisch Puligny - geconcentreerd
en mineraal, maar met nootachtige, rijke ondertonen van fruit.
Domaine Rapet, Corton-Charlemagne, Grand Cru
Chardonnay
2017
175 per fles
Een fantastische Bourgogne met in de neus tonen van rijpe limoen, groene appen en witte bloemen. De wijn heeft
een volle body en tonen van honing. De wijnstokken zijn tussen de 10 en 50 jaar oud, de jonge stokken geven
spanning aan de wijn en de oude wijnstokken zorgen voor kracht en dikte.
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Bourgogne
Guilhelm et Jean-Hugues Goisot
Aligoté
2020
50 per fles
Dit wijnhuis werkt geheel biodynamisch en dat geeft een fantastische stijl Aligoté. In de neus komen tonen van
peer en noten terug. Gecombineerd met een zuivere stijl, sappig, rond met een heerlijke frisheid en subtiele
elegante zuren.
Pierre Yves
Pierre Yves is misschien wel de grootste ontdekking van de laatste 20 jaar in het Bourgogne gebied.
Het is allemaal begonnen met het werk voor zijn vader, de bekende en respectabele wijnboer Marc Colin uit
Saint-Aubin. Pierre wilde nóg betere wijnen maken dan zijn vader maar kreeg die mogelijkheid niet. Uiteindelijk
resulteerde dit in een breuk en kon hij vanaf 2005 zich volledig richten op zijn eigen bedrijf. Hij staat voor hoge
kwaliteit en alleen het beste van het beste, alles vindt plaats onder leiding van Pierre, van wijngaard tot kelder.
De wijnen ondergaan een lange opvoeding, en vergisten op hun eigen natuurlijke gisten. De houtrijping vindt
plaats in vaten van 350 liter en rijpen zo'n 14 tot 20 maanden op hun fijne lies (er vindt geen batonnage plaats).
Caroline Morey
Caroline Morey, deelt een wijnmakerij in Chassagne-Montrachet met haar man, genaamd Pierre Yves. Hier maken
ze elite rode en witte Bourgognes die aan de top staan van wat mogelijk is in de legendarische regio. De familie
Morey zit al sinds het midden van de 16e eeuw in Chassagne, in 1950 vond de eerste botteling plaats. Caroline
deelt een vergelijkbare wijnaanpak met haar man, waarbij ze gebruik maakt van inheemse gisten, de wijnen
fermenteert en rijpt in vaten van 350 liter, en afziet van batonnage. In slechts een paar jaar heeft Caroline de
wereld veroverd met wijnen van precisie, zuiverheid, minerale intensiteit en een buitengewone helderheid van terroir.
Pierre Yves Colin Morey, Aligoté

2019

60 per fles

Pierre Yves Colin Morey, Santenay Village Comme Dessus
Chardonnay

2019

150 per fles

Pierre Yves Colin, Saint-Aubin Les Champlots Premier Cru
Chardonnay

2019

170 per fles

Pierre Yves Colin, Hommage a Marguerite
Chardonnay

2019

195 per fles

Caroline Morey, Beaune Premier Cru Les Grèves
Chardonnay
Caroline Morey, Santenay, Le Cornieres
Chardonnay

2019

120 per fles

2020

165 per fles

Caroline morey, Chassagne Montrachet
2019
Pinot Noir
Bovenstaande wijnen zijn beperkt beschikbaar

165 per fles
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Rhône
Louis Cheze 'Brèze' Condrieu
Viognier
2018/2019
100 per fles
Een mooie goudgele kleur met een fijne geur met tonen van abrikoos. Een rijpe smaak met tonen van fruit
ondersteunend door een fijne hout toon. De afdronk is filmend met veel lengte.
2018 beperkt beschikbaar

Bordeaux
Simon 'Graves'
Sauvignon blanc - Semillon
2019
40 per fles
Deze mooie witte Bordeaux is vol en fris met aroma’s van tropisch fruit. De wijn is deels op roestvrijstalen tanks
en deels in nieuwe houten barriques gerijpt. De smaak is vol met lichte tonen van vanille en hout met een mooi
balans in frisse zuren.

Loire
Vigneau-Chevreau 'Cuvée Silex' Vouvray
Chenin Blanc
2019
45 per fles
Droge en volle stijl, waarin de zuren in perfecte balans zijn met het ook aanwezige restsuiker, dit zorgt voor een
zachte elegante afdronk. Mineralige tonen waar u appel, kweepeer, kruiden en vuursteen in terug kunt proeven.
Rijk en delicaat.
Schoffit 'Tradition'
Pinot gris
2019
50 per fles
Mooie pinot gris met een prachtige goudgele kleur. Aroma’s van gekonfijt fruit gecombineerd met een volle,
ronde aanzet. Licht zoet met impressies van abrikoos en iets muskaat. Een hele mooie elegante verfijnde wijn.
Raimbault 'Les Godons' Sancerre
Sauvignon blanc
2020
55 per fles
Topkwaliteit Sancerre met een krachtig en verfijnd sauvignon-aroma. De smaak is elegant fris en zuiver, met
veel lengte.
Claude Riffault 'Les Chasseignes' Sancerre
Sauvignon blanc
2020
65 per fles
Een fantastische Sancerre met veel elegantie en fruitige aroma's. De stijl is verfrissend met een lange, intense
afdronk. De wijn ondergaat een koude schilinweking en pneumatische pers. De alcoholische fermentatie vindt
voor 70% plaats in roestvrijstalen cuves en het andere deel geschiedt in houten vaten. De wijn rijpt vervolgens
7 -8 maanden ''sur lie'' waardoor er een mooie filmende toets ontstaat.
Baron de L, Pouilly Fumé
Sauvignon blanc
2018
125 per fles
Baron de L Ladoucette Pouilly Fume is niet voor niets de koning van de Pouilly-Fumé. Al uw zintuigen worden
gelijk geprikkeld wanneer je deze fles Franse wijn opentrekt. Je ruikt en proeft zoveel frisheid en subtiele zuren.
Perfect in evenwicht, complex, zuiver, rokerig, vuursteen en geel fruit. Een ware smaakexplosie.
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Provence
Château de Pibarnon Bandol
Clairette - Bourboulenc
2020
85 per fles
De witte wijngaarden van Pibarnon zijn op het koelere noorden gelegen wat zorgt voor een mooie frisheid in de stijl
van deze wijn. De wijn is gerijpt in RVS en een klein deel in houten vaten om meer complexiteit te geven. De wijn
is super zuiver en mooi in balans. Een mooie mineraliteit gecombineerd met tonen van citrus, perzik en een lichte
kruidigheid van venkel en peper maakt deze wijn een absoluut top Bandol.
Beperkt beschikbaar

Oostenrijk
Wachau
Knoll
Emmerich Knoll is een van de internationaal bekendste Oostenrijkse wijnmakers uit het beroemde wijngebied
Wachau. Dit kleine wijnhuis behoort tot de absolute top van Oostenrijk. Zijn Grüner Veltliners en Rieslings zijn
vooral herkenbaar aan de enorme elegantie, frisheid en mineralige tonen die in de wijn naar voren komen.
Emmerich moet niks hebben van de nieuwe technologie in de wijnwereld en werkt zo traditioneel mogelijk. Hij
vaart op zijn instinct en maakt zijn wijnen al jaren op dezelfde manier, in dezelfde vaten. De druiven doen het werk.
Stopt de fermentatie bijvoorbeeld terwijl er nog wat restsuikers in de wijn zitten, dan beschouwt hij dat als een
kenmerk van de betreffende jaargang. De wijnen van Knoll hebben een enorm rijpingspotentieel en blijven na
jaren nog nieuwe aroma's ontwikkelen en krijgen ze steeds meer diepgang.
Knoll, Ried Schütt ''Smaragd''

Riesling

2019

130 per fles
Beperkt beschikbaar

Knoll, Ried Loibenberg ''Smaragd''

Riesling

2018

140 per fles

Knoll, Ried Pfaffenberg ''Selection''

Riesling

2018

140 per fles

Knoll, Loibner ''Federpsiel''

Grüner Veltliner

2020

65 per fles

Knoll, Loibner ''Reserve''

Grüner Veltliner

2018

195 per fles

Franz Hirtzberger, Rotes Tor Smaragd
Grüner Veltliner
2019
85 per fles
Bij de Smaragd wijngaarden vindt de oogst eind oktober in meerdere rondes plaats, omdat ze alleen gemaakt
kunnen worden van perfect rijpe druiven. De kleur is goudgeel met tonen van mooi rijp fruit, veel mineraliteit en
frisheid in de afdronk. Franz Hirtzberger staat vooral bekend om zijn door Smaragd geclassificeerde wijnen van het
hoogste niveau.
Gaittinger, Federspiel
Riesling
2019
60 per fles
Andreas Gaittinger is de wijnmaker en maakt naast de fantastische Grüner Veltliners ook prachtige wijnen van de
riesling druif. Anders dan de Rieslings uit de Pfalz en Mosel is deze Federspiel fris in aanvang. De wijn heeft geen
houtrijping genoten en is daardoor puur van smaak en komt de druif volledig tot zijn recht. De wijn heeft tonen van
peer, abrikoos en een vleugje citrus, een mooie mineraliteit en een lange afdronk.
Beperkt beschikbaar
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Kamptal
Hirsch 'Hirschvergnügen'
Grüner Veltliner
2020
45 per fles
De wijn heeft een helder geelgroene kleur met aroma's van appel, citrus en wat tropisch fruit. De smaak is fris
met tonen van citrus en groene appel. De afdronk is fris en rijk.
Gobelsburg 'Ried Renner'
Grüner Veltliner
2018
75 per fles
Rijke, complexe, gekruide geur is een interessant begin. De krachtige smaak met een complexe structuur maakt
dit een fantastische wijn. De intense fruitsmaak, mooie zuren en een minerale toets maken het af.

Neusiedler See
Umathum
Traminer
2019
Een blend van de gelbe en rote Traminer wat resulteert in een frisse aanzet, mooi sappig en droog.
De druivenstokken groeien op de westzijde van de Neusiedler See op de oudere wijngaarden.
Sommigen zelfs meer dan 40 jaar oud! De grondsoort bestaat uit leisteen en kwarts. De vergisting
vindt plaats op houten foudres en 'sur lie.' Een wijn met vlezig fruit, frisse zuurgraad
maar ook vol met mooi verweven kruidigheid en een lange afdronk.

60 per fles

Steiermark
Gross 'Jakobi'
Sauvignon blanc
2019
40 per fles
Geurige droge witte wijn met nuances van rijpe appel en perzik in het aroma en milde Citrus tonen. De sappige,
frisse smaakstructuur is evenwichtig en eindigt met een aanhoudende afdronk.
Hannes Sabathi
Sauvignon blanc
2018
45 per fles
Prachtige aroma's van nectarines, grapefruit en perzik. Maar ook de geuren van vers gemaaid gras en witte bloemen
komen je tegemoet. In de smaak beleef je frisse levendige zuren en een fijne sappige afdronk. De wijnen worden
op z'n vroegst na een jaar gebotteld in dit wijnhuis. De rijping heeft enkel op RVS vaten plaatsgevonden.

Spanje
Rioja
CHEFS FAVO
Marqués de Murrieta Capellania

Viura

2016

100 per fles

Een elegante, complexe witte wijn met tonen van vanille en tabak.
2016
195 per magnum
Door de intense houtrijping ruik en proef je meer complexiteit en oxidatie tonen.
Marqués de Murrieta is een klassiek grootheid in de Rioja. Dit bedrijf maakt uitsluitend kwaliteitswijnen waarbij
wordt vastgehouden aan de traditionele wijze van wijnmaken.
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Rueda
Castelo de Medina
Verdejo
2020
40 per fles
Deze aromatisch zuivere en verfrissend smakende witte Verdejo van wijnmaakster Sara Román kent vele
liefhebbers. De expressieve geur van rijpe en gezonde Verdejo druiven is uniek en geeft de wijn z’n kenmerkende
en verfijnde geur- en smaaknuances van anijs en citrus. Maar het is ook de volle, frisdroge en sappige smaak
die overtuigt. Zuivere, droge wijn uit noord Spanje met een fris en fruitig aroma en volle smaak.
Robert Vedel
Verdejo
2018
50 per fles
Deze prachtige Verdejo komt van een wijngaard ouder dan 85 jaar! De wijngaarden waar deze druiven groeien zijn
niet door phyloxera aangetast waardoor het dus één van de oudste wijngaarden zijn in de Rueda. De wijn heeft
uitgesproken aroma's van grapefruit, citrus, bloesem, mineralen en kruiden. De wijn vertoont de karakteristieke
lichte bittertoon en tonen van amandel in een lange mineralige afdronk.
Didier Belondrade, Apolenia
Verdejo
2019
125 per magnum
Met een 40ha aan wijngaarden op bodems van 60 miljoen jaar oud worden deze duurzame kwaliteitswijnen gemaakt.
Een deel van het sap ondergaat vergisting op eikenhouten vaten terwijl tweederde vergist op RVS tanks. De wijn is
mooi in balans met tonen van appel en citrusfruit. Lichte ceder en vanille tonen en een zeer elegante stijl.

Valdeorras
Abadia de Nostin 'Valdeorras'
Godello
2019
40 per fles
Fraaie, fruitige droge witte wijn met frisse citrus- en perzikgeuren en een zachte mild droge smaak. De afdronk
is geurig, rond en aanhoudend. Na de oogst vergist de Godello met behulp van natuurlijke gisten bij een koele
temperatuur. De wijn rijpt vervolgens korte tijd in roestvrijstalen tanks, waarbij de gisten niet worden verwijderd.
Mede hierdoor ontstaat een prachtige balans tussen frisheid en een ronde smaak.
Granbazán 'Etiqueta Ámbar'
Albariño
2019
45 per fles
De druiven van deze Albariño worden zorgvuldig met de hand geplukt en geselecteerd. Een zeer aromatische
geur, rijke tonen, frisheid, elegante zuren en structuur beschrijven deze moderne Spaanse wijn.

Galicië
CHEFS FAVO
Dominio do Bibei, Ribeira Sacra Lalume
Treixadura
2018
55 per fles
Treixadura is één van de traditionele en eeuwenoude druivenrassen van de ruige, bergachtige streek. De stokken
staan aangeplant in steile terraswijngaarden, op hoogten tot wel 700 meter. Vanwege deze extreme omstandigheden
moet er met de hand worden geoogst. Fermentatie en rijping vinden plaats in houten vaten van diverse formaten
en leeftijden, betonnen cuves en roestvrijstalen tanks. Dit geeft een bijzondere witte wijn, met een mooie balans
tussen fraîcheur, mineraliteit en rondeur. Chablis Grand Cru-waardig!

Galicië
Raúl Pérez La Viscaína La del Vivo
Godello
2019
50 per fles
een van de mooiste Godello's op de markt. Complex, verfijnd, klassiek en haast Bourgogne-achtig van smaak.
De legendarische wijnmaker Raúl Pérez maakt hem in een beperkte oplage (minder dan 5000 flessen per jaar)
Na de gisting rijpt de Godello ongeveer twaalf maanden op gebruikte eikenhouten vaten en een deel zelfs in stenen amfora's
Prachtige, lichtgele kleur met verfijnde aroma's van rijp wit fruit en subtiele eikenhout nuances.
mild en vol en in fraaie balans met mooie zuren De afdronk is verfijnd en houdt lang aan. decanteren is aanbevolen.
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Italië
Piëmonte
Azienda Agricola Cornarea
Arneis
2020
45 per fles
Cornarea is gelegen in Canale, in het hart van de Roero. Het domein bezit 15ha wijngaarden met Arneis en
Nebbiolo aangeplant. Medio jaren '70 plantten Piero en Francesca hier de Arneis aan, een autochtone druivenras
die in het Roero gebied zo goed als uitgestorven was. Dit leidde tot verbluffende resultaten. De stijl is super
zacht met aroma's van witte bloesem, peren, ananas en passievruchten. Deze aroma's kunt u ook goed terug
proeven in de smaak. De aanzet is vol, romig en harmonieus. De afdronk is rijk en uitermate verfrissend!

Veneto
Fattori 'Motto Piane' Soave
Garganega
2017
50 per fles
Door de vroege & late oogsting is dit een hele bijzondere stijl Soave. Een fantastisch balans tussen een volle
krachtige smaak en elegante zuren. Aromatische geur met tonen van rijp wit fruit, mint, peer en salie.
Gini 'La Frosca' Soave Classico
Garganega
2016
60 per fles
Krachtige, rijke, droge witte wijn met verfijnde florale en fruitige nuances in het aroma. De wijn combineert een
uiterst zuivere sappigheid met heerlijke frisse zuren. 80 jaar oude wijnstokken. De volle droge smaak heeft een
lange afdronk, met een frisse en aromatische finale.

Toscane
Fattoria le pupille Piemme
Petit manseng
2015
120 per fles
De naam Le Pupille komt van de twee boerderijen boven op de twee heuvels, die beschouwd worden als de ogen
(pupillen) die waken over het middeleeuwse dorp Pereta, 100% petit manseng. Geproduceerd in kleine oplage
van maar 1500 flessen per jaar. De wijn wordt opgevoed op nieuw eiken. Deze gouden, amberkleurige wijn
is rijk en vol van smaak met een lange intense afdronk.

Marche
Marotti Campi 'Luzano' Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore
Verdicchio
2019/2020
40 per fles
Deze verdicchio heeft een bloemige neus in combinatie met wat aardse tonen van amandel. De smaak is rijk,
waarbij u venkel en rijp wit fruit van appels in terug kunt proeven. In combinatie met de frisse zuren maakt dit een
levendige stijl Verdicchio. De afdronk is lang met een klein bittertje.
2019 beperkt beschikbaar
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Friuli
Vie di Romans
De toewijding van de familie Gallo aan wijngaarden en wijnen is al meerdere decennia oud. De eerste botteling
dateert van de jaren 70. De productie van uitstekende druiven en wijnen is gekoppeld aan een breed scala aan
factoren. Op de volgende punten wilt Vie de Romans zich onderscheiden: Milieu, alles wat te maken heeft met
klimaat en bodem, Wijnbouw, alle opties die bewust zijn geselecteerd om een efficiënt beheerde wijnbouw te
garanderen, & De mens.
Vie di Romans
CHEFS FAVO
Pinot Grigio
2019
85 per fles
De Pinot Grigio van Vie de Romans is breed inzetbaar en fantatisch te combineren met verschillende gerechten. De
kleur is licht roze door de schil van de druif, de stijl is aromatisch met bloemige tonen, frisheid en en tonen van de
houtrijping.
Momenteel niet beschikbaar
Vie de Romans, Flors di Uis
Malvasia - riesling
2016
85 per fles
Flor de Uis heeft 8 maanden sur-lie rijping gehad en daardoor een mooie ronde stijl. De wijn is zeer geparfumeerd
en floraal. In de smaak tonen van abrikoos, rijp fruit en een mooie kruidigheid.
Vie de Romans, Dolee
Fruilano
2015
85 per fles
In de neus komen geuren van vol rijp geel fruit je tegemoet, gecombineerd met acacia, dille en basilicum. In de
mond een ongekend rijkdom, concentratie en lengte zoals alleen de Vie di Romans dit kunnen. Een met kruiden
en bloemen overwoekerde dijk van een wijn.

Umbrië
Castello della Sala, Cervaro, Antinori
Chardonnay - Grachetto
2019
125 per fles
Strogele wijn met een complex fruitig bouquet waar hints van citrus, ananas, peren en vanille in zijn te ontdekken.
De smaak is mooi vol en heeft een duidelijk karakter. De druiven komen van 15 tot 20 jaar oude wijngaarden en
zijn gelegen op een hoogte tussen de 200 en 400 meter. De grond is kalkrijk, vol met fossielen van de zee en klei.

Zuid Afrika
Constantia
Buitenverwachting, Maximus
Sauvignon Blanc
2019
75 per fles
De wijngaarden van Buitenverwachting zijn geworteld in diepe, ontbonden granietbodems en gekoeld door de
gematigde zeebries van de omringende oceanen, wat een fantastisch klimaat geeft voor de wijnbouw. De langzaam
rijpende klimatologische omstandigheden met koude nachten en bescheiden dagtemperaturen zorgen voor frisse
en volle wijnen. Voornamelijk zult u tonen van geel fruit als meloenen, passievrucht, kruisbessen en gele appel
terug proeven in de wijn.
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Rosé wijnen
Duitsland
Pfalz
Reichsrat von Buhl
Spätburgunder
2019
45 per fles
Fraaie roze tint. De geur is verfijnd met rijpe aardbeien- en kersenfruit. De smaak zet sappig en rond in en
eindigt met een frisse, droge afdronk. Deze heerlijk sappige rosé is bovendien geen bijproduct van de rode
Spätburgunder die er ook gemaakt wordt, maar een volwaardige wijn op zichzelf. Nadat de druiven zijn gekneusd,
volgt een korte schil-inweking (8-14 uur) voordat er wordt geperst. De rosé die daaruit voortkomt rijpt vervolgens
deels in gebruikte houten vaten en deels in roestvrijstalen tanks. Dit resulteert in een knisperend frisse, uiterst
droge, maar ook zeer smaakvolle en fruitige rosé. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig voor het perfecte
aperitief.

Frankrijk
Provence
Henri Bonnaud
Mourvèdre - Grenache - Cinsault
2019
50 per fles
Wijnmaker Stéphane Spitzglous nam in 1996 het stokje over van zijn opa en bewerkt zijn 14ha aan wijngaarden
geheel biologisch. Rijping vindt plaats in roestvrijstalen tanks en in barriques. Het is een uitermate verfijnde rosé
met elegante florale, fruitige en zilte tonen, een uitgelezen balans en een mooie lange afdronk.

Spanje
Rioja
Muga Rosado

Garnacha - Tempranillo - Viura

2020

110 per fles
3 liter
Zalmroze van kleur, fris, sappig en licht kruidige tonen. De smaak is zacht met tonen van rood fruit en een plezierig
licht bittertje in de afdronk. Deze rosé ondergaat een korte lagering op oude vaten voor gedurende 3 maanden.
Muga is een familiebedrijf opgericht in 1932 enstaat bekend om haar traditioneel gemaakte Rioja's en wordt
internationaal tot de beste producenten van de Rioja gerekend.
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Rode wijnen
Duitsland
Ahr
Ahr
de Ahr vallei is met 2,5 uur rijden vanaf Zutphen het meest noordelijke maar ook gelijk
het kleinste wijnbouwgebied van Duitsland met maar 560 ha, waar de Spätburgunder koning is.
Dominant zijn de zeer steile leisteen heuvels die door de rivier diep zijn ingesleten wat zorgt voor een beschermend
en warm micro klimaat beschut van de wind, het is hier gemiddeld 4 graden warmer dan buiten de vallei
een perfect klimaat voor de Spätburgunder druiven.
in de zomer van 2021 heeft een verwoestende overstroming een ravage aangericht in de Ahr vallei
hierdoor is er veel schade aan de kelders en landbouw machines aangericht en maakte een moeilijk jaar
als 2021 nog lastiger. Door de overstroming is ook veel voorraad beschadigt maar gelukkig wel gered.
nu hebben wij een aantal "beschadigde'' flessen overgenomen van weingut Adeneuer om ze te steunen
de labels kunnen schade hebben maar ze zijn allemaal gecontroleerd op kwaliteit.
Adeneuer Ahrweiler
Spätburgunder
2019
45 per fles
Weingut JJ Adeneuer stamt uit de zestiende eeuw en kent een zeer lange traditie. Toch is de reputatie van de
Spätburgunder wijn van de Ahr pas sinds de jaren ’80 van de vorig eeuw van wereldklasse.
Kenmerkend voor Spätburgunders van leisteen bodem is -naast al het rode fruit- een wat droppige smaak.
Daarnaast zijn spicy en fris ook typerend voor deze wijn.
JJ Adeneuer
Spätburgunder
2018
55 per fles
Deze fantastische Pinot Noir wordt vergist en gerijpt op grote eiken houten vaten met natuurlijke gisten.
Hij zorgt voor een smaakexplosie van fris roodfruit gecombineerd met olijf en een fijne mineraliteit
2018 was een warmer jaar wat zorgt voor veel volheid en fruit in de wijnen.
JJ Adeneuer no. 2
Spätburgunder
2018
75 per fles
Deze Spätburgunder is een selectie van verschillende terrassen percelen. 1 van de favorieten van Frank Adeneuer zelf
De wijn is gerijpt op grote gebruikte 1000l barriques en heeft een perfecte balans tussen een lichte kruidigheid,
laurier en zwarte olijf. Veel structuur, diepgang en een heerlijke fruitige lengte.

Rheinhessen
Wagner Stempel 'R'

Spätburgunder

2016

80 per fles

Geselecteerde druiven van oude stokken op een bodem van grind, lei en Porphyr gesteente op de Heerkretz berg.
Beste druiven worden geselecteerd voor deze Reserve wijn. Vergisting en opvoeding op eikenhout. Deze wijn
heeft een lichtrode kleur, een volle smaak en prettige zuren.
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Pfalz
Reichsrat von Buhl
Spätburgunder
2016
45 per fles
Helderrood van kleur, kruidig, verfijnd en met een zachte kersentoon in de geur. Deze fraaie Duitse rode wijn zet
fris en zacht in en eindigt met een elegante en aromatische afdronk.
Philipp Kuhn 'Tradition'
Spätburgunder
2018
45 per fles
Hand geplukte druiven van wijngaarden op een bodem van löss en kalkzandsteen. Deze wijn rijpt 16 maanden
op gebruikte eikenhouten vaten. Deze wijn heeft een lichtrode kleur en een fruitige en verfijnde smaak. Zeer
elegant met prettige, fijne zuren en een hint van eikenhout.
Philipp Kuhn 'Incognito'
Bordeaux blend
2018
45 per fles
Geheim van de producent, nationale en internationale rassen. Vinificatie en 15 maanden rijping op grote houten
vaten. Volle, sappige rode wijn met lichte 'Bordeaux-tonen'.
Philipp Kuhn 'Trocken Reserve'
Frühburgunder
2016
75 per fles
De Frühburgunder (DNA genoot van de Pinot Noir) is een vroeg rijpend druivenras. Hij is bijzonder kwetsbaar
tijdens het groeiseizoen en daardoor niet erg geliefd onder de wijnbouwers. Dat is heel jammer want typerend
is zijn expressieve fruit en vaak bijzonder karakter. De droge Frühburgunder Réserve van het wijnhuis
Philipp Kuhn is al lang een insider tip onder sommeliers.
Philipp Kuhn 'Luitmar Cuvée Barrique'
2016/2017
80 per fles
Sangiovese - Cabernet Sauvignon - Blaufränkisch - St. Laurent
Gerijpt gedurende 20 maanden in 70% nieuwe Franse barriques en 30% in gebruikte vaten. Een briljante rode
wijn met een indrukwekkende elegantie, veel body en structuur. Intens aroma van bosvruchten is mooi verweven
met de fijne houttoetsen. Krachtige en rijpe tannines geven deze wijn de nodige bite en een garantie voor een
lange levensduur.
2016 beperkt beschikbaar
Knipser Cuvée X

Cabernet sauvignon - Cabernet Franc - Merlot

2017
140 per fles
2015
275 per magnum
Het vlaggenschip van Knipser, geïnspireerd op de klassieke Bordeaux cuvée. Deze wijn heeft fantastische
aroma's, heel veel kruidigheid, tonen van koffie, ceder en cassis. De rijping heeft 18 à 20 maanden
geduurd op houten vaten.
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Baden
Ebringen 'Collection'
Spätburgunder
2016
45 per fles
Wijngaarden op heuvelachtig terrein met een bodem rijk aan kalk en leem. Wijngaarden liggen tussen de 270 en
320 meter boven zeeniveau. Oogst vindt plaats begin september. In de neus veel rood fruit zoals aardbeien, cassis
en kersen. Smaak is verfijnd en rijk met lichte tannines.
Ebringen 'Biegarten'
Spätburgunder
2015
75 per fles
Deze pinot heeft een heldere rode kleur van kersenfruit, is sappig en elegant, en met zijn geanimeerde
tanninestructuur heeft deze wijn een lang rijpingspotentieel. De druiven groeien op een hoogte van 300 tot 320
meter boven zeeniveau, waardoor deze druiven eerder rijpen dan in andere Ebringer wijngaarden. De druiven
worden dan ook zo'n 100 tot 110 dagen na de bloei al geplukt.
Dr. Heger 'Ihringen'
Spätburgunder
2016
50 per fles
Een elegante en verfijnde stijl Spätburgunder, met tonen van rode kersen, wilde bessen en zachte tannines. De
verschillende wijngaarden zijn aangeplant op de Kaiserstuhl. De vergisting vindt plaats in een open staaltank met
natuurlijk gist, daarna een rijping op zowel nieuwe als oude houten vaten.

Oostenrijk
Neusiedler See
Umathum unter der terrassen
Pinot noir
2015
95 per fles
De wijnstokken bevinden zich op het onderste gedeelte van de wijngaard onder de terrasmuren. Gericht op
het zuidoosten, warm en beschut tegen wind. Dit is een van de oudste en beroemdste wijngaarden van het
Neusiedler See gebied. De stokken zijn al 26 jaar oud op het moment van oogsten. Robijnrode wijn met een
volmondige en tegelijkertijd ook zijdezachte smaak met een prachtige lange finale.

Frankrijk
Bourgogne
Joseph Faiveley
Pinot Noir
2019
65 per fles
Zoals u wellicht bij de Chardonnay van Faiveley heeft gelezen worden de druiven hand geplukt en geoogst van
verschillende percelen in de Bourgogne. Deze stijl Pinot Noir is vrij licht, helder en mooi robijnrood van kleur,
typisch voor Bourgondië. Aroma's van frambozen en cranberry komen mooi naar voren gecombineerd met een
mooie zuurtegraad en aanhoudende tannines.
Domaine Bouard-Bonnefoy, Chassagne Montrachet, Vieilles Vignes
2019/2020
75 per fles
Pinot Noir
Het wijngoed van Fabrice Bouard en zijn vrouw Carinne bevindt zich in de Chassagne-Montrachet, pal naast het
perceel van Domaine Ramonet in de premier cru wijngaard Morgeot. De meeste van hun wijngaarden zijn beplant
met oude stokken een erfenis van Carinne, die van vierde generatie in de Chassagne wijn maak familie vertegenwoordigt.
De vinificatie is traditioneel: de wijn vergist spontaan en rijpt een jaar in eikenhouten fusten. Voor het persen gebruikt
Fabrice een decennia oude houten mandpers- een familie erfstuk. De stijl is puur met fruitige tonen, kruidigheid en
elegantie. De houtrijping is mooi terug te proeven.
2019 beperkt beschikbaar
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Bourgogne
Huguenot 'Héritage' Marsannay
Pinot Noir
2017
75 per fles
Helderrode wijn met een zuiver en verfijnd aroma van rijpe kersen, licht eikenhout en milde kruiden. De smaak
is zacht, rond en elegant, met een geurige en mooi gerijpte afdronk.
Huguenot 'Fontenys 1er cru' Gevrey Chambertin
Pinot Noir
2017
95 per fles
Alles is er op gericht het beste fruit te oogsten: lage rendementen, veel handpluk en in de kelder minimale
interventie. Deze Gevrey-Chambertin is elegant en krachtig. Met complexe aroma's van kersen, frambozen
en viooltjes. De afdronk is lang en aanhoudend.
Francois Raquillet
De beste domeinen uit Mercurey in Côte Chalonnaise worden beschouwd als goed alternatief voor de grote namen uit de
Côtes de Beaune en Côte de Nuits. Raquillet behoort ongetwijfeld tot deze selectie. Op het domein van 11ha produceert
hij prachtige chardonnays en pinot noirs.
Raquillet 'Vieilles Vignes' Mercurey
Pinot Noir
2016
80 per fles
Helderrood van kleur en pittig van geur, met vers rood fruit zoals kersen en frambozen. De smaakstructuur is
sappig en fris en eindigt met een aromatische afdronk.
Raquillet 'Premier Cru' Les Veleys
Pinot noir
2019
120 per fles
Les Veleys ligt in het zuidelijke deel van Mercurey en heeft een excellente expositie op het zuidoosten. De wijnstokken
van maar liefst 60 jaar oud staan op een bodem van klei en kalk. De wijnen zijn krachtig met een enorm bewaarpotentieel.
Complexe stijl, hout tonen, intens en opent zich nog mooier in een karaf.
Francois Carillon
Pinot Noir
2019
100 per fles
Met een rijke geschiedenis is de familie Carillon al meer dan 500 jaar in de Cotes d'Or aanwezig. In het hart van de
Cotes de Beaune bij de dorpen Puligny Montrachet, Chassange Montrachet en Saint Aubin produceert het wijnhuis 16
verschillende appellations waarvan 9 premier cru's. 90 % hiervan is aangeplant met Chardonnay en 10% voor Aligoté
en Pinot Noir. De Pinot Noir heeft veel aardse tonen van paddenstoel en leer en is gecombineerd met vol rood fruit.
Domaine Rapet, Corton
Pinot Noir
2016
150 per fles
Gesitueerd tussen de Côte de Nuits en Côte de Beaune, aan de voet van de Corton heuvel bevinden zich de
wijngaarden Pernand-Vergelesses, Corton en Corton-Charlemagne. Deze robijnrode wijn heeft in de neus tonen
van vol zwart rijp fruit, pruimen en kaneel. De stijl is boers met mooie tannines gecombineerd met fijne zuren.
Robert Sirugue 'Les Petits Monts 1er cru' Vosne-Romanéé
Pinot Noir
2016
120 per fles
Fraaie, verfijnde bourgogne met nuances van rijpe kersen, gedoseerd eikenhout en florale tonen in de geur. De
smaak zet vol en pittig in met fijne tannine in de aanhoudende afdronk.
Frédéric Magnien Gevrey Chambertin Les Seuvrees
2017
85 per fles
Pinot noir
Met een bodem van kalk, mergel en klei bevind Les Seuvrées zich zuidelijk in Gevrey Chambertin.
de wijnstokken zijn gemiddeld 50 jaar oud. Subtiele wijn met veel karakter, rijke complexe aroma's van bessen, viooltjes
en een vleugje koffie. In de mond zacht met een sublieme afdronk waarin de kwaliteit van de oude stokken duidelijk
merkbaar zijn. Een echte wijn voor fijnproevers.
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Bourgogne
Frédéric Magnien

chambolle musigny feusselottes
Pinot Noir

2016

150 per fles

Top pinot noir van vijfde generatie wijnmaker Frederic Magnien, van premier cru wijngaard
Feusselottes in de Côte de nuits, gecertificeerd biologisch verbouwd, met de hand geoogst en vrij bijzonder
voor een deel in ouderwetse terracotta potten gerijpt naast een deel op gebruikt frans eiken
Dit geheel zorgt voor een licht gekruide, soepele en fruitige wijn met tonen van kersen en rood fruit.
Domaine Jean Jacques Confuron, Clos Vougeot Grand Cru Pinot Noir
2016
245 per fles
In 1988 namen Sophie en Alain-Confuron dit prachtige familie domein over. Het is ongetwijfeld één van de beste
domeinen van de Bourgogne. Het domein bezit 8ha, verdeeld over 12 appellaties in de Côte de Nuits. De wijnen
hebben allen een zeer diepe rode kleur en bezitten een onvoorstelbare concentratie. De wijnstokken zijn zeer oud,
sommige meer dan 90 jaar, de wijnen rijpen op eiken fusten en worden geklaard met eiwitten, niet gefilterd.
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Bordeaux
Chateau Cantemerle, Les Allées de Cantemerle
2014
40 per 1/2 fles
Les Allées de Cantemerle is de tweede wijn van het chateau en wordt op dezelfde wijze gemaakt als zijn grote broer
maar van jongere stokken. Deze wijn bestaat uit 61% Cabernet Sauvignon, 29% Merlot en 10% Cabernet Franc. De
kleur is granaatrood met geuren van rijp bosfruit. De smaak is verfijnd, zacht met tonen van vanille, dankzij de 12
maanden rijping op Frans eiken. De wijn komt het best tot zijn recht zo'n 5 tot 18jaar na de oogst.
Cap Saint-Martin 'Cuvée Prestige' Côte de Blaye
2018
45 per fles
Volle, rode wijn met een verfijnd aroma van eikenhout en gerijpte tonen. De smaak zet vol, krachtig en evenwichtig
in, de afdronk is lang en geurig. No nonsens Bordeaux van hoog niveau. Zijn cuvée prestige is voor mij de
referentie in het gebied, is verfijnd en heeft de voor goede Bordeaux zo kenmerkende balans tussen rondheid
en tannine. Pierre en zijn vrouw Beatrice zijn beiden gediplomeerd oenoloog en de technische zuiverheid
proef je terug in hun wijnen.
Tourelles 'Lalande-de-Pomerol'
2018
45 per fles
Deze Lalande-de-Pomerol heeft een brede stijl maar is niet te zwaar. Sappig fruit, lichte aardse tonen van laurier
en leer, zwart fruit en in de afdronk een zachte kruidigheid. De vergisting heeft plaats gevonden in roestvrijstalen
tanks daarna 12 maanden gerijpt op eiken vaten.
La Gorce 'Cru Bourgeois'
2018
45 per fles
Ten noorden van St. Estephe ligt het prachtige Chateau La Gorce. Het domein bezit een landgoed van 40 ha.
De stijl heeft sappige fruit tonen, in geconcentreerd en tegelijkertijd krachtig van smaak. Heerlijk om al op
jonge leeftijd te drinken.
Ramafort 'Cru Bourgeois'
2012
55 per fles
Een klassieke stijl Bordeaux, vol stevig in de mond met zachte tannines en een lange afdronk. Veel rood fruit als
kers in geur en smaak. De wijn wordt 12 maanden gerijpt op barriques, kleine eiken vaten van 225 liter.
Le Kid d'Arsac
2018
65 per fles
Prachtige stijl Margaux, dit is de tweede wijn van Chateau D'Arsac. D'Arsac is sinds 1986 eigendom van dhr.
Philippe Raoux en is ongeveer 122ha groot. Het chateau is één van de enige kastelen waarvan 52ha in 1995
werden gepromoveerd tot de appellation Margaux (vroeger Haut Médoc). De stijl van de wijn wordt heel klassiek
en fris geadviseerd door Eric Boissenot, tevens adviseur van Château Margaux, Lafite Mouton Rothschild en
Latour.
Château Talbot, Saint Julien
2012
75 per 1/2 fles
De reputatie van Talbot is er één van de constante kwaliteit en het meest betrouwbaar van alle Chateaux uit SaintJulien. In het fantastische jaar 2012 is Talbot rijk en aromatisch van smaak met een bouquet van cederhout en vanille.
De tannines zijn elegant en de stijl is vol met tonen van cassis en tabak.
Château du Tertre, Margaux
2013
75 per fles
De wijn heeft een mooie rode kleur en is vol en krachtig van smaak. Tonen van cassis, zoethout en koffie komen
mooi naar voren. Zachte toets bij de aanzet met zuivere en fruitige aroma's. De afdronk is lang met een pittig accent.
Het landgoed is gevestigd in Arsac, met een geschiedenis die teruggaat naar 1143, een van de oudste
landgoederen van de linkeroever. De laatste twee decennia zijn er twee Nederlanders die er het scepter zwaaien.
In 1997 is het overgenomen door de inmiddels overleden Nederlandse zakenman Eric Albada Jelgersma,
tevens was hij eigenaar van Château Giscours.
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Bordeaux
Château Cantemerle
2018
105 per fles
Cantemerle is een vijfde Grand Cru Classé, gelegen in de Haut-Médoc op de linkeroever van de rivier de Gironde.
De wijn is Cabernet Sauvignon gedomineerd met een kleine hoeveelheid Merlot, Cabernet Franc en Petit Verdot en
is gemaakt in een gestructureerde Fruit gedreven stijl. De wijn kan jong gedronken worden maar kan ook lang rijpen.
De wijnstokken zijn gemiddeld 30 jaar oud, een strenge selectie in de wijnmakerij zorgt ervoor dat alleen het beste
fruit wordt gefermenteerd en vervolgens 12-16 maanden wordt gerijpt op Frans eiken vaten.
Giscours, Margaux
Giscours heeft voor mij een bijzondere herinnering, het was de favoriete wijn van mijn vader en daardoor
ook één van onze favoriet geworden. Tijdens zijn werk in Parijs als chef heeft mijn vader de Giscours ontdekt,
de eigenaren maakten vaak een fles open als er een goede week was gedraaid als blijk van waardering en
om naast het koken ook wijn te leren proeven. Wij dronken het vaak bij bijzondere gelegenheden om het leven
te vieren.
Vanaf 1995 kwam Giscours in het bezit van de Nederlandse grootgrutter Eric Albada Jelgersma, die ook in de
Bordeaux bezittingen als Château du Tertre zeer fors investeerde en de kwaliteit verhoogde door een rigoreus
her-en bijplantingsprogramma. De kelders werden vergroot en nieuwe apparatuur werd aangeschaft. Vandaag de
dag is Giscours weer ''de grand seigneur'' die het ooit was en een 3e cru waardig. Met 200ha waarvan 80ha
wijngaard één van de grootste bezittingen in de Médoc. De wijnen van Giscours zijn elegant, gestructureerd en
hebben veel aroma's. De wijn heeft een fantastisch bewaarpotentieel en heeft tonen van leer tot tabak en van
zwart donker fruit tot aardse tonen.
Giscours

2005

210 per fles

Giscours

2010

205 per fles

Giscours

2014

160 per fles

Château La Dominique
2018
165 per fles
Château La Dominique is een landgoed in Saint-Émilion dat bekend staat om zijn rode wijn op basis van Merlot. Het
werd geclassificeerd als Grand Cru Classé in de officiële classificatie van 1955 van Saint-Émilion. De wijngaard
ligt op de grens met Pomerol en beslaat ongeveer 30ha. De wijn heeft 85% Merlot, 12% Cabernet Franc en
3% Cabernet Sauvignon. In de neus komen tonen van zwart fruit naar voren gecombineerd met viool en mokka.
De smaakt toont fris met aanwezige tonen van zwart fruit en tannines.
Beperkt beschikbaar
Château Sociando-Mallet
2018
145 per fles
Dit Château is gelegen in de noordelijke Médoc. Hoewel het Château niet voorkomt in de Bordeaux-classificatie van
1855, kreeg het een vijfde onofficiële classificatie in de versie Liv-Ex uit 2011. De stijl is bekend al vol, klassiek
gestructureerde wijn met stevige tannines en een groot verouderingspotentieel. Het pand is gelegen in de gemeente
Saint-Seurin-de-Cadourne, net ten noorden van de appellation Saint-Estèphe. De stijl omvat een breed spectrum aan
smaakprofielen, maar is elegant en kan lang bewaard worden. Denk aan geuren van cassis, ceder en aarde.
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Bordeaux
Château Lafon Rocet
2018
125 per fles
Lafon-Rocet is een wijnproducent gelegen in Saint-Estèphe, de meest noordelijke appellatie in de Médoc. De wijnen
worden gemaakt in een Merlot- of Cabernet-dominante stijl, afhankelijk van de jaargang. Er zijn ongeveer 40
afzonderlijke percelen druiven in de wijngaard van Lafon-Rochet, die allemaal afzonderlijk in de wijnmakerij worden
gevinifieerd in een mengsel van cement, roestvrijstaal en temperatuurgeregelde vaten. De geur is intens, geuren van
bosbessen, rijpe pruimen en zoethout komen mooi naar voren. In de smaak zwart fruit, kruidigheid en tonen van koffie,
gecombineerd met vanille maakt dat deze wijn en een krachtige complexe stijl heeft.
Château Cantenac Brown
2018
145 per fles
Aan het begin van de 19e eeuw kocht John-Lewis Brown een wijngaard en ontwierp hij in het dorp Cantenac, een
traditioneel kasteel in Tudor stijl, dat hem herinnerde aan zijn Schotse afkomst. In 1843 nam de heer Gromard, bankier,
het landgoed over. Na de Grand Cru classificatie van 1855 breidde Louis Armand Lalande, Bordeaux wijnboer en
eigenaar van verschillende landgoederen in Médoc, het gebouw uit. Omringd door een opmerkelijk park in Britse stijl,
is Château Cantenac Brown sindsdien één van de meest originele in de Médoc. In 2019 kocht de Franse familie
Le Lous het Château en worden er grote investeringen gedaan om een moderne en gedurfde visie op wijnbouw te
ondersteunen. De stokken zijn 35 jaar oud, er wordt duurzaam gewerkt en de wijn rijpt 12 tot 15 maanden op eiken
houten vaten, waarvan 50/70% nieuw is.
Château Lagrange
2018
150 per fles
Lagrange werd geclassificeerd als een 3e Cru Classé in de classificatie van de Médoc en Graves van 1855 en is
gelegen in Saint-Julien, op de linkeroever van de rivier de Gironde. Historisch gezien zijn er aanwijzingen dat hier
in de middeleeuwen druiven werden geplant en dat de eigenaren destijds het grootste wij producerende landgoed
in de Médoc bezaten. De kleur van de wijn is donker met aroma's van zwarte kers, cassis, pruim en peper. De
tannines zijn dicht, weelderig en perfect geïntegreerd. 2018 is tot nu toe de krachtigste stijl Lagrange.
Château Duhart-Milon
2018
175 per fles
Château Duhart-Milon Rothschild ligt in de appellation Pauillac en heeft een vierde Grand Cru Classé status uit het
Franse classificatiesysteem uit 1855. Het domein is sinds 1962 in handen van de familie Rothschild die gelijk begon
met herstructurering van de wijngaarden. De wijngaarden staan nu voor tweedere aangeplant met Cabernet Sauvignon
één derde met Merlot. De stijl van de wijn is complex met tonen van het eikenhout. De aanzet is zacht en heeft veel
frisheid, typisch oor het laatrijpe terroir van Duhart-Milon. De tannines zijn aangenaam aanwezig en de afdronk is lang.
Palmer
2015
595 per fles
Chateau Palmer is gelegen in de appellation Margaux en heeft bij de kwalificatie van 1855 een status gekregen van
troisieme grand cru Classé, maar heeft zich in de loop der jaren opgeklommen naar een status en bekendheid
die vergelijkbaar is met Chateau Mouton of Haut Brion. Palmer staat bekend om zijn ongelofelijke finesse met een zeer
groot ouderingspotentieel. Naar zeggen van de wijnmaker wordt de Palmer pas na 20 jaar op zijn mooist.
Beperkt beschikbaar
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Rhône
Louis Cheze 'Ro-Rée' St. Joseph
Syrah
2018
65 per fles
De dieprode kleur is een mooi begin van deze wijn. De geur is kruidig en heeft tonen van rijp fruit. Stevige smaak
met veel bessig fruit, specerijen als peper en nootmuskaat, tonen van fruit en een fraaie ingetogen houtstructuur.
Les Clos du Caillou 'Les Safres Rouge' Châteauneuf-du-Pape
Grenache - Mourvèdre
2018
95 per fles
Helderrood van kleur en verfijnd en kruidig van geur, met nuances van lichte rijpingstonen en gekonfijt fruit. De
smaak is zacht, mild en aromatisch van inzet, met een evenwichtige en aanhoudende finale. Pure elegantie
afkomstig van 55 jaar oude Grenache stokken, aangevuld met 5% Mourvèdre, vaccarèse en cinsault. De fles van
Châteauneuf-du-Pape draag een reliëf met het pauselijke wapen van de nabijgelegen stad Avignon. Vanaf de 14e
eeuw resideerden zeven opeenvolgende pausen in deze stad; daarvan resteert nog het prachtige pauselijk paleis.
Beaucastel, Châteauneuf-du-Pape
2004
350 per fles
Château Beaucastel ligt in een magische omgeving bezaaid met wijngaarden, eeuwenoude olijfbomen en truffeleiken.
De natuur komt hier naar voren in de puurste vorm. Op de eeuwenoude bodem vinden we de 13 druivenrassen terug die
toegestaan worden in de appellatie Châteauneuf-du-Pape. Al deze 13 druivenrassen vormen de basis van de mytische
blends van Beaucastel. De druiven worden biodynamisch verbouwd. De stijl is rijk en complex.
Rémi Niereo, Côte Rôtie Vires de Serine

Syrah

2018

195 per fles
magnum
In het Noordelijke deel van de Rhône liggen de wijngaarden van Domaine Rémi Niero op steile hellingen langs de
rivier. De druiven worden dan ook zorgvuldig geselecteerd en hand geplukt. Rémi is de derde generatie van dit
familiebedrijf en bewerkt zijn wijngaarden op duurzame wijze. Voor Rémi ligt de essentie van het wijnmaken vooral
in de wijngaard, zijn wijnen moeten tonen waar ze vandaag komen, en dat doen ze, met complexe aroma's, intense
smaak en een lange afdronk.

Beaujolais
Roche-Guillon, Fleurie
Gamay Noir
2019
45 per fles
Helderrode kleur en een krachtig fris aroma met nuances van klein rood fruit. De smaak zet fris, sappig en vol in;
de ontwikkeling en afdronk zijn evenwichtig en fruitig. Deze wijn is gemaakt door wijnboer Bruno Corperet, die
het kleine Domaine heeft overgenomen van zijn ouders. Eerder bracht hij 100% van de oogst naar de lokale
coöperatie van Fleurie. De wijn die Bruno nu zelf bottelt en verkoopt is een selectie van zijn meest geslaagde
cuvée. Deze Fleurie is zeer typerend voor de herkomst. Een wijn die barst van het fruit, met een ronde,
toegankelijke en fruitige smaak.
2018 beperkt beschikbaar
Marcel Lapierre, Morgon
Gamay Noir
2020
60 per fles
Marcel Lapierre, vader van de huidige wijnboer Matthieu, was zo rond 1985 de eerste die de ideeën van de
onderzoeker en wijnhandelaar Jules Chauvet in praktijk bracht. Marcel Lapierre is een pionier (1985) op het gebied
van druiven laten rijpen zonder ingrijpen van de mens en op die wijze heel lekkere, levende en energievolle wijn
te krijgen. De wijn heeft een prachtige elegantie, rijpe rode fruittonen en lichte tannine, aangenaam zuurtje en een
hoop lengte in de afdronk. In deze wijn zijn geen sulfieten gebruikt en serveren wij gekoeld.
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Provence
Château Pibarnon
Mourvèdre - Grenache
2017
95 per fles
Deze rode wijn van Pibarnon komt van stokken van 30 jaar oud en ondergaat een rijping van 20 maanden in eikenvaten.
De elegantie in de wijn zorgt voor een fijn balans met tonen van zwart fruit en zoete kruiden. In de geur veel rijp
zwart fruit, specerijen als zoethout, rozemarijn en nootmuskaat. De afdronk is lang en zo intens dat de wijn zeer lang
in de mond blijft gecombineerd met aanwezige tannines.

Languedoc
Mas De Daumas Gassac

Cabernet Franc - Cabernet Sauvignon- 2017/2019
110 per fles
Malbec - Merlot - Petit Verdot - Pinot Noir
Sinds de beroemde Amerikaanse wijnschrijver Robert Parker de rode Mas de Daumas Gassac met vijf sterren
kwalificeerde in zijn boek ''Parkers Wine Buyers Guide'', ligt deze wijn in de meest luxueuze wijnboutiques naast de
grote cru's uit de Bordeaux. In eerst instantie werd slechts 7ha beplant met Cabernet Sauvignon afkomst uit
Pauillac. Op advies van professor Peynaud zijn daar in 1979 verschillende rassen bijgeplant. Inmiddels beslaan
de wijngaarden bijna 50ha, verdeeld in kleine percelen, omringd door bos. In 2016 overleed pionier Aimé Guibert,
maar het prachtige domein wordt op kundige wijze voortgezet door zijn vrouw en vier zoons.
De assemblage bestaat uit 76% Cabernet Sauvignon met overige druiven aangevuld. De wijn heeft 15 maanden op
vaten van Frans eikenhout gerijpt. De stijl is geconcentreerd met zachte fruit tonen en een hint van zwarte olijven.
De smaak is intens met verfijnde tannines, veel kruidigheid en tonen van zwarte bes.
2017 beperkt beschikbaar

Loire
Domaine Charles Joguet, Chinon Silènes
Cabernet Franc
2018
65 per fles
De beste wijnen van Chinon liggen bij het dorpje Sazilly, langs het riviertje La Vienne. Domaine Joguet is hier
toonaangevend. De druiven worden zorgvuldig geselecteerd en in kleine bakjes vervoerd voor zo min mogelijk
beschadiging. De terroirs worden afzonderlijk geoogst, gevinifieerd en opgevoed om uiting te kunnen geven aan
ieder afzonderlijk perceel. Cabernet Franc uit de Loire kan heerlijk puur en levendig zijn, net zoals de Chinon van
Joguet. De wijn heeft mooie geuren van framboos, zwarte bes en peperige tonen. In de smaak zet het fruitrijke
karakter mooi door gecombineerd met zachte tannine en sappige zuren. De afdronk is heerlijk zuiver!
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Spanje
Rioja
Tierras de Murillo 'Crianza' Rioja
Tempranillo
2018
40 per fles
Fruitige, maar ook krachtige wijn. Duidelijk houtgerijpt en met de heerlijke geur van vanille. Tierras de Murillo
wordt uitsluitend gemaakt van perfect rijpe Tempranillo druiven, afkomstig van wijnstokken van meer dan vijftig
jaar oud. De Crianza rijpt een jaar op het voor Rioja traditionele Amerikaanse eikenhout, maar ook gedeeltelijk
op Frans eiken, wat een verfijnde, elegante rode wijn oplevert. Een voorbeeld voor deze beroemde Spaanse
wijnstreek!
Bodegas Muga, Haro
Tempranillo
2016
95 per fles
Fantastische kastanjebruine kleur. Rijk en zacht met
150cl
een aroma van fruit en vanille. Complexe
2016
125 per fles
ontwikkelde smaak, zachte tannines, licht tabak,
300cl
gekonfijt fruit en ceder, zeer toegankelijk met een
2015
215 per fles
milde afdronk. Na de gisting op grote houten vaten ondergaat
500cl
de wijn een rijping van 24 maanden in barriques van Frans en Amerikaans
1 fles beschikbaar
eiken. Naast 70% Tempranillo komt ook Garnacha, Graciano en Mazuelo voor in de blend.
La Rioja Alta, Gran Reserva '904'
Tempranillo - Graciano
2011
155 per fles
De wijngaarden zijn meer dan 60 jaar oud en gelegen in Briñas, Labastida en Villalba. De druiven worden
hand geoogst waarna de wijn vier jaar op huisgemaakt Amerikaans eiken rijpt. De neus is intens, floraal en heeft
tonen van koffie en zwart fruit. De stijl is mooi in balans in zijn fruit tonen, hout tonen en verfijnde zuren.
Complex en rijk, met een lange maar toch zachte afdronk.
Bodegas Benjamin de Rothschild, Vega Sicilia, Macán
Tempranillo
2012
140 per fles
Na een alcoholische gisting wordt het malolactische proces uitgevoerd met 30% in vaten en de resterende 70%
in tanks. De rijping vindt plaats in extrafijn en fijnkorrelig Frans hout, merendeel in nieuwe vaten en de rest in
gebruikte vaten. De wijn rijpt 15 maanden op hout. De wijn heeft fluweelzachte tannines en kan goed ouderen.
Een fantastische mineraliteit en tonen van zwart fruit en laurier maken deze wijn subliem!
Beperkt beschikbaar
Marques de Murrieta, Reserva

Tempranillo - Graciano - Mazuelo 2005
150 per magnum
Garnacha
Het wijnhuis Ygay bezit 30ha aan wijngaarden in Rioja Alta, hier komen de grootste Rioja wijnen vandaan. Deze
wijn met Reserva houtrijping (18 maanden) heeft aroma van vanille, cederhout en bessenfruit. De wijn is krachtig
van smaak en heeft een rijpe zachte tannine. De rijping vindt plaats in deels nieuwe Amerikaanse houten vaten en
tenminste anderhalf jaar flesrijping alvorens de wijn vrijgegeven wordt voor verkoop. Het resultaat is een elegante
wijn die complexiteit en fijnheid combineert.

Castillia y Léon
Pícaro del Águila 'Viñas Viejas' Ribera del Duero
2018
75 per fles
Blanca del país - Bobal - Garnacha - Tempranillo
De aroma’s geven tonen van rijp rood fruit, kers, bes en pruimen. De smaak is vol, verfijnd en krachtig. De tonen
van hout zijn mooi verweven met het fruit en de zachte, rijpe tannines. Deze wijn heeft een mooi rijpings potentieel
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Bierzo
Raul Pérez La Vitoriana
Mencia - Bastardo
2018
150 per magnum
La Vitoriana wordt beschouwd als de mooiste cru van Valtuille. De wijngaard is aangeplant in 1890 en telt in
totaal zo'n vier ha waarvan 1,8 in bezit is van Raúl. La Vitoriana heeft een compacte kleibodem en is beplant met
voornamelijk mencia en bastardo. De wijn heeft wat houtrijping ondergaan en een vrij lange schilinweking. De stijl
is puur en intens, krachtig maar toch elegant. Een schitterende Mancia-blend.
Raúl Pérez la vizcaína el rapolao

2018
150 per magnum
Mencia, Bastardo, Garnacha Tintorera
El Rapolao is een plot van anderhalve hectare, gelegen op 550 meter hoogte. Het oudste deel van de wijngaard
stamt ui 1920. De Mencia, Bastardo en Garnacha Tintorera staan aangeplant op ijzerrijke kleibodems.
Dankzij de noordelijke expositie en hogere ligging is de wijngaard relatief koel en rijpen de druiven langzaam.
Na 12 maanden rijping word de wijn ongefilterd en ongeklaard gebotteld, om zoveel mogelijk van het karakter
van de wijn te behouden. Wild rood en zwart fruit, peperige en mineralige tonen, een krachtige structuur en
een immense verfijning met een lange afdronk, rijpe tannines en veel aromatische lengte.

Italië
Piëmonte
Fratelli Seghesio, Barolo
Nebbiolo
2016
80 per fles
Helderrood van kleur met enige ontwikkeling. Kruidig, licht gerijpt in de geur met zwart fruit als bramen en
bessen. De smaak is vol, rond met milde tannine en eindigt met een geurige, aanhoudende afdronk. Aldo en
Riccardo Seghesio zijn de drijvende kracht achter het kleine familiebedrijf. Seghesio heeft ongeveer 10 hectaren,
natuurlijk bewerkte wijngaarden, in de heuvels van Monforte d'Alba. Daarvan zijn 4 hectaren beplant met ruim
50 jaar oude Nebbiolo druivenstokken die recht hebben op de DOCG Barolo herkomstbenaming. Kenmerkend is
een verfijnde en elegante stijl Barolo met soepele tannine, die al relatief jong gedronken kan worden. De hand
geplukte druiven worden spontaan vergist en de wijn rijpt op grote Sloveense vaten en op kleinere fusten van het
Franse Allier eikenhout. Een Barolo met rijpingspotentieel maar vanwege de toegankelijkheid, zeker wanneer
belucht in een karaf, al heel verleidelijk.
Franco Conterno, Barolo Bussia Riserva

Nebbiolo

2013
125 per fles
2014
100 per fles
2015
125 per fles
De druiven zijn geselecteerd van de Cru 'Bussia'. Franco Conterno plukt altijd als een van de laatsten om naast
mooi rijp fruit geen vervelende tannines meer uit de steeltjes te krijgen. Gerijpt op Franse houten vaten voor
48 maanden, daarna nog minimaal een half jaar fles rijping. De wijn is vol, complex en heeft in de geur tonen van
zwart bosfruit, eikenhout, kruidige en aardse tonen. Het mondgevoel is rijk en krachtig, met gebalanceerde
zuren, rijpe tannines en een lange afdronk.
2013 1 fles beschikbaar
Franco Conterno, Barolo Bussia Riserva 7 anni
Nebbiolo
2012
120 per fles
Deze Barolo van Conterno heeft een rijke, complexe neus met geuren als zwart bosfruit, aardse tonen en pruimen.
Prachtig mond vullend en krachtig van stijl. Een mooi geheel van fruit, tannines, zuren en typische florale en
aardse tonen. De wijn wordt temperatuur gecontroleerd vergist en vervolgens gerijpt op grote Franse houten
vaten voor 7 jaar!
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Veneto
Stefano Accordini Valpolicella Ripasso

2015
55 per fles
Corvina, Rondinella, Molinara
na rijping in stalen tanks word in de winter de most van de Amarone wijnen toegevoegd hierdoor ontstaat een spontane
2de vergisting van de wijn waardoor hij zijn herkenbare diepe kleur geur en intense smaak krijgt.
met een kruidig, cederachtig aroma en veel rood fruit. De smaak zet krachtig en pittig in,
een fijn zuurtje en stevige, maar ronde tannine. Ronde, zeer aromatische geconcentreerde afdronk.
Monte del Frà 'Lena di Mezzo' Amarone della Valpolicella Classico
Corvina - Rondinella
2016
85 per fles
De Valpolicella Classico van Monte del Frà is een van de betere wijnen van de streek. Hij is gemaakt van de in
oktober geplukte druiven Corvina Veronese (80%) en Rondinella, aangeplant volgens het pergolasysteem. Na de
gisting verblijft de wijn in stalen tanks en wordt twee maanden voor de verkoop gebotteld. Dan is hij lichtrood
van kleur, soepel en niet te stevig van smaak, met een hoge doordrinkbaarheidsfactor. In het grote mondiale
aanbod van rode wijnen met smaakdikte, eikenhout en veel alcohol is deze Valpolicella uniek en onderscheidend.
Marion, Valpolicella Superiore

2017

85 per fles

Corvina Grossa - Corvina Gentile - Rondinella
De druiven voor deze Marion worden hand geplukt en nauwkeurig geselecteerd op rijpheid. Een gedeelte van de
druiven worden ingedroogd gedurende 40 dagen op geventileerde zolders. Het andere deel wordt zo rijp mogelijk
geoogst. Beide ''wijnen'' worden apart in eiken houten vaten 30 maanden lang gerijpt, vervolgens worden ze
samengevoegd. De wijn bezit een mooie complexiteit, een volle smaak met tonen van kersen en ronde kruidigheid.
Marion, Amarone della Valpolicella

2016
130 per fles
2017
115 per fles
Corvina Gentile - Corvinone - Rondinella - Croatina
De druiven voor de Amarone komen van de beste stokken die Marion bezit. De stokken zijn tot wel 60 jaar oud en
liggen bovenop de heuvels rond Marcellise. De druiven liggen medio tot december te drogen. Na de fermentatie
worden de schillen van het sap gescheiden en rijpt de wijn op grote eikenhouten vaten voor ongeveer 3 jaar.
In de neus komen rijpe tonen van rood fruit als kersen, en pruimen naar voren. De smaak heeft een brede structuur,
een aangename kruidigheid van zwarte peper, kaneel en zoethout.

Toscane
Poggio di Sotto
Poggio di Sotto werd in 1989 opgericht aan de zuidoostkant van Montalcino. Sinds de oprichting is het landgoed
beroemd geworden om de hoge kwaliteit van de Sangiovese en heeft al snel de status van Cult-wijnmakerij
bereikt. Gelegen in Castelnuovo dell'Abate met wijngaarden van 200 tot 400 meter boven de zeespiegel, mt
steile hellingen. De hoogte, met de bescherming van de oude vulkaan Amiata aan de ene kant en de rivier de
Orcia in combinatie met de zeebries van de andere, resulteren in een uniek microklimaat waardoor het een van de
beste gebieden is voor het verbouwen van Sangiovese. Poggio di Sotto produceert 3 wijnen op basis van
Sangiovese. Brunello di Montalcino DOCG Riserva, Brunello di Montalcino DOCG en een Rosso di Montalcino DOC.
Poggio di Sotto, Brunello di Montalcino

Sangiovese

2013

245 per fles

Poggio di Sotto, Rosso di Montalcino
Poggio di Sotto, Rosso di Montalcino
Poggio di Sotto, Rosso di Montalcino

Sangiovese
Sangiovese
Sangiovese

2005
2010
2012

165 per fles
165 per fles
165 per fles
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Toscane
Romitorio, Brunello di Montalcino

Sangiovese

2015

45 per 1/2 fles

De wijngaarden liggen in het koele, noordwestelijke deel van Brunello. Dat blijkt nu een groot voordeel want in
tegenstelling tot het warme zuiden rijpen de druiven hier langzamer en langer. Dat is van cruciale betekenis voor de
mooie zuren die een grote Brunello kenmerken. De druiven worden met de hand geoogst en gisten in roestvrij
stalen tanks. Hierna volgt een rijping van 24 mnd. in eikenhouten vaten en nog eens 12 mnd. in de fles.
Geuren van vers rood fruit en tonen van de eikenhoutenrijping komen mooi naar voren. De smaak zet vol en fris in
met rijpe tannine, de afdronk is ontzettend lang en aromatisch sterk.
La Gerla, Brunello di Montalcino
Sangiovese
2015
95 per fles
Een fantastische bruinrode kleur met een intens bouquet is een super begin van deze Brunello. Rond van smaak,
kruidig, rijk en vol. Naast de tonen van fruit kunt u ook laurier terug proeven. Daarbij zachte tonen van hout en
een zeer lange afdronk.
Fattoria Le Pupille, Morellino di Scansano, Riserva
Sangiovese - Cabernet Sauvignon
2014
65 per fles
Intens robijnrode kleur. Aroma's van rode vruchten, waarbij de kers, typisch voor Sangiovese er echt uitspringt.
De grotere houten vaten zorgen voor een grotere evolutie van de kruidige aroma's. Gecombineerd met verfijnde
tannines, soepelheid en een zachte afdronk. De naam Le Pupille komt van de twee boerderijen boven op de
twee heuvels, de beschouwd worden als de ogen (pupillen) die waken over het middeleeuwse dorp Pereta.
Fattoria le pupille Saffredi
2018
145 per fles
60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot en 10% Petit Verdot.
het vlaggenschip van de Fattoria, in klassieke super tuscan stijl, prachtige donkere kleur met een paarse gloed
De smaak is afgerond, fluwelig en mooi in balans. De langaanhoudende smaak maakt het mogelijk om optimaal
te genieten van de aromatische complexiteit waarbij de kruidigheid de bovenhand neemt.
Fattoria le pupille, le Pupille
Syrah
2018
165 per fles
De naam Le Pupille komt van de twee boerderijen boven op de twee heuvels, die beschouwd worden als de ogen
(pupillen) die waken over het middeleeuwse dorp Pereta, gelegen in het Zuiden van de Toscane.
intens en complex bouquet bestaande uit zwarte peper, zoethoutwortel, cacao,
gevolgd door tonen die doen denken aan het leer van Toscaanse leerlooierijen. Vanaf de eerste slok verbaast hij,
het mondgevoel met zijn frisheid en elegantie. Perfect in balans. Vol en zeer lange afdronk.
Beperkt beschikbaar
CHEFS FAVO
Campo alla Sughera Bolgheri, Superiore Arnione

2014
70 per fles
2015
80 per fles
2016
80 per fles
Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc - Merlot - Petit Verdot
Dieprode kleur en een intense geur van nieuw eikenhout, zwarte bosvruchten en een fijne kruidigheid. De smaak is
vol, zwoel en rond van inzet, met een krachtige ontwikkeling van rijpe tannines. Bolgheri is een van de meest
vooraanstaande wijngebieden van Italië. De pioniers van de streek wilden breken met de traditionele Chianti en
Brunello en een moderne internationale stijl wijn maken. De hoge kwaliteit werd uiteindelijk in 1994 beloond met
een DOC-status. Campo alla Sughera heeft de wereldberoemde buren als Ornellaia, Sassicaia en Gaja. De 20 ha
zijn beplant met bordeauxrassen, de stokken staan dicht op elkaar wat zorgt voor een laag rendement in de wijngaard
en dus voor druiven van hoge kwaliteit.
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Toscane
Antinori Tignanello

2014
255 per fles
Sangiovese - Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc
Slechts weinig mensen weten dat het label voor deze wijn in 1974 is ontworpen door de beroemde architect
Silvio Coppola. Niccolò Antinori, de vader van de huidige erevoorzitter, markies Piero Antinori, ondertekende
het label. Het etiket draagt het familiewapen van de familie, met het motto Te Duce Proficio (zoektocht naar
uitmuntendheid) en de gestileerde zon van Tignanello. De wijn is mooi en evenwichtig met zoete tannines en een
ondersteunende eikentextuur. Dit jaar bevat 75% Sangiovese aangevuld met de overige druiven.

Puglia
Caiaffa Vini Biologici
Primitivo
2019/2020
40 per fles
Deze sappige Primitivo heeft tonen van pruimen, krenten en braam. De smaak is krachtig, zwoel en bessig. De
druiven worden Han geplukt en de wijn wordt na de vergisting 3 maanden gerijpt in Franse barriques waar ze ook
de malolactische vergisting ondergaat, daarna een flesrijping van 3 maanden
2019 beperkt beschikbaar

Sicilië
Tenute della Terre Nere Etna 'Santo Spirito'
2013
95 per fles
Nerollo Mascalese - Nerollo Cappuccino
2014
110 per fles
De Bourgogne van de Mediterranée, zo typeert eigenaar Marco de
2015
95 per fles
Grazia zijn verfijnde, mineralige Siciliaanse wijnen, afkomstig van
2017
95 per fles
hellingwijngaarden op de noordelijke flank van de vulkaan de Etna.
2019
105 per fles
De hoogte zorgt voor verkoeling en verfijning in de wijnen. Het wijnhuis werkt geheel biologisch en gaat voor
top kwaliteit. De wijngaarden hebben een rijke vulkanische bodem waardoor deze productiever zijn dan andere crus.
De stijlen van de wijnen zijn diep geconcentreerd met een volle ronde smaak waarbij de 16 maanden eikenhouten
rijping goed terug te proeven is.
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Libanon
Bekaa Valley
Musar

CHEFS FAVO

Niels dronk Musar voor het eerst in de Librije tijdens een proeverij met de wijnmaker Gaston Hochar zelf.
Een fantastisch mooie wijn die zeker niet onder doet aan de grote toppers uit de Bordeaux. En fantastisch is in zijn
prijs kwaliteit.
Château Musar, eigendom van familie Hochar, geldt als één van de meest bijzondere wijndomeinen in de wereld.
Enerzijds de locatie, de Libanese Bekaa Valley, anderzijds hanteert men er nog een volstrekt traditionele werkwijze.
Het wijnhuis gevestigd in een gebied waar de wijnbouw al meer dan 6000 jaar oud is, de Bekavallei. De 180 ha
wijngaarden van het bedrijf liggen ongeveer 30 km ten zuiden van Beiroet, tussen de twee bergketens in. De blauwe
druiven groeien op zo'n 1000 meter hoogte, de witte ongeveer op 1500 meter hoogte.
De wijngaarden liggen op kiezelhoudende kalk-klei bodems op zo'n 1000 meter hoogte. De lange, warme zomers
garanderen uitstekende rijping van de druiven. Na de alcoholische gisting rijpt de wijn minimaal twee jaar op
eikenhouten vaten en 1 jaar op tanks alvorens gebotteld te worden. Pas na 7 jaar verlaten de rode wijnen de kelders
en kunt u van deze fantastische wijnen genieten.
De wijnen zijn een combinatie van de druiven Cabernet Sauvignon, Carignan en Cinsault.
Musar 1997
120 per fles
1997 was een veelbelovend jaar met perfecte rijpingscondities. Natuurlijk is het al bijzonder opzich een meer dan
20 jaar oude wijn te drinken. De ouderdom is te zien in de kleur, die is iets lichter. In de geur komen duidelijk
tertiaire aroma's van bosgrond, bladeren (earl grey), vijgen, tabak en gedroogde cranberry naar voren.
Musar 2000
Helaas uitverkocht
110 per fles
Deze jaargang Musar heeft prachtige aardse tonen, is complex, krachtig met aangename tannines. De houtrijping
komt op een elegante wijze naar voren en wordt gecombineerd met tonen van donker fruit, en veel kruidige nuances.
Met name de smaak van kers en rozemarijn is goed terug te proeven.
Musar 2001
110 per fles
In 2001 was het een erg hete zomer waardoor de oogt vroeger plaats vond dan gebruikelijk. De smaak is vol met
tonen van donker fruit, een hint van chocolade en de geuren van sigaar. Lichtte zuren en tannines met een
droge afdronk.
Musar 2002
120 per fles
Gekonfijt fruit, gedroogde bessen en kenmerken van braam komen sterk naar voren in deze wijn. Een afdronk
met veel mineraliteit met tonen van toffee en noot maken deze Musar zeer aangenaam..
Musar 2003
120 per fles
De kleur wordt al iets oranje bruin en prachtige animale tonen komen naar voren van stal. De smaak is sappig en
heeft veel fruit tonen. Kruidige aroma's met nuances van leer gekonfijt rood fruit en eikenhout zijn goed terug
te proeven.
Musar 2008
130 per fles
Deze Musar is vol met een heerlijke geur van braam, rijpe kers en pruim. De afdronk is lang met tonen van
eucalyptus, munt, drop en koffie. De tannines zijn zacht maar nog goed terug te proeven. Fantastische, elegante
stijl Musar.
Momenteel niet beschikbaar
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Bekaa Valley
Musar 2009
130 per fles
2009 begint inmiddels al goed te ouderen, nog steeds jong in zijn fruit maar wordt al steeds mooier en mooier.
Gedroogd fruit, vijgen, pruimen, mooi jammie van stijl met tonen van kers. Kruidigheid, ceder en sigaar en nog
steeds mooi sappig. Genieten!
Musar 2010
120 per fles
2010 was een moeilijk jaar. Een milde winter met weinig sneeuw gevolgd door een warm voorjaar en een zomer
met temperaturen van 48,5 graden! De weinige waterreserves maakte dit enorm lastig voor de wijnboeren.
De druiven verschroeiden als rozijntjes. Vooral de Cabernet Sauvignon had het zwaar en bijna de helft ging
verloren. Inmiddels is deze jaargang ook een zeldzaamheid aan het worden. De wijn heeft tonen van heel rijp fruit
maar is ook nog jong en heeft goed terug te proeven aanwezige tannines. Kan makkelijk nog een paar jaar liggen.
Momenteel niet beschikbaar
Musar 2011
120 per fles
2011 is om het zo te noemen nog vrij ''jong'' in zijn stijl. Deze jaargang heeft veel fruit, waaronder zwarte bessen en
kersen. Gedroogd fruit, zoals vijgen en pruimen en een kleine hint van tabak en specerijen. De tannines zijn duidelijk
aanwezig en wordt daarom alleen nog maar mooier met de jaren.
Musar 2014
120 per fles
De 2014 Musar is een rijke aromatische stijl. In de neus tonen van moerbei, zwarte kersen en een hint van mokka.
De kleur is donker en de smaak intens, geconcentreerd en heeft veel tonen van zwart fruit. Dit al gecombineerd met
een elegante kruidigheid, zachte en sappige tannines met een lange afdronk,
Musar 2015

120 per fles
230 magnum
2015 was één van de meest uitdagende jaren van deze generatie met heftige regenval, sneeuw en tot slot ook nog
een hitte golf. Des ondanks is het resultaat prachtig met fantastische aroma's van bramen, zwarte bersen en kersen.
Aangevuld met tonen van leer, kruidigheid en cacao in de smaak, zijdezachte tannines en een lange afdronk.
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Dessert wijnen
Duitsland
Mosel
Markus Molitor 'Haus Klosterbeg Beerenauslese'
Riesling

2006

85 per fles
375ml
Aroma’s van gedroogde perzik, peer, sinaasappelschil, abrikoos en peper. Zeer geconcentreerd, stevig en sappig
met romige zuren. Perfecte balans van zoet en zuur. Een lange geconcentreerde finale met smaken van gedroogd
fruit en acaciahoning.

Grüner Veltliner

2017

Grenache Noir

2016

Oostenrijk
Kamptal
Gobelsburg 'Auslese'

40 per fles
375ml
Heerlijke frisse, bloemige geur van latyrus, mandarijn, honing, iets rokerig, gekruide geur, met daarnaast een hint
van peer, ananas en perzik. Karaktervolle, geconcentreerde, zoete smaak, aangenaam fris met een plezierige
structuur en duidelijk honing en boter in de afdronk.

Frankrijk
Languedoc
La Casa Blanca Banyuls

40 per fles
50cl
Rode vin doux naturel met een volrode tint en intens zuiver rood fruit in het aroma; daarnaast ook kruiden en
pruimen, zowel in geur als afdronk. De volle smaak is uitstekend in balans: naast het fijne zoet en de pittige
pittige alcohol ook zachte tannine en een frisse finale.
Domaine de Schistes, Rivesaltes, Solera
Grenache Noir - Macabeu
55 per fles
Amberkleurig met een rijk aroma van gedroogd fruit, tabak en honing, karakteristiek voor de oude Rivesaltes uit de
regio. In de smaak iets van walnoten, honing en sinaasappelschil met een rijk en zwoel mondgevoel dat lang nablijft.

Bordeaux
Château Simon, Barsac, Sauternes

2015

12,5 per glas
Muscadelle - Sauvignon - Sémillon
70 per fles
Deze Sauternes is zeer aromatisch, rijk aan geuren van rijp gekonfijt fruit, honing en vanille tonen van de
houtrijping. Naast de volle, weelderige zoetheid bevat de wijn een opmerkelijke frisheid dankzij de frisse zuren
die er tevens voor zorgen dat de wijn goed kan ouderen.
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Spanje
Andalusië
Alvear Montilla-Moriles '1927 Solera'

Pedro Ximénez

2016

4,75 per glas
27,5 per fles
Natuurlijk zoete wijn met een donkere mahoniekleur. Het aroma bevat nuances van pruimen en chocolade.
Vol, zoet en zeer intens, geconcentreerd fruit en een zeer lang aanhoudende afdronk.

Hárslevelü

2015

Hongarije
Tokaj
Pajzos 'Late Harvest'

28,5 per fles
50cl
Geurige zoete witte wijn met een rijk aroma van rijpe appel, meloen en perzik. De smaak is volzoet, met een frisse
evolutie; de afdronk sappig, aromatisch en aanhoudend.
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