FEESTELIJKE BUBBELS
La vie est nulle sans bulles
Deze wijnen zijn ideale compagnons bij feestelijke maaltijden, onder vrienden, als aperitief, bij
verjaardagen, huwelijken, om ruzies bij te leggen, je norse buur te doen ontdooien enz... Voor politiekers
om snel een regering te vormen....
Frankrijk

Champagne Eric
Legrand Brut

Frisse geuren van appel en brioche. Ideaal aperitief en zo lekker bij schaal- en
schelpdiergerechten.

Frankrijk

Pol Rémi
Crémant de
Bourgogne

Klasrijke crémant van Chardonnay en Pinot Noir. Fijne fruittoets. Verfrissend!

Italië

Prosecco Carpene Malvolti Brut
DOCG

Een extra dry heel lekkere prosecco. Heerlijke ontdekking. Puur genieten!

Spanje

Cava Pupitre

Is een begrip onder de cava's. Frisse elegante cava met prachtige mousse en heel fijne
parels. Heerlijke afdronk. Ideale kwaliteit-prijsverhouding.

WITTE WIJNEN
Quand le vin est pur, il fait voir Dieu – Léon Bloy
Dit zijn pittige, plezierige én smaakvolle landwijnen voor elke gelegenheid. Ook geschikt als aperitief op
terras, bij kleine hapjes, witte vis en gevogelte.
Frankrijk

Dom. de Grachies,
Côtes de Gascogne
018

Frankrijk

Dom. Rivoire Blanc
Druiven 's nachts geoogst om de fruitaroma's te bewaren. De volle ronde
Chardonnay/Viognier
Chardonnay en elegante Viognier vormen een ideaal "koppel".
018

Frankrijk

Anne de Joyeuse
Original Chardonnay
017

Allemans bio-vriend, zeer geschikt om feestvierders en disgenoten te
verrassen. (H)eerlijke smakelijke wijn.

Italië

l' Ampéli Salento
Verdeca 017

Verdeca is een witte druif uit Puglia. Fluweelzacht op de tong met frisse afdronk.

Fruitig en floraal. Springlevend boeket met een luchtige mengeling van citrus,
pompelmoes, groene appel en wit fruit. Ideaal bij salades.

Frankrijk

Dom. Bellevue
Sauvignon 018

Een pure minerale sauvignon uit Tourraine. Ideale compagnon van kabeljauw.

Frankrijk

Petit Bourgeois
Sauvignon 017

Aromatische bom. Top verleider. Veel bloemige en fruitige aspecten. De plezante
neus doet denken aan de druivenbloesem.

Spanje

'Basa' Verdejo
Rueda 016

Stuivende geur met passievrucht, meloen, peer. Fris droog. Ideaal aperitief

Volgende kwaliteitsvolle witte wijnen zijn fijne compagnons bij allerlei (ook exotische) gerechten : vis,
Aziatische keuken, vederwild en fijne vleeswaren.
Oostenrijk

Roter Veltliner
Ecker Eckhof
017

Droge witte wijn uit Wagram. Een aanrader. Top bio en sappig, kruidig met
(kwee)peren accenten. Prachtig mineralig.

Oostenrijk

Grüner Veltliner
Langenlois 018

Kamptal is dé regio van deze druif. Schitterende frisse aroma's van peer. Lange pure
afdronk en bio. De Veltliners kennen altijd een enorm succes!

Frankrijk

Dom. Luquet St
Véran 018

Karakteristieke St Véran vol mineraliteit. Geuren van rijp fruit met toasttoetsen.

Duitsland

Riesling Molitor
Haus
Klosterberg 017

Zalige strogele heldere wijn. Geuren van rijpe appel, nectarine, honing, mineraliteit
(leisteen). Frisse en heerlijke afdronk. Top product.

Duitsland

Pinot Blanc
Molitor 017

Markus Molitor is een begrip in de wijnwereld. Behaalde ooit 100 op 100 bij Parker!
Deze wijn ademt een mooie bloemengeur uit. Fijne lange afdronk.

Frankrijk

Ch. Favray
Pouilly Fumé
017

Bloemrijke aroma's, smakelijke impressies van rijp fruit. Mooie fraîcheur.
Zeer elegant en evenwichtig. Puur product. Kent altijd heel veel succes.

Frankrijk

Sancerre Dom
Thomas La
Chaume 018

Aromapalet van grassen, asperges, citrus, groene appel, goed gedragen door mooie
zuren. Blijft bekoren. Zindert na in de lange afdronk.

Frankrijk

Chablis Dom
Servin 'Les
Pargues' 017

Ideaal bij vederwild, als aperitief, zeevruchten en schelpdieren.
Pure minerale en lange afdronk. Klasse!

RODE WIJNEN
« Beuvez toujours, meurez jamais » - uit : Gargantua (François Rabelais)
Lichte rode wijnen als compagnon bij licht rood vlees, pasta's alsook bbq en andere
fantasieën.....
Frankrijk

Côtes du Rhône
Galets cuvée
017/18

La Colonia
Argentinië Malbec Collection
018

Fantastisch wijnproduct van de Vignerons d'Estézargues. Bereid uit de beste
druiventrossen. Voor geen geld. Kenners geven hem 4 op 5.

Boeket van rood fruit, cassis, bramen. Het huis Norton is wereldtop.

Frankrijk

l'Affranchi
Languedoc

Grenache, Syrah en Carignan zorgen voor aroma's van rijp fruit en gerookte toetsen.
Volle afdronk. U zult verbaasd zijn. Een kampioen. Niet duur!

Italië

l'Ampéli
Negroamaro
Salento 017

Dieprode kleur met paarse reflecties. Intens boeket van rode aalbes en bramen.
Harmonieus en fluweelachtig. Zachte tannines. Alweer een ontdekking.

Frankrijk

Colombette Pinot
Noir 018

Lichtrode kleur, typisch Pinot Noir. Fijn aroma van rood fruit. Lichte kruidigheid.

Frankrijk

Dom. de Lascaux
'Les Garrigues'
017

Aroma's van rood fruit en donker fruit. Evenwichtige smaak en zachte tannines.
Een succeswijn, zeker!

Ietwat vollere rode wijnen , ideaal gezelschap voor sappige vleesgerechten zoals runds, wild,
stoverijen, beef en andere verleidingen.
Alleszins wijnen met zachte en lange afdronk die iedereen zullen bekoren.
Frankrijk

Côtes du Rhône
La Source d'Eole
016

Stralende robijnrode kleur met aroma's van rood fruit, zijdeachtige tannines.

Frankrijk

Ch. de Gaure
cuvée 017

De assemblage van Carignan-Syrah-Grenache zorgt voor een volle fruitige wijn en
zachte tannines. Wijnmaker Pierre Fabre behoort tot de top van Roussillon.

Spanje

Vegantigua Tinto
Joven Roble
017/18

Indrukwekkend boeket van zwart fruit en geroosterde koffiebonen.

Frankrijk

Ch. de Gaure
Languedoc 017

Eén van de beste syrah's uit de Languedoc. De innovatieve stijl van deze wijn heeft al
veel succes gekend. De Syrah zorgt hier voor een aangename wijn met kruidige toets. Al
dikwijls in wijntijdschriften gelauwerd!

Italië

Chiaramonte
Nero d'Avola
Firriato Sicilië 016

100% Nero d'Avola, de Siciliaanse druif bij uitstek. In de mond een zachte aanzet, vol,
kruidig met heerlijk donker fruit. Perfect bij gegrild vlees, wild, kip en pasta.

Italië

Chianti Cignozza
017

Uit Toscane. 85% Sangiovese. Robijnrode kleur. Geur en aroma's van viooltjes en fruit. In
de mond licht kruidig, soepel en lange afdronk.

Italië

Contrada del
Falco Rosso

Fluwelen krachtpatser. Geuren van cassis, frambozen en vijgen.
Gul en sappig. Delicate afdronk. Eventjes laten "luchten".

Italië

Orfeo
Negroamaro
Paololeo 016/17

Elk jaar gigantisch succes! Rust 12 maanden op nieuwe Franse en Amerikaanse eik.
Kracht en concentratie. Aroma's van bosbessen, pruimen, koffie, tabak en specerijen.
Volbloed. Lange warme afdronk.

Frankrijk

Vacqueras
Arabesque 016

Deze voortreffelijke door vrouwen gemaakte wijn, is fris en levendig met een kruidige
touch. Toetsen van lavendel, peper en zwoel en rood fruit.

Italië

Barbera d'Alba
'Anna' 017

Deze door wijnboerfenomeen Pelissero gemaakte wijn geurt naar zwarte kersen en
koffie. Levendige zuren en gedoseerd houtgebruik zorgen voor een lange afdronk.
Heerlijk bij carpaccio en vitello tonato.... Smakelijk, geniet ervan!

Italië

Langhe
Nebbiolo
'Pasqualin' 017

Ook door Pelissero op de wereld gezet! Nebbiole is de druivensoort voor de grote wijnen
uit Piemonte. Heel toegankelijk. Houtrijping van 1 jaar. Een hoogstaande kwaliteitsvolle
wijn met zeer fruitige smaak en geur.

Frankrijk

Dom. Pillot
Pinot Noir 018

Aroma's van licht rood fruit. Een wijn om van te genieten, zelfs jong. Een wijn om onder
vrienden te degusteren. Fijne tannines.

Frankrijk

Ch. Magnan La
Gaffelière St
Emilion

Deze Grand Cru palmt al je zintuigen in. Diep purper, ongelooflijke body, kers, zoethout,
zachte tannines... Klasse! Nog een glaasje?

Frankrijk

Ch. Veyry 014

Alleen geproduceerd als de druiven top zijn. Ragfijne tannines. Groots!

Italië

Conte
Giangirolamo
Rosso

Dikwijls tot beste wijn van Italië uitgekozen. Negroamaro en Primitivo zorgen
voor een heerlijke cuvée. Lang nagenieten.

