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Where Wine meets ‘Passione’ !!!  The Story    
Begin 2017, waren we te gast op het domein Le Fonti in Toscane, een domein waar we al meer dan 10 jaar uitstekend mee samenwerken.

Na de degustatie, met de nodige flessen wijn en hapjes, nam het gesprek opeens een speciale wending.

Ferdinando, de eigenaar, en Simone, de keldermeester, begonnen opeens vol passie over een (nieuwe) kleine wijngaard te praten, met een voor 

ons onbekende autochtone druif, nl. Foglia Tonda. Ze vertelden dat ze een 12-tal jaren terug enkele druivenranken ontdekten in een uithoek 

van hun domein. Na onderzoek bleek het om de bijna uitgestorven Foglia Tonda te gaan, hiervan beslisten ze dan enten te planten op een 

Zuidwestelijk gelegen wijngaardje met uitzicht op San Gimignano, nl. Pescille. Nu de wijngaard een 10-tal jaar oud is en de kwaliteit de normen 

van Ferdinando en Simone behalen, vertelden ze ermee te willen experimenteren. 

Dit klonk als muziek in onze oren en we stelden direct voor om dit verhaal verder met ons uit te werken.

Op de terugreis naar België konden we dit verhaal niet uit ons hoofd zetten. 

Het was een droom om ooit een eigen wijn te maken en plots leek dit ook echt mogelijk.

Bovendien gaat het niet om zomaar een wijn, maar eentje uit een top regio (Chianti Classico gebied in Toscane ) met daaraan gekoppeld 

de kennis, de steun en de expertise van Le Fonti en het ganse team ( Ferdinando, Simone en Paolo).

Zo gezegd, zo gedaan!

Maar dan kwam het moeilijkste, maar ook leukste deel van ons project. De juiste samenstelling en smaak zoeken voor onze wijn.

100% Foglia Tonda was voor ons uitgesloten, de wijn was iets te strak en te dominant. Wie ons kent weet dat we iets zoeken in “balans”.

Dan de assemblage: met Sangiovese? Merlot? Cabernet? 10%, 20%,…  echt laboratoriumwerk, maar voor dit onderdeel konden we rekenen 

op de kennis van onze Italiaanse “meesters”. Na veel proeven, mengen, afkeuren, steeds weer opnieuw proeven en met de kennis van Simone 

en de hulp van hun oenoloog, Paolo Caciorgna zijn we uiteindelijk tot de ‘finale’ wijn gekomen.

Een zeer evenwichtige wijn waar  de neus , smaak en afdronk in balans zijn.

Passione 2017 Igt Toscane !! € 16,80
150cl € 39,80

40% Foglia Tonda, 30% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon 300cl € 84,00
Passione is een schoolvoorbeeld van elegantie en finesse, vakkundig gevinifiëerd en met de beste zorg 12 maand op franse eiken vaten gelagerd.

Intens kersenrode kleur met toetsen van rijp rood fruit, bosaardbeien en lichte houttoets.

De aanzet is zijdezacht, waarbij het rijp rood fruit mooi gedragen wordt door de verfijnde acciditeit.

De zachte en elegante tannines maken deze Supertuscan-wijn compleet, waarbij we voorstellen deze wijn vanaf nu en binnen de 5, 6 jaar op te drinken.

Ons verhaal is geschreven, we hebben proberen een moderne wijn te maken, zonder de commerciële toer op te gaan.

Verfijning, diepgang en elegantie waren onze normen.

Hopelijk kan u er evenveel van genieten, zoals wij ervan genoten hebben en nog zullen van genieten.

Drink deze wijn met ‘Passione’  en klink op onze vriendschap!

De gepassioneerde wijnmakers, 

Sylvie,  Steven, Chris en Stijn.



BUBBELS

CHAMPAGNE

Champagne Jean Dumangin 1er Cru - Chigny Les Rose

De familie Dumangin verbouwt al eeuwen druiven en maakt sinds 1895 hun eigen Champagne. Van de 8,8 hectare wijngaarden is 6 hectare premier-cru,

gelegen op de Montagne de Reims, waar ooit Frankrijks koningen werden gekroond. Verantwoordelijk zijn Jean’s zoons, Francois en Laurent,  beide

afgestudeerd oenoloog. Met de familie tradities in het achterhoofd houden zij zich bezig met het volledige productieproces, vde druiven aanplant tot marketing.

Champagne Dumangin 'Tradition ' Brut € 25,40

Chardonnay, Pinot Noir & Pinot Meunier  - 3 jaar sur lattes

Champagne Jean Dumangin Carte d'Or Héritage 1er Cru     Brut  /  Demi-Sec € 26,90

40% Chardonnay, 30% Pinot Noir & 30% Meunier - 3 jaar sur lattes 1/2 € 15,20

Rosé Champagne Jean Dumangin Héritage Rosé Brut € 29,40

40% Pinot Noir, 40% Chardonnay & 20% Pinot Meunier - 3 jaar sur lattes

Champagne Jean Dumangin Blanc de Blancs Terroir Brut € 28,20

100% Chardonnay - 3 jaar sur lattes 150cl € 66,00

Champagne Jean Dumangin Blanc de Blancs Terroir Extra Brut € 29,40

100% Chardonnay - 4 jaar sur lattes

Champagne Jean Dumangin 1er Cru Brut Millésime 2009 € 33,90

55% Chardonnay & 45% Pinot Noir- 5 jaar sur lattes

Champagne Mailly Grand Cru  - Mailly

Champagne Mailly is een Grand Cru. Voor al meer dan 75 jaar zijn alle facetten van het huis toegewijd aan het produceren van producten van wereld kwaliteit.

 Mailly is trots op: hun 70 ha wijngaarden, sterker nog: Grand Cru wijngaarden, gebruik van alleen 2 nobele druiven; Chardonnay en Pinot Noir, een unieke

selectie van 7 verschillende Grand Cru Champagnes, een potentiële opbrengst van 500.000 flessen elk jaar, druivenopbrengst van meer dan 

40 verschillende locaties die, héél belangrijk,  harmonieuze en vaste blends opbrengen.

De complexiteit van deze champagne is afkomstig van de rijkheid van de assemblage. De champagne wordt hoofdzakelijk gemaakt met wijn van de laatst geoogste 

druiven, samengevoegd met wijnen van vorige oogsten tot 10 jaar oud en wijnen die opgevoed zijn op Franse eiken vaten van 2 tot 15 jaar oud.

Champagne Mailly Brut Réserve - Grand Cru € 34,50

75% Pinot Noir & 25% Chardonnay 37,5cl € 18,70

150cl € 72,80

300cl € 188,50

Champagne Mailly Extra Brut Millésime 2011 - Grand Cru € 40,90

75% Pinot Noir & 25% Chardonnay

Champagne Mailly  Blanc de Pinot Noir Brut - Grand Cru € 40,90

Pinot Noir

Rosé Champagne Mailly Brut Rosé - Grand Cru € 43,10

90% Pinot Noir & 10% Chardonnay

Champagne Mailly Cuvée Nature 2013 Zero Dosage - Grand Cru € 53,40

75% Pinot Noir & 25% Chardonnay

Champagne Mailly Exception Blanche Brut € 53,90

100% Chardonnay

Champagne Mailly  L'Intemporelle 2010 Brut - Grand Cru € 59,90

60% Pinot Noir& 40% Chardonnay

Champagne Mailly  L'Intemporelle Rosé Brut - Grand Cru € 67,40

60% Pinot Noir& 40% Chardonnay

Champagne Mailly Les Echansons 2008  Brut - Grand Cru € 79,90

75% Pinot Noir& 25% Chardonnay 150cl € 210,60



CAVA

Cava Grans Moments Brut € 8,70

Macabeo, Xarel Lo & Parellada- 12 m  sur lattes

Cava Castell d'Or 

De Castell d'Or groep werd in 2005 opgericht en verzamelde negen bestaande coöperaties uit verschillende regio's van Catalunya.

Hun geheim is simpel: doorgedreven kwaliteitsmanagement, van wijnboer tot wijnmaker tot consument.  

Dit gamma Cava's uitgebracht onder hun eigen naam  is een nauwgezette  selectie van de beste wijngaarden van de regio en een uitzonderlijke

 lange rustperiode 'sur lattes' ( min 16 maanden tot wel 36 maanden ), veel langer of wettelijk voorzien. Het resultaat is een elegant, 

evenwichtig en goed drinkbaar gamma van cava's.

Castell d'Or Brut Nature € 9,40

Macabeo, Xarel Lo & Parellada- 15 m  sur lattes

rosé Castell d'Or Brut Rosé € 10,00

Trepat- 12m sur lattes

Castell d'Or Brut Reserva € 10,90

Macabeo, Xarel Lo, Parellada & Chardonnay- 22 m  sur lattes

Castell d'Or Brut Gran Reserva € 13,70

Macabeo, Xarel Lo & Parellada- 36 m  sur lattes

PROSECCO

BiancaVigna - Conegliano

Gelegen in de heuvels tussen Conegliano en Pieve Di Soligo strekt BiancaVigna zich uit over 30ha wijngaard.

In de nieuwe wijnkelder komen eeuwenoude tradities samen met vernieuwende oplossingen waardoor een groot potentieel

voor de toekomst verzekerd is. Zijn tevens ook in reconversie voor Biologische wijnteelt.

Prosecco Superiore Conegliano-Valdobbiadene is eigenlijk een appellatie zoals de Franse champagne dat ook is: de wijn mag alleen die benaming 

dragen als hij gemaakt is in het gebied Conegliano-Valdobbiadene in de regio Veneto. Sinds april 2010 is de appellatie opgenomen in het selecte 

kransje van extra gecontroleerde benamingen, de DOCG. De wijn kan als vino frizzante of als spumante worden gemaakt.

Het verschil zit hem in de bubbels, de druk in de fles. Spumante is de Italiaanse kwaliteitsbenaming voor een mousserende wijn die ten minste 11% alcohol

bevat, met een druk van ongeveer 5,5 bar. Frizzante geeft aan dat de wijn half mousserend is (ongeveer 2,5 bar); de wijn bevat dus minder koolzuurgas en is in de

regel ook lichter. Prosecco kan min of meer droog zijn (brut, extra dry of dry), maar is traditioneel extra dry, lichtjes zoet, met 12 tot 17 gr. Restsuiker

Prosecco Frizzante Doc € 8,90
Glera = Prosecco

Prosecco Spumante Doc Rosé Brut € 14,00
Glera = Prosecco

Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Millesimato Docg Brut € 14,70

Glera = Prosecco

Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Millesimato Docg Extra Dry ( = lichtjes zoet ) € 14,70

Glera = Prosecco

Prosecco Superiore ' Rive Di Soligo '  Brut Millesimato 16 Docg  Conegliano - Valdobiadene € 17,30

Glera = Prosecco

MOUSSEREND 

Diversen
Metodo Classico Brut Decugnano Dei Barbi - Umbrië € 20,90

50% Chardonnay & 50% Pinot Noir  -  5 jaar sur lattes

Metodo Classico Brut NV Damilano - Piemonte € 22,80

Pinot Noir en Chardonnay - 24 m sur lattes

Valentino Metodo Classico Brut 'Elena' Rocche Dei Manzoni - Barolo € 31,70
Chardonnay & Pinot Noir - 4 jaar sur lattes



FRANKRIJK
LANGUEDOC

Famille Cros - Pujol   -  Languedoc

Fabien Pujol is de zoon van een bekende wijnbouwersfamilie die eigenaar is van het Château de Grézan, een magnifiek domein van 110 ha in de Faugères.

Om een ruimer gamma te kunnen aanbieden en om zijn expertise volledig te kunnen inzetten besloot Fabien om naast de 'eigen' wijnen ook druiven aan te kopen 

bij de vele vrienden-wijnbouwers in de omgeving om daarmee een eigen merkwijn te maken. 

De selecties 'Enfin Le Vin' staan steeds voor zuiverheid en gul fruit, kortom toegankelijk drinkplezier.

Wit Enfin Le Vin Blanc - Vdp d'Oc 2020 € 5,90
Grenache Blanc, Chardonnay & Sauvignon blanc

Wit Chardonnay'Les Parcelles' 2020 € 6,50
Chardonnay

Wit Chardonnay Domaine Grézan - Vdp d'Oc 2020 € 10,20
Chardonnay

Rosé Enfin Le Vin Rosé - Vdp d'Oc 2020 € 5,90
Grenache, Syrah

Rosé Les Parcelles Rosé 2020 € 6,50
Cinsault & Grenache

Rosé Faugères Rosé Domaine Grézan 2020 € 11,40
60% Grenache, 40% Syrah 150cl € 27,80

Rood Enfin Le Vin Rouge -  Vdp d'Oc 2019 € 5,90
Grenache, Carignan, Syrah & Cinsault

Rood Merlot 'Les Parcelles' 2019 € 6,50
Merlot

Rood Le Cul De Lampe Igp d'Oc Zonder sulfieten !!! 2019 € 9,70
Merlot & Counoise

Rood Le Bastion Igp d'Oc Zonder sulfieten !!! 2019 € 9,70
Syrah & Viognier

Rood Faugères Rouge Aoc - Domaine Grézan 2019 € 11,40
Grenache, Syrah & Carignan

Anne De Joyeuse - Limoux

Cave Anne de Joyeuse is een coöperative in Limoux, ontstaan in 1929 en staat onder de leiding van Guy Andrieu. Anne de Joyeuse is één van de 10

wijncoöperatieven in Frankrijk die het hoogste kwaliteitscertificaat behaalden. Alle leden van de coöperatie dienen erg strikte regels te volgen en 

worden bijgestaan door hoog technologische middelen (inclusief thermische satelliet meting van de rijpheid van de verschillende percelen).

De boerderij heeft een erg gedetailleerd milieuplan, een eigen waterzuiveringsinstallatie, compostverwerkingseenheid en zonnepanelen zorgen

voor de energie. De enorme focus op de milieuvriendelijke productie heeft zich ook vertaald in de aanwezigheid van een unieke flora. 

Liefst 80 verschillende inheemse orchideeën groeien in het wild op het domein. 

Wit Chardonnay 'Original' - Igp d'Oc 2019 € 8,30
Chardonnay

Rood Merlot 'Original' - Igp d'Oc 2018 € 8,30
Merlot

Rood Malbec 'Original' - Igp d'Oc 2019 € 8,30
Malbec



Château Puech Haut -  Languedoc

Château Puech Haut is een topdomein én één van de mooiste wijnhuizen in de Languedoc. Eigendom van Gérard Bru, die maar 1 doel voor ogen heeft:

het maken van topwijnen. Mathieu Campi, een jonge wijnmaker, staat in voor de productie van de wijnen, begeleid door niemand minder dan Philippe Cambie,

door Parker verkozen als beste onafhankelijke oenoloog-adviseur.

Domein omvat 170 hectare waarvan 100 te Saint-Drézery, een klein dorpje op 15 km van Montpellier. In het provençaals betekent puech een klein berg

of heuvel. De kalk en kleigrond zit vol met grote ronde keien die door de Rhône tijdens het Quartair tijdperk zijn aangevoerd. Hierdoor heeft de ondergrond 

van de percelen een goede drainage.

Het klimaat is van het mediterrane type, wat zeer gunstig is voor de wijnbouwer. De percelen op de berghellingen zijn door de nabijheid van de Middellandse zee

en de vaak aanwezige Mistral beschermd tegen grote schommelingen van de temperatuur. In hun keuze van de druivenrassen hebben ze een selectieve keuze

gemaakt in functie van de type ondergrond en het klimaat. Voor de rode wijnen beschikken ze over 60% Syrah die voor de kleur, de concentratie en de tannines zorgt, 

25% Grenache die de wijn vettig, rond en machtig maakt, aangevuld met kleinere hoeveelheden Mourvèdre, zeer oude Carignan en Cinsault. 

Voor de witte wijnen maken ze gebruik van Roussane, Marsanne en Grenache Blanc.

wit Puech Haut - Argali wit ( matte zwarte fles ) 2019 € 15,90

Vermentino, Sauvignon & Muscat

Wit Puech Haut Blanc  Prestige 2018/2019 € 19,50

Roussanne & Marsanne

Wit Puech Haut Tête De Bellier Blanc 2018 € 31,70

Roussanne , Marsanne, Grenache Blanc & Viognier

Rosé Puech Haut  - Argali Rosé ( matte witte fles ) 2020 € 15,90

Grenache & Cinsault 2020 150cl € 39,90

2020 300cl € 88,80

Rood Les Complices De Puech Haut 2017 € 12,90

Syrah & Grenache

Rood Puech Haut - Argali rood ( matte zwarte fles ) 2018 € 15,90

Syrah & Grenache

Rood Puech Haut Rouge Prestige - Languedoc 2018 € 19,50

Grenache & Syrah 2018 150cl € 42,90

Rood Puech Haut Rouge Tête De Bellier Rouge 2017 € 31,70

Syrah, Grenache, Mourvèdre & Carignan 2017 150cl € 63,00

Rood Puech Haut Rouge Cante Lèbre 2014 € 62,50

40% Grenache, 40% Syrah, 20% Mourvèdre

Rood Puech Haut Rouge Quercus 2014 € 62,50

Grenache

Rood Puech Haut Rood  Collector's Item - Houten Kist 6 fl. € 395,00

6 x 1 fles : Bosc Negre 14, Quercus 14, Recantou 14, Reboussier 14, Clos du Pic 16, la 40 ème 16.

Rosé Château Lavabre 'La Closerie'   Aop Pic Saint Loup Puech Haut 2020 € 19,40

Grenache & Syrah Vieilles Vignes

Rood Demoiselles De Lavabre - Pic Saint Loup Puech Haut 2017 € 22,40

Syrah & Grenache

Rood La Closerie Du Pic - Château Lavabre - Pic Saint Loup Puech Haut 2017 € 30,60

Wit Theyron wit - Chateau Puech Haut 2020 € 24,40

Vermentino, Chardonnay & Viognier

Rosé Theyron rosé - Chateau Puech Haut 2020 € 24,40

Mourvédre, Syrah & Grenache

Rood Theyron rood - Chateau Puech Haut 2019 € 24,40

Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon & Petit Verdot



Domaine Pierre Clavel - Languedoc

In het noorden van de Languedoc, op een steenworp afstand van Montpellier, liggen de wijngaarden en het wijnhuis van Pierre Clavel. 

Deze gepassioneerde vakman maakt magnifieke wijnen!

Zoals bij elke goede wijnmaker begint het wijn maken ook bij Pierre in de wijngaard. Immers goede druiven zijn de basis voor een goede wijn. 

Daarom bewerkt Pierre zijn wijngaarden biologisch. Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt.  In plaats daarvan heeft Pierre 

gekozen voor natuurlijke gewasbescherming en organische bemesting. Hierdoor staan er in zijn wijngaarden gezonde druivenstokken.

Pierre zijn wijngaarden liggen overigens op de beste terroirs van de streek: Pic Saint-Loup, Grès de Montpellier, Terroir la Méjanelle en Terroir Saint Christol. 

Op arme ondergronden van voornamelijk kalksteen staan Carignan, Grenache, Mourvèdre en Syrah druiven aangeplant. 

Van de hier met de hand geoogste druiven maakt Pierre plezierige wijnen!

Rosé Mescladis Rosé - Côteaux De Languedoc Bio 2020 € 12,30
Syrah, Grenache & Mourvèdre

Rood Le Mas Clavel - Côteaux de Languedoc Bio 2019 € 11,90
Grenache, Carignan, Mourvèdre & Syrah

Rood Bonne Pioche - Pic Saint Loup Bio 2018 € 18,70
Syrah, Grenache, Mourvèdre ( 14m foudres )

Rood Copa Santa - Côteaux de Languedoc Bio 2018 € 22,00
Syrah, Grenache ( 18m hout) 

Château d'Oupia - Minervois Languedoc

In het oosten van de Minervois, een Zuid-Franse streek waar het rijke verleden tal van sporen heeft nagelaten, ligt het domein Château d’Oupia.

De naam verwijst naar het imposante kasteel dat hier in 12de eeuw stond en waarvan nu nog een toren en een deel van de omwalling te zien is.  

Het domein is al sinds 1860 eigendom van de familie Iché en tot op vandaag zetten nazaten het wijnbedrijf voort waarmee André Iché in 1969 begon. 

De bekendheid onder wijnliefhebbers kwam echter pas in de jaren tachtig, toen André Iché besloot zich te richten op kwaliteit en zijn wijnen zelf te bottelen.

Van de diverse wijnen mag gezegd worden dat zij elk op hun niveau, vanaf de basis met de rode Minervois ‘tradition’ tot de ambitieuze cuvée ‘Oppius’,

behoren tot het beste dat in  deze streek te vinden is. Een wijn van Oupia bedriegt nooit. André Iche overleed in 2007.  

Zijn dochter, Marie-Pierre, runt het wijnhuis nu samen met oenoloog Laurent Batlle, en maken wijnen op zijn Andre's.

Rood Guillaume Delcoeur Igp de l'Hérault 2018 € 7,50
Grenache, Cinsault & Carignan

Rood Minervois Tradition 2019 € 8,70
Syrah, Carignan, Grenache

Rood Minervois ' Les Barons ' 2016 € 13,20
Syrah, Carignan & Grenache 

Rood Minervois 'Oppius' 2013 / 2015 € 21,40
100% Syrah

COTES DU RHONE

Domaine Cristia - Châteauneuf-Du-Pâpe

Domaine de Cristia is een familiebedrijf gesticht in 1942. Vroeger verkocht men alles in bulk, maar sinds 1999 toen

Dominique en Baptiste aan het roer kwamen, word de volledige productie op het domein gebotteld. Zus en broer zijn 3e generatie 

van de familie Grangeon die het domein runnen. De kwaliteit hier is van een zo hoog niveau dat wijnpaus Robert Parker 

onlangs het domein omschreef als: 'A potential new superstar of Châteauneuf-du-Pâpe'.

Wit Châteauneuf-Du-Pâpe Blanc Bio 2017 € 39,20
Clairette, Rousanne & Bourboulenc

Rood Grenache Aoc Bio 2020 € 8,80
Grenache

Rood Côtes Du Rhône  Aoc Bio 2019 € 12,30
Grenache

Rood Côtes Du Rhône - Vieilles Vignes Garrigues  Aoc 2019 € 15,20
Grenache

Rood Vacqueras Rouge 2015 € 17,10
Grenache, Syrah & Mourvèdre

Rood Chateauneuf-Du-Pâpe Bio 2019 € 37,80
Grenache & Syrah 150cl € 71,60

Rood Chateauneuf-Du-Pâpe ' Vieilles Vignes ' Bio 2009 € 60,10
Grenache



Clos Saint Jean - Châteauneuf-Du-Pâpe

Het familiedomein Clos Saint Jean in de Rhône is bijeengebracht in het jaar 1900. Het merk “Clos Saint Jean” is in 1910 geïntroduceerd. 

De wijnen van Clos Saint Jean hebben altijd gestaan voor traditioneel gemaakte, stoere rode wijnen. In 2001 namen de twee broers Pascal en Vincent Maurel 

de beslissing het roer om te gooien en af te wijken van de werkwijze van hun vader, Guy Maurel die in 2002 voortijdig overleed. Guy  was een traditioneel 

werkende wijnmaker, die zijn arbeid het liefst in de wijngaard stak. Door velen van zijn collega’s worden zijn wijngaarden geprezen als “de mooiste van

 Châteauneuf en de Rhône”. De zoons moderniseerde de wijngaarden en de wijnkelder in de Rhône en na twee jaar leverde dit al resultaat.

Samen met de hulp van Philippe Cambie, bekroonde Parker hun Chateauneuf 'Deus ex Machina'  2003 als beste wat er in de Châteauneuf  te vinden was.

Sinds deze bijzondere jaargang hebben de wijnen hoge ogen gegooid op het internationale wijnpodium. Het arsenaal is in totaal 43 hectare,

maar alleen de beste druiven van de oudste stokken worden gebruikt voor de Estate-wijnen. 

Wit Châteauneuf-du-Pâpe Blanc 'La Mitrale' 2017 € 37,60

Grenache, Clairette, Roussanne

Rood Les Calades Vdp 2019 € 10,50

Grenache & Caladoc ( kruising van Grenache en Malbec )

Rood Châteauneuf-Du-Pâpe Rouge 2018 € 38,60

75% Grenache, 15% Syrah,5%  Mourvedre, Cinsault , Vaccarese en Muscardin 

Rood Châteauneuf-du-Pâpe 'Ex Machina' 2017/18 gelimiteerd € 86,50

60% Grenache, 40% Mourvèdre

Rood Châteauneuf-du-Pâpe 'Come Des Fous' 2017/18 gelimiteerd € 86,50

60% grenache, 20% Syrah,  Vaccarese, Cinsault

Château De Nages - Costières De Nîmes

In het zuiden van de Rhône, op een steenworp afstand  van de stad Nîmes, ligt het dorpje Caissargues. Hier ligt Château de Nages, een idyllisch wijngoed dat al 4

generaties lang in handen van de familie Gassier is. Château de Nages is een toonaangevende naam voor AOP Costières de Nimes appelatie in de zuidelijke Rhône vallei.

Gelegen in het hart van een Natura 2000-zone (een ecologisch netwerk van beschermde gebieden van de Europese Unie), vindt er hier biologische wijnbouw plaats.

Op het familiedomein Château de Nages maakt Gassier wijnen van de traditionele druiven van de streek, zoals Syrah, Mourvèdre en Grenache. 

Hij laat zich bij het wijnmaken adviseren door oenoloog Philippe Cambie (DE Rhône specialist ). Een gedreven wijnboer met aandacht voor terroir en respect 

voor de natuur. De juiste balans, dat is waar de werkwijze van dit familiebedrijf om draait. Zowel in de wijngaard als de wijnkelder streeft Gassier ernaar zo min 

mogelijk in te grijpen in natuurlijke processen. De kunst is te weten wanneer je wél iets moet doen. Als de mens zijn handelingen beperkt tot de essentie, 

heeft de wijn de beste kans om een uitdrukking te zijn van de plek waar hij vandaan komt, vindt Gassier. 

De wijnen van dit domein bieden opmerkelijk veel kwaliteit voor hun geld en ontvangen lovende recencies van de bekende wijnrecensenten.

Wit Liberty Nages Wit - Vin de France Bio 2019 € 8,90

Grenache, Roussanne en Colombard

Wit Vieilles Vignes Wit - Costières De Nîmes Bio 2018 € 14,30

60% Grenache Blanc, 20% Clairette, 15% Roussanne & 5% Viognier

Wit JT White Costières De Nîmes Bio 2017 € 20,50

60% Roussanne, 20% Viognier & 20% Grenache Blanc

Rosé Liberty Nages Rosé - Vin de France Bio 2019 € 8,90

Grenache, Syrah & Merlot

Rood Liberty Nages Rood - Vin de France Bio 2018 € 8,90

Syrah, Grenache, Carignan & Merlot

Rood Héritage Rood - Costières De Nîmes Bio 2018 € 14,30

70% Grenache, 25% Syrah & 5 Carignan

Rood JT Red Costières De Nîmes Bio 2016 € 20,50

93% Syrah & 7% Mourvèdre

rood VOX - Costières De Nîmes Bio 2017 € 54,60

60% Grenache, 20% Syrah & 20% Mourvèdre



Halos De Jupiter - Côtes Du Rhône N I E U W

Les Halos de Jupiter is een gezamenlijk project van twee grote wijnmakers. De legendarische oenoloog Philippe Cambie is hoofdverantwoordelijk voor het project.

Hij is een van de beste wijnmakers van zijn generatie, hij heeft enkele appellations aan de Rhône bijna in z’n eentje beroemd gemaakt. Naast hem staat niemand 

minder dan Michel Gassier, die als eigenaar van Château de Nages in Costières de Nimes, ook een grootmeester is. Cambie is een legende die bij vele 

wijndomeinen een vinger in de pap heeft. De lijst is indrukwekkend lang, daarom noemen we slechts enkele voorbeelden: Château Puech-Haut &  Clos Saint Jean. 

Het is dus ook niet verwonderlijk dat zijn Halos de Jupiter-lijn goed ontvangen is binnen de internationale wijnwereld. 

Robert Parker is een van de grote bewonderaars van Philippe Cambie en vat het als volgt samen: “This project, which features the brilliant winemaking skills of 

Philippe Cambie working with the proprietor of Château de Nages, Michel Gassier, is essentially a negociant operation dedicated to the highest quality wines 

made from outstanding sources in the southern Rhône!”

Halos De Jupiter - Côtes Du Rhône 2019 € 12,80

80% Grenache Vieilles vignes & 20% Syrah

Halos De Jupiter - Gigondas 2018 € 27,70

90% Grenache & 10% Mourvèdre ( oude stokken )

Roussillon

Château Saint-Roch - Roussillon

Jean-Marie Lafage, ook eigenaar van Domaine Lafage Saint-Roch, kocht in 2007 Chateau Saint-Roch, gelegen tussen de dorpjes Maury en Rivesaltes

In feite is Jean-Marc hier terug naar zijn roots gegaan, want werd op enkele minuten rijden van het domein geboren.

Alle wijngaarden werden destijds hoog in de bergen ( heuvels ) aangeplant op een ondergrond van zwarte leisteen en worden bovendien omringd door zeer

diverse planten zoals lavendel, tijm en vijgen. Alle wijnstokken hebben ondertussen reeds een respectabele leeftijd van minimum veertig jaar. 

Door de wind, die hier 200 dagen per jaar hard waait, groeien de wijnstokken zeer laag bij de grond.  Alle druiven worden op hun optimale rijpheid 

manueel geoogst. In de kelder worden de druiven van de verschillende percelen individueel vergist. De rijping heeft plaats in cementen tanks, voor de

Top-cuvées gebruikt Jean-Marc Franse eikenhouten vaten. Deze wijnmakers stellen alles in het werk om complexiteit, zuiverheid en smakelijkheid

harmonieus in uw glas te krijgen. Hun passie, ervaring en technische bagage proef je werkelijk in elk van hun wijnen.

 Ze zijn gemaakt met vakkennis en verhouden zich uitstekend prijs-kwaliteit.

Wit Saint Roch Blanc 'Vieilles Vignes' - Côtes De Roussillon 2019 € 9,80
Grenache & Roussanne

Wit Chardonnay 'Novellum' 2019 € 11,10
Chardonnay

Wit Saint Roch ' Les Roubials White' 2017 € 15,60
Grenache & Roussanne

Rosé Tessellae Rosé - Côtes De Catalanes 2020 € 9,70
Grenache & Cabernet

Rosé Saint Roch ' LE ROSE' - Côtes De Roussillon 2020 € 12,10
Grenache & Mourvèdre 2020 150cl € 26,80

Rood Saint Roch ' Vieilles Vignes'  - Côtes De Roussillon 2018 € 9,80
Syrah & Grenache

Rood Tessellae Old Vines - Côtes De Roussillon 2017 € 13,40
Grenache, Syrah & Mourvèdre

Rood Bastide De Miraflor 2018 € 13,50
Syrah & Grenache

Rood Saint Roch 'Chimères'   - Côtes De Roussillon Villages 2018 € 13,60
Grenache, Carignan & Syrah

Rood Kerbuccio - Maury Sec 2017 € 29,20
Grenache, Syrah & Mourvèdre

Rood La Chapelle  - Côtes De Roussillon Villages 2015 € 30,70
Syrah, Grenache & Carignan

Zoet Le Maury Rouge  - Maury Cru 2016 50cl € 15,90
Grenache

Zoet Muscat De Rivesaltes - Rivesaltes 2019 50cl € 13,20
Muscat



AbbéRous - Jean Marc Lafage - Roussillon

Wit Chardonnay AbbeRous - Lafage 2019 € 9,90

Chardonnay

Rood Pinot Noir - Domaine AbbéRous 2019 € 11,90

Pinot Noir

Rood Collioure ' Réserve des Peintre - Abberous / Lafage 2019 € 12,80

Grenache, Mourvèdre & Syrah

BORDEAUX
Château La Commanderie de Queyret - St.Antoine de Queyret
De familie Comin vinifieert in de Bordeaux zijn wijnen met respect voor traditie, milieu en terroir.

Hun wijnen kenmerken zich door hun zuiver en speelse karakter en de volle en soepele smaak.

Wit Château La Commanderie de Queyret - Bordeaux Blanc 2019 € 7,90
Sauvignon

Rood Château La Commanderie de Queyret - Bordeaux Rouge 2018 € 9,00
Merlot & Cabernet

Rood Château La Commanderie de Queyret - Bordeaux Supérieur 2018 € 11,40
Merlot & Cabernet ( 12 m hout )

Vignobles Chatonnet - Lalande Pomerol

Het kasteel van Pascal Chatonnet ligt op het ‘plateau van Néac’, waar de voornamelijk alluviale bodem bestaat uit grijze klei, kiezel en 

‘crasse de fer’ (= ijzerhoudende zandsteen). Door het grote aandeel klei is de bodem op de meeste plekken het beste voor merlot, een druif die beter 

tegen ‘natte voeten’ kan dan de cabernets. Pascal volgde zijn vader André op, die jammergenoeg in 2007 overleed.  De man was gekend in Bordeaux,  

maar vooral in de Saint-Emilion en Pomerol als dokter van de wijngaarden. Door zijn goede kennis van de regio wist hij ook welke de beste percelen waren in 

Lalande Pomerol en deze kocht hij in 1967 om zelf wijn te gaan maken. Op vandaag is het zijn zoon Pascal die aan het roer staat en deze heeft een 

grote technische bagage aangaande vinificatie.

Rood Esprit de Fronsac - Fronsac 2015 € 14,00

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec en merlot

Rood Esprit d'Aliénor - Montagne Saint Emilion 2015 € 15,30

90% Merlot & 10% Cabernet Franc

Rood Château La Croix Chaigneau - Lalande Pomerol 2019 € 18,80
60% Merlot & 40 % Cabernet Franc ( 12 m hout )

Rood Château Haut Chaigneau - Lalande Pomerol 2015 € 27,50
90% Merlot & 10% Cabernet Franc( 14 m hout )

Rood Château La Sergue - Lalande Pomerol 2014 € 28,90
87% Merlot, 10% Cabernet Franc & 3% Malbec ( 12 m hout )

Rood L'Archange  - Saint Emilion 2012 € 43,80
100% Merlot ( 14 m hout )

Vignobles Pedro - Vertheuil - Médoc
Familiebedrijf die ten dienste staat van en voor de wijn, met respect voor traditie en perfectie.

Gelegen in het hart van de Médoc, aanleunend tegen de Saint-Estèphe regio.

Krachtige, robuuste wijnen met veel bewaarpotentieel.

Rood Château Le Meynieu - Haut-Médoc Cru Bourgeois 2016 € 16,80
Cabernet & Merlot ( 15m hout ) 2015/16 1/2 € 9,30

2012 150cl € 35,90

Rood Château Lavilotte - Saint-Estèphe 2015  € 21,90
Cabernet & Merlot ( 15m hout ) 2017 1/2 € 11,90

2015 150cl € 45,40



Château Ferrande - Graves
Het landgoed van Château Ferrande dateert uit de 19e eeuw. De bijzondere bodem van dit gebied, waar de 82,77 hectare van het domein

 (77,5 hectare rode en 5,27 hectare witte druiven) zich uitstrekken,bestaat grotendeels uit zanderige leemgrond bezaaid met grote, platte kiezels, 

die een goede drainering garandeert en die ook 's nachts warm blijft en zo uiterst geschikt is voor een vroege rijping van de druiven eneen productie van

elegante, kenmerkende wijnen.De unieke stijl van de wijnen van het landgoed, samen met een voortdurend streven naar de hoogste kwaliteit,

 leverde Château Ferrande een wereldfaam op en een plaats in de zo 'gesloten' kring van de Union des Grands Crus.

Wit Château Ferrande Blanc - Graves 2017 € 18,40
Sauvignon & Sémillon

Rood Château Ferrande Rouge  - Graves 2016 € 18,90
Cabernet & Merlot ( 12-14 m hout )

BEAUJOLAIS

Domaine Terres Dorées - Jean Paul Brun - Beaujolais

Jean Paul Brun is de eigenzinnige en veel besproken wijnmaker en eigenaar van het familiedomein Terres Dorées in het zuiden van de Beaujolais.

Hij maakt authentieke, ongekunstelde wijn met een grote zuiverheid in geur en smaak en een bescheiden alcoholgehalte. Brun Ging al vroeg tegen

de stroom in van wijnmakers die met toevoegingen en kunstgrepen limonadeachtige Beaujolais maken die naar snoep en banaan geuren.

Zijn cru's uit de Beaujolais zijn veel geconcentreerder dan de gemiddelde Cru's omdat Brun een natuurlijk laag rendement in de wijngaard heeft.

De opbrengst per wijnstok is lager maar de geoogste druiven hebben meer kracht en smaak. De wijnen zijn echter allesbehalve 'Parkeriaanse blockbusters'

in de vorm van veel kleur, veel alcohol, veel hout en veel materie. Ze munten uit in verteerbaarheid, lichtvoetigheid en de puurste druivenexpressie.

Wit Beaujolais Chardonnay Classic 2018 € 14,40
Chardonnay

Wit Beaujolais Chardonnay Fût 2018 € 19,90
Chardonnay

Rood Beaujolais ' Cuvée Ancien ' 2019 € 14,30
Gamay

Rood Côte De Brouilly 2017 € 16,60
Gamay

Rood Beaujolais Morgon 2018 € 17,60
Gamay

Rood Beaujolais Morgon Côtes Du Puy Javernières 2018 € 21,90
Gamay

Rood Fleurie 2018 € 20,40
Gamay

Rood Moulin à Vent 2018 € 20,40
Gamay

Rood Pinot Noir 2019 € 18,70
Pinot Noir

BOURGOGNE

Domaine du Mont Epin / Matisco : Richard & Stéphane Martin - Maconnais

Domaine du Mont Epin en Matsico zijn 2 nieuwere projecten van de broers Martin. Hun vader richtte in 1969 het domein La Croix Sénaillet op.

Dé referentie in Saint-Véran en Pouilly Fuissé. Beide domeinen getuigen van kennis, durf en respect voor het terroir en de Chardonnay druif.

Het dorpje Davayé heeft de grootste concentratie van prima kalk terroirs binnen de AOC Saint Véran. De broers Richard en Stéphane Martin hebben

 het geluk om een héél pallet aan wijngaarden te bezitten in Davayé. Ze kozen resoluut voor een biologische cultuur en dat proef je in het intense, rijp fruit. 

 Domaine met ongeveer 26 hectare wijngaard in de appellations Pouilly-Fuissé, Saint-Véran en Macon.

Wit Macon Peronne " L'Etoile "  - Dom. Du Mont Epin
Chardonnay

Wit Saint Véran - Matisco 2019 € 16,80
Chardonnay

Wit Saint Véran 'Les Buis'  - Matisco 2017 € 19,20
Chardonnay

Wit Saint Véran ' En Pommards' - Matisco 2018 € 19,20
Chardonnay

Wit Pouilly Fuissé - Matisco 2018 € 26,80
Chardonnay



Jean Durup & Fils - Chablis - Maligny

Jean Durup heeft bijna 100 ha wijngaarden in de Chablis, waarvan bijna de helft bij het dorp Maligny. Dit zijn de beste wijngaarden gelegen op de zuidelijke hellingen. 

Mooie, oude stokken van meer dan 25 jaar geven de wijn een boeiende mineralige toon mee. Fris, licht en speels karakter, fruit.Vandaag staat Jean Durup 

in voor de wijnen het familiebedrijf Domaine Durup et Fils S.A.,hij vertegenwoordigt de derde generatie. ZIjn zware taak bestaat eruit de hoge kwaliteit 

van de wijnen te behouden en zelfs hogerop te duwen. De goede kalkrijke grond op de beste hellingen van de Chablis heeft hij alvast meegekregen, 

de meest ideale ondergrond om er Chardonnay op te verbouwen.

Wit Petit Chablis 2018 € 14,40
Chardonnay

Wit Chablis 2020 € 17,90
Chardonnay 1/2 € 9,90

Wit Chablis 'Vieilles Vignes' 2018 € 19,20
Chardonnay

Wit Chablis 1er Cru Fourchaumes 2019  € 28,40
Chardonnay 1/2 € 14,80

Wit Chablis Grand Cru 2015  € 57,60
Chardonnay

ZUID WESTEN

Domaine Saint-Lannes    -   Côtes De Gascogne

 Saint Lannes kan zich binnen de Côtes de Gascogne onderscheiden door zijn “argilo-calcaire” terroir die stukken interessanter is dan de zanderige 

gronden van de meeste collega’s. De opbrengsten blijven beperkt tot een goede 50 hl/ha en naast de Colombard (80 %) en Ugni Blanc (10 %) zorgt de 

Gros Manseng (10 %) druif voor wat exotisch fruit. De technische ‘savoir-faire’ van de familie Duffour (‘macération pelliculaire’, ‘stabulation à froid’) 

zorgt voor een sappige, verkwikkende en speelse wijnen

Wit Cos De La Roque - Côtes De Gascogne 2020 € 6,50
Colombard, Gros Manseng & Ugni Blanc

Wit La Chapelle - Côtes De Gascogne 2020 € 6,80
Sauvignon & Chardonnay

Rosé Cos De La Roque rosé - Côtes De Gascogne 2020 € 6,50
Merlot & Cabernet

Rood Cos De La Roque - Côtes De Gascogne 2018 € 6,50
Merlot - Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc & Tannat

Zoet Cos De La Roque - Moelleux - Côtes De Gascogne 2019 € 8,30
Sémillon

Domaine Du Cros - Marcillac

In het hart van de Aveyron situeert zich de wijnregio Marcillac. 180 hectare groot, één van de kleinste appellaties in Frankrijk. Deze regio is vooral

gekend van zijn typische druif, namelijk de Fer Servadou of ook wel Mansois genoemd. Fer betekent ijzer, en ijzer zit er volop in de bodem van Marcillac.

Dit is ook te zien aan de rode kleur van het landschap.  Philippe Teulier is momenteel de 4e generatie en eigenaar van Domaine Du Cros.

Rood Marcillac 'Lo Sang Del Païs' - Domaine du Cros 2019 € 10,90
Fer Servadou = Mansois

Rood Marcillac 'Vieilles Vignes' - Domaine du Cros 2018 € 14,90
Fer Servadou = Mansois



Provence - Rosé

Rosé Domaine De Collombe Rosé - Var 2020 € 8,70

Carignan, Grenache, Cinsault & Syrah

Rosé Mas Des Borrels - Côtes De Provence 2020 € 12,70

Grenache, Cinsault & Syrah

Rosé Triplette - Côtes De Provence 2020 € 13,20

Syrah,Grenache & Cinsault

Rosé Cuvée Madam - Côtes De Provence 2020 € 14,30

Grenache, Cinsault & Syrah

Domaine De Rimauresq 'Cru Classé' - Provence

Domaine de Rimauresq is een van de beste wijnproducenten van de Provence. Niet voor niets behoren ze tot de happy few  die de Provence Cru Classé-status genieten. 

Deze indeling, gebaseerd op de classificatie van Bordeaux, vond plaats in 1955 en werd toegekend op basis van uitmuntend terroir, ligging van de wijngaarden 

de gebruikte druivenrassen en het microklimaat. Maar bovenal op een uitmuntende kwaliteit van de wijnen. 

Wijnmaker Pierre Duffort heeft dus een reputatie hoog te houden. Dat doet hij met verve. Op zijn ongeveer 60 hectare tellende wijngoed maakt hij de mooiste wijnen

op basis van typische Provence-druiven in rood, wit en bovenal rosé. Dit vooral door de rendementen laag te houden.

Ondanks de lichte kleur smaken de Rimaurresq rosé's uiters krachtig met een lange verfijnde afdronk.

Wit R De Rimauresq Blanc - Cru Classé 2019 € 27,30

100% Vermentino

Rosé Classique De Rimauresq - Cru Classé 2019 € 18,60

Grenacher 46%,  Cinsault 27%, Rolle 9%, Syrah 8%, Mourvèdre 7% , Tibouren 2% & Carignan 1% 150cl € 43,70

Rosé R De Rimauresq - Cru Classé 2019 € 23,90

Cinsault 37% - Grenache noir 38% - Mourvèdre 19% - Ugni blanc 2% - Rolle 4% 150cl € 53,80

rood R De Rimauresq  Rouge - Cru Classé 2017 € 29,80

Cabernet Sauvignon 29% - Syrah 44% - Mourvèdre 23% - Grenache 3%

LOIRE

Château Favray - Pouilly Fumé

Op het slechts 15 hectare grote Château Favray wordt al sinds de zeventiende eeuw wijn gemaakt. Sinds 1980 is de huidige eigenaar Quentin David de trotse

eigenaar vann dit mooie familiale wijndomein. De zeer goed gelegen wijngaarden zijn iets hoger gelegen en kijken uit op de vallei van Nohain. De zeer 

specifieke kalkbodem bevat hier veel witte keien die de opgeslagen warmte reflecteren op de druiven. Men bewerkt hier de wijngaarden op een natuurvriendelijke

manier (viticulture raisonnée) volgens de voorschriften die het officiële label Terra Vitis voorschrijft. Uiteraard houdt dat onder andere een minimum gebruik

 van producten en dergelijke in. Verder houdt Quentin alle details van dichtbij in het oog en is geen moeite hem te veel om zo goed mogelijke wijn te maken.

Ook blijft zijn wijn 3 tot 8 maanden in contact met zijn 'lie' en wordt er zo weinig mogelijk gefilterd om alle natuurlijke rijkdom op zijn best te kunnen behouden 

Wit Pouilly - Fumé 2019 € 15,90
Sauvignon Blanc 2019 1/2 € 8,60

Domaine Les Vignes Saint-Vincent - Muscadet

Michel Delhommeau is een bedachtzaam, minzaam en bescheiden man die in 1988 het domein van zijn ouders overnam, 

officieel Domaine les Vignes Saint-Vincent. Hij behoort tot een generatie die door hard werk vast besloten is om de reputatie van de te vaak

misprezen Muscadet opnieuw eer aan te doen. Melon de Bourgogne is de typische druif uit de streek. Het is een discrete druif 

met weinig variëtale aroma's, waardoor de verschillen in de bodem des te duidelijker naar voor komen. Men onderscheidt graniet  en gabbro . 

De 25 ha wijngaarden van Michel Delhommeau liggen op een terroir van gabbro, wat samen met de zuivere stijl zorgt voor een vrij fruitig 

en aantrekkelijk type Muscadet. Sinds 2011 is het domein in conversie naar biologische wijnbouw.

Wit Muscadet 'Cuvée Saint Vincent ' Bio 2018 € 10,50
Melon De Bourgogne

Wit Muscadet Clos Armand Vieilles Vignes Bio 2018 € 12,40
Melon De Bourgogne



Domaine De La Perrière - Sancerre

Loire, bekend om zijn prachtige kastelen en wijnkelders. De grotkelders van Cave de la Perrière in Verdigny  zijn daar een voorbeeld van.  

Eind de jaren '90 heeft de familie Saget prioriteit gegeven aan de heropfrissing van het domein.  50 ha wijngaarden werden opnieuw aangeplant.  

De wijnkelder werd grondig onder handen genomen en vandaag zijn de wijnen opnieuw van topniveau.  

De kelders zijn de toeristische trekpleister in de streek. 

Wit Sancerre  'Domaine de la Perrière' 2019 € 19,90
Sauvignon Blanc 1/2 € 10,90

Wit Sancerre ' Comte La Perrière ' - Silex 2019 € 22,10
Sauvignon Blanc

Rood Sancerre ' Domaine de La Perrière ' Rouge 2018  € 19,60

Pinot Noir

Domaines Des Grandes Espérances - Touraine

Wit Touraine Blanc La Java des Grandes Espérances 2019 € 9,40
Sauvignon

ELZAS

Domaine Trimbach - Ribeauvillé

Wit Pinot Blanc 2018 € 11,90

Pinot Blanc

Wit Pinot Gris Réserve 2016 € 18,20

Pinot Gris

Wit Riesling 2018 € 14,90

Riesling

Wit Riesling Clos Saint Hune 2006 € 138,90

Riesling

ITALIË
ABRUZZEN
Fratelli Barba - Abruzzo

De Abruzzi zijn een woeste, ruwe bergstreek en de meeste Montepulciano wijnen van de ze regio stralen deze rusticiteit uit. Bij de gebroeders Barba wordt intens

gezocht naar de balans tussen deze rustieke expressie en de verfijning die nodig is om evenwichtige wijnen te maken. Het resultaat van deze zoektocht is meer 

dan geslaagd, Barba mist geen jaargang. De wijnen zijn breed en expressief en worden terecht bejubeld door de Italiaanse wijnbijbel 'Gambero Rosso'. 

Reeds enkele malen kreeg een wijn van hen 'Tre Bicchieri', de hoogste onderscheiding. De Barba familie is oorspronkelijk afkomstig van Napels en doet reeds sinds

1870 aan landbouw in Abruzzo. Ze hebben er vandaag 68 hectare wijngaarden en het domein wordt geleid door de drie broers Vincenzo, Giovanni en Domenico en 

hun familieleden. Het is een goed geoliede machine, ze hebben alledrie verschillende opleidingen en diploma's zodat ieder zijn eigen specifieke taak heeft.

Montepulciano d'Abruzzo is de belangrijkste DOC in Abruzzo en producent vd beste rode wijnen in deze regio. De wijn, die overigens niets met het Toscaanse stadje

Montepulciano te maken heeft, is stevig, rond en gul. 'Colle Morino' is afkomstig van een iets hoger (tussen 50 en 250 meter) gelegen wijngaard van 35 hectare. 

Wit Trebbiano d'Abruzzo Doc ' Colle Morino ' 2019 € 6,90
Trebbiano

Rood Montepulciano d'Abruzzo Doc "Colle Morino" 2019 € 7,70
Montepulciano

Rood Montepulciano d'Abruzzo  Doc "I Vasari " 2017 € 12,10
Montepulciano



MARKEN
Saladini Pilastri - Spinetoli

Rondom de stad Ancona, tussen Emilia-Romagna en Abruzzo, liggen de Marche. Deze streek is het best te omschrijven als lieflijk: het klimaat, het landschap, 

het levensritme, de wijnen. Het domein Saladini-Pilastri te Spinetoli werd gevestigd begin jaren `70. Het is één van die domeinen welke het voortouw genomen

hebben voor de verbetering van kwaliteit en imago van dit gebied. Dit uitgestrekte domein, met in totaal ca. 200 ha. wijngaard, heeft voor de vinificatie de beroemde 

oenologen alberto Antonini en Roberto Cipresso ingeschakeld, en de resultaten van deze samenwerking zijn verbluffend! .

De druiven worden geheel biologisch geteeld

Wit Falerio Doc " Vigna Palazzi " Bio 2020 € 8,60
Trebbiano, Passerina & Chardonnay

Wit Pecorino Doc Bio 2020 € 9,90
Pecorino

Rood Rosso Piceno Doc Bio 2017 € 9,00
Montepulciano & Sangiovese

Rood Rosso Piceno Doc "Piediprato" Bio 2018 € 10,90
Montepulciano & Sangiovese

La Monacesca - Verdicchio Di Matelica

Aldo Cifola, de eigenaar van La Monacesca, maakt elk jaar weer de typerende wijnen van "zijn" Alta Valle dell´Esino, waar zich alle wijngaarden bevinden. 

Het is een van de weinige valleien die niet rechtstreeks uitkomen op de Adriatische Zee en omzoomd is door bergen die de vallei totaal beschermen.

In de paleolithische tijd was dit een zoutmeer, hierdoor is de grond rijk aan mineraalzouten, waardoor het mogelijk is om hier wijnen te maken met een grote 

complexiteit en goed ouderingspotentieel. Ook zonder gebruik te maken van hout hebben de wijnen allemaal veel mineraliteit en daartbij ook een enorme rijkheid.

De wijngaarden van het domein La Monacesca zijn 17 ha. groot en liggen op een hoogte van 400 meter, in de nabijheid van Matelica in de regio Marche. 

Matelica ligt tussen Ancona (Marche) en Perugia (Umbrië). De grondsoort is vooral klei. De planten van de wijngaard zijn voor de helft al zo'n 30 jaar oud en 

de andere helft is ongeveer 10 jaar geleden aangeplant.

Wit Verdicchio Di Matelica Doc 2019 € 13,60
Verdicchio

Wit Verdicchio Di Matelica Doc Terra di Mezzo - La Monacesca 2015 € 20,20
Verdicchio

Wit Verdicchio Di Matelica Riserva Doc " Mirum " 2018 € 24,60
Verdicchio

Wit Verdicchio Di Matelica Riserva Doc " Mirum 30 Anni " 2018 € 37,80
Verdicchio

Rood Camerte Igt Marche Rosso 2016 € 22,00
Merlot & Sangiovese

Le Terrazze - Rosso Conero N I E U W

Dit bedrijf van de familie Terni buiten het dorp Numana bestaat sinds eind 19e eeuw. De Terni’s bezitten 16 ha wijngaarden, op 1 km van de zee. 

Wijnmaker is Federico Curtaz, die vroeger werkte bij Angelo Gaja. 

Door de lage rendementen, die schommelen rond de 30 hl./ha, is het niet verwonderlijk dat dit zeer geconcentreerde wijnen zijn.

Eén van hun wijnen, Visions of J, is een hommage aan het nummer Visions of Johanna van Bob Dylan, die een persoonlijke vriend is van de familie.

Wit Chardonnay 'Le Cave' Igt Marche 2019 € 13,30

Chardonnay

Rood Praeludium - Rosso Conero Doc

85% Montepulciano, 15% Syrah

Rood Rosso Conero Doc 2017 € 13,30

Montepulciano

Rood Chaos - Igt Marche Rosso 2016 € 24,80

50% Montepulciano, 25% Merlot & 25% Syrah

Rood Sassi Nero - Conero Riserva Docg 2016 € 26,00

Montepulciano

Rood Visions of J - Conero Riserva Docg 2015 € 33,90
Montepulciano



PIEMONTE
Giorgio Pelissero - Barbaresco
Coltivare sogni, vendemmiare passioni’ oftewel het cultiveren van dromen, het oogsten van passies. Dat is de slogan van Giorgio Pelissero in Treisa, het hart van

het Barbaresco gebied. Giovanni Pelissero begon zijn familiebedrijf met de opbrengst van zijn oogst, die hij in …verkocht. In 1960 bottelde diens zoon Luigi de 1e fles.

Tegenwoordig runt de in oenologie afgestudeerde zoon Giorgio het inmiddels 38 hectare grote wijnbedrijf. Niet ver van Alba liggen de hectaren verspreid over de

buurten Treiso, Nevie, Barbaresco en Neviglie. Met als belangrijkste heuvel Vanotu, de cru vernoemd naar oprichter en grootvader Giovanni, wat een plaatselijke 

verbastering is van zijn naam. Te midden van de wijngaarden in het Augenta gebied ligt de gemoderniseerde wijnkelder.

Wit Langhe Favorita Doc 2019 € 10,30
Favorita

Rood Dolcetto d'Alba Doc " Munfrina " 2017 € 12,90
Dolcetto

Rood Barbera d'Alba Doc " Piani" 2018 € 18,40
Barbera 2018 150cl € 41,10

2017 300cl € 80,80
2017 500cl € 147,00
2016 12 liter € 441,00
2016 18 liter € 736,00

Rood Barbera d'Alba Doc " Tulin " 2016 € 32,70
Barbera 2016 150cl € 76,80

2016 300cl € 154,00
2016 500cl € 272,00

Rood Nebbiolo Langhe Doc 2017 € 19,90
Nebbiolo 2017 150cl € 44,00

2016 18 liter € 755,00
Rood Barbaresco Docg " Nubiola " 2016 € 36,50

 Nebbiolo 2013 150cl € 79,80
2013 300cl € 168,00
2015 500cl € 241,70

Rood Barbaresco Docg "Tulin" 2010 € 47,90
Nebbiolo

Rood Barbaresco Docg "Vanotu" 2010 € 62,80
Nebbiolo 2009 150cl € 145,00

2006 500cl € 454,00

Podere Rocche Dei Manzoni - Monforte d'Alba - Barolo

Rocche dei Manzoni, opgericht in 1974 door Valentino Migliorini, bevindt zich het gehucht Manzoni Soprani, deelgemeente van Monforte d’Alba.

De wijngaarden zijn gezegend met een uitstekende zuidelijke ligging en het is tevens ook het kloppende hart van de Langhe en Barolo.

Vandaag de dag wordt het domein geleid door Rodolfo Migliorini, de zoon van Valentino en ondertussen al de derde generatie van de familie Migliorini die met hart en 

en ziel wijnen produceert en hierbij een mooi evenwicht bewaart tussen traditie en innovatie. Zo waren ze in 1978 pioniers in het gebruik van eiken vaten tijdens het 

vinificatieproces alsook het experimenteren van blends zoals de Barbera met Nebbiolo en het produceren van mousserende wijnen op basis van Chardonnay en Pinot Noir.

De uitzonderlijke kwaliteit van de wijnen wordt gewaarborgd door het constant streven naar verbetering en het harde werken op de wijngaarden.

De wijnen van Rocche dei Manzoni zijn wereldbekend omwille van de uitzonderlijk hoge kwaliteit!

Bubbels Valentino Metodo Classico Brut 'Elena' € 31,70
Chardonnay & Pinot Noir - 4 jaar sur lattes

Wit Langhe Bianco Doc - Tataya 2019 € 17,80
Sauvignon & Chardonnay

Rood Dolcetto d'Alba 'La Matinera' 2019 € 15,70
Dolcetto

Rood Barbera d'Alba 'La Cresta 2018 € 22,70
Barbera

Rood Nebbiolo Langhe Doc 2018 € 27,20
Nebbiolo 2017 150cl € 59,40

Rood La,ghe Rosso Doc Quatr Nas 2012 € 41,20
Nebbiolo, Pinot Noir, Merlot, Cabernet 

Rood Barolo Docg 2016 € 49,60
Nebbiolo

Rood Barolo docg Perna Vigna Cappela S. Stefano 2013 € 103,00
Nebbiolo



Domenico Clerico - Monforte d'Alba - Barolo N I E U W

In 1976 nam Domenico Clerico het bedrijf van zijn vader over. Het bedrijf had 4,5 ha aan wijngaarden gelegen op de mooiste plekken in het Barolo gebied. Domenico

had maar een doel, hele mooie "grote" wijnen maken. In 1977 kocht hij een kleine wijngaard in Bussia, één van de beste gebieden in de Braolo regio. 

Een paar jaar later wordt van deze fantastische "Cru" wijngaard de Barolo "Ciabot Mentin" geboren. en enkele jaren later de cru Barolo "Pajana" 

Inmiddels heeft Domenico nu 21 ha aan wijngaard in het Barolo gebied in Montforte d'Alba en Serralunga d'Alba. In de wijngaarden worden geen insecticiden

pesticiden of kunstmest gebruikt. Hij brengt graag single vineyard wijnen uit, omdat die in zijn ogen het beste het terroir weerspiegelen. Zijn wijnen zijn

doorgaans rijk, aromatisch en zelfs jong relatief gemakkelijk benaderbaar. Al met al een producent die internationaal zeer gelauwerd is omdat hij tot

het uiterste gaat om kwaliteitswijnen te maken die in balans zijn en omdat hij zijn methoden constant herziet op zoek naar perfectie.

rood Langhe Dolcetto ' Visadi' - Domenico Clerico 2019 € 13,80
Dolcetto

rood Barbera d'Alba 'Trevigne' - Domenico Clerico 2018 € 21,60
Barbera

rood Langhe Nebbiolo ' Capisme-e' - Domenico Clerico 2019 € 25,70
Nebbiolo

rood Langhe Rosso 'Arte' - Domenico Clerico 2018 € 35,30
Nebbiolo & Barbera

Rood Barolo Docg   2017 € 41,40
Nebbiolo

Rood Barolo Docg Ciabot Mentin Ginestra 2017 € 93,00
Nebbiolo

Rood Barolo Docg Aeroplanservaj 2017 € 102,00
Nebbiolo

Rood Barolo Docg Aeroplanservaj 2017 € 102,00

Nebbiolo

Rood Barolo Docg Percristina 2011 € 185,00

Nebbiolo

Cantine Damilano - Barolo
Azienda Agricola Damilano is al meer dan 100 jaar oud. Het begon met de overgrootvader van de huidige eigenaars, Giussepe Borgogno ging wijn maken van zijn 

eigen druiven, een traditie die werd voortgezet door schoonzoon Giacomo Damilano. Vandaag de dag is het bedrijf overgenomen door zijn 4 kleinkinderen, 

die enthousiast op het land van hun voorouders werken. Cantina Damilano behoort tot de beste bedrijven in het gebied.

De wijngaarden liggen in de mooiste delen van de Langhe, te weten Cannubi, Liste, Fossati en Brunate. Er wordt vooral Nebbiolo da Barolo verbouwd, 

maar ook Barbera en Dolcetto. De Langhe Arneis komt van Canale d''Alba en de Nebbiolo d''Alba van Diano d''Alba. De wijngaarden worden mede ''bewaakt'' door

 één van Italie''s beste wijnbouwkundigen, Giampiero Romana. In tegenstelling tot de doorsnee rustieke 'oude stijl' Barolo's (die ook nog eens veelal te jong worden

 gedronken), vertonen de finesse-rijke Barolo's van Damilano een majestueuze elegantie.

Met een eigen bezit van ruim 40% van alle Cru wijngaarden binnen de D.O.C.G. Barolo, heeft de familie keuze genoeg om voor elke cuvée de juiste percelen

 te selecteren. Dit zijn internationaal hooggewaardeerde Barolo's van onberispelijke kwaliteit en ze behoren tot de top van de appellation!

rood Barolo " Lecinquevigne " Docg 2013 € 39,70
Nebbiolo

Rood Barolo ' Liste ' Docg 2013 € 74,20
Nebbiolo

Rood Barolo  Docg " Cannubi " 2013 150cl € 177,00
Nebbiolo

Rood Barolo Docg Riserva 2009 "Cannubi" 2009 € 172,70
Nebbiolo



FRIULI
Gradis'ciutta - Collio Friuli

Gradis'ciutta is de naam van een gehucht op de top van een heuvel in de stad San Floriano del Collio. In dit gehucht had grootvader, Franz Princic, 

zijn historische wijngaarden. Voordat het domein Gradis'ciutta heette, stond deze plaats bekend als Monsvini, wat in het Latijn 'de berg wijn' betekent; 

de naam herinnert aan de oude wijnbouwtraditie in de Collio. Ondertussen staat zoon Robert Princic aan het hoofd van het domein Gradis'Ciutta, 

opgericht in 1997. Het domein ligt op de grens van Italië met Slovenië. Robert heeft blijkbaar veel geleerd van zijn voorouders, 

want ondanks zijn jonge leeftijd, maakt hij echt prachtige wijnen die ook nog eens vaak in de prijzen vallen!

Wit Sauvignon Blanc Doc Collio 2019 € 15,20
Sauvignon

Wit Pinot Grigio Doc Collio 2019 € 15,20
Pinot Grigio

Wit Friulano Doc Collio 2018 € 15,20
Friulano

Wit Collio Bianco 'Bràtinis' Doc Collio 2017 € 15,50
Ribolla Gialla, Chardonnay & Sauvignon

Rood Cabernet Franc Doc Collio Rosso 2015 € 14,90
Cabernet Franc

TOSCANE
Isole e Olena - Barberina Val d'Elsa - Chianti Classico

Toen de familie van Paolo de Marchi in de jaren zestig van de vorige eeuw wijngaarden in de dorpjes Isole en Olena kocht werd Chianti als goedkope

rode wijn nog in mandflessen verkocht. Inmiddels is de Chianti van Isole e Olena één van de topwijnen van de streek en vooral beroemd door zijn

verfijnde stijl en expressie van de sangiovese druif. Paolo de Marchi wordt beschouwd als een van de beste wijnmakers ter wereld. 

Hij is trouw aan de oorspronkelijke chiantistijl. Bij hem bestaat chianti  voornamelijk uit sangiovese en canaiolo. Op Isole e Olena, zijn fraai

gelegen wijndomein in het hart van de Chianti Classico, maakt hij vooral wijnen met druifexpressie. Hier dus geen bombastische stijl met dik eikenhout, 

maar juist een prachtig resultaat van laag rendement sangiovesestokken, met de nadruk op zuiver en rijp fruit. Een topper!

Wit Chardonnay 'Collezione de Marchi'
Chardonnay

Rood Chianti Classico Docg 2017 € 24,20

Sangiovese 2015 37,5cl € 12,90

Rood Cepparello Igt 2016 € 73,50
Sangiovese 2013 150cl € 132,00

Fattoria Le Fonti - Poggibonsi - Chianti Classico

Le Fonti ligt in Poggibonsi, een uitstekende kwaliteitszone van de Chianti Classico-appellatie. De familie Imberti herplantte de Sangiovese-wijngaarden op hoog 

gelegen bodems van kalksteen, leem en zand. Deze genieten van meer en directer zonlicht en geven vandaag mooi, rijp fruit.  Het enthousiasme van het

jonge team in combinatie met grote investeringen in wijngaarden en kelders maken dat er in de toekomst van Le Fonti veel verwacht mag worden.

Eén van de grote troeven van Le Fonti is hun terroir en de hoogte van de wijngaarden, een bodem van uitstekende kwaliteit die hen in staat stelt om niet alleen

in de grote jaren, maar ook in de mindere jaren een meer dan behoorlijk resultaat te bereiken! Een steevast kenmerk van topdomeinen. 

Rood Passione Igt 2016 € 16,80

60% Foglia Tonda, 20% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon

Rood Chianti Classico Docg 2017 € 16,80
Sangiovese 150cl € 35,00

Rood Chianti Classico Riserva  Docg 2015 € 30,50
Sangiovese 150cl € 67,60

Rood Vito Arturo Igt 2015 € 34,00
Sangiovese

Rood Chianti Classico Gran Selezione Docg 2016 € 52,80

Sangiovese



Tenuta La Rasina - Montalcino - Brunello di Montalcino

Het kleine domein La Rasina wordt geleid door Marco Mantengoli, een jonge veelbelovende wijnboer. Zijn wijngaard ligt aan de oostelijke helling van het 

dorp Montalcino, dicht gelegen bij zijn bedrijf.  Hierdoor kunnen de geplukte druiven in zeer korte tijd verwerkt worden hetgeen de kwaliteit van de wijn

alleen maar ten goede komt. De Mantengoli’s zijn nog een authentieke familie van Montalcino, dezer dagen bijna een curiositeit. Zoon Marco en 

oënoloog  Paolo Caciorgna (zie ook Le Fonti) zijn moderne wijnmakers, maar anderzijds zijn zij klassiek gebleven in de keuze van de Sangiovese Grosso 

als enige druif voor de drie cuvées. Op La Rasina dus geen Cabernet Sauvignon/Merlot mode-paardjes. De wijngaarden liggen voornamelijk bloot aan 

de koelere oostelijke ochtendzon, dus hier geen gestoofde wijnen maar eerder mooi gestructureerde, haast ‘Bourgogne’ getypeerde pareltjes. 

Rood Sangiovese Igt Toscane 2018 € 11,10

Sangiovese

Rood Rosso Di Montalcino Doc 2018 € 20,40

Sangiovese

Rood Brunello di Montalcino Docg  2016 € 42,50

Sangiovese 2016 150cl € 97,80

2013 300cl € 208,00

Rood Brunello di Montalcino Docg  'Persante' 2016 € 55,00

Sangiovese

Rood Brunello di Montalcino Riserva Docg 'Il Divasco' 2012/13 € 64,80

Sangiovese 2012 150cl € 146,40

2012 300cl € 320,00

Castello Di Bolgheri - Bolgheri

In 1997 begon Clemente Zileri samen met zijn zoon Federico met de aanplant van hoogwaardige druivenrassen (vooral cabernet-sauvignon, aangevuld met

merlot en een beetje cabernet franc en syrah) overeenkomstig de bepalingen van de DOC Bolgheri. Ook de historische kelders van het kasteel werden  volledig 

vernieuwd. Omdat grootmoeder Alessandra della Gherardesca vroeger reeds wijn op de markt had gebracht onder de naam Castello di Bolgheri en omdat zij

eigenaar is van het kasteel, kon de familie Zileri de naam verder gebruiken onder DOC Bolgheri Superiore (normaal mag in Italië de naam van de appellatie niet

in de naam van het domein voorkomen). De wijngaarden liggen dus temidden van die van Sassicaia, Ornellaia en San Guido, een schitterende terroir; bovendien

is alleen het beste goed genoeg voor Federico Zileri, de rest van zijn druiven  gaat naar de tweede wijn van Ornellaia.  Het resultaat mag er zijn:

toen wij de 2001 voor het eerst proefden waren wij onmiddellijk onder de indruk van zijn klasse en complexiteit, en dat voor een wijn die gemaakt werd van stokken 

van nauwelijks 4 jaar oud ... Dat deze Castello di Bolgheri 2001 een kwotering van 92/100 kreeg bij Wine Spectator kwam dan ook niet als een verrassing over. 

Rood Varvara Doc  Bolgheri 2019 € 27,30

Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah & Petit Verdot 2019 150cl € 63,80

2019 300cl € 154,00

2019 600cl € 330,00

2019 12 liter € 715,00

Rood Castello di Bolgheri Docg Bolgheri Superiore 2017 € 63,00

Cabernet Sauvignon, Merlot & Cabernet Franc 2017 150cl € 168,00

2017 € 375,00

LOMBARDIJE
Ca Maiol - Desenzano Del Garda

Azienda Agricola Ca Maiol, staat voor een lange familietraditie met passie voor wijn. De basis van de familie Contato is gevestigd aan het Lago di Garda in Desenzano

Provenza huist in een zeer karakteristiek gebouw dat in 1710 betrokken werd door notaris Sebastiano Maiolo die naamgever is geworden van de verschillende 

wijngaarden van dit uitzonderlijke wijnhuis. Door de jaren heen zijn er verschillende stukken land bijgekocht in Molino, Rocchetta en Storta om in de groeiende vraag

van de markt te kunnen voorzien. Kwaliteit op het hoogste niveau is nog altijd het  uitgangspunt. Door dit zeer grote enthousiasme is het bedrijf de laatste jaren

gegroeid van de oorspronkelijke 12 ha. naar 140 ha op zeer rijke en vruchtbare gronden. Ca’Maiol is door zijn grote liefde voor dit gebied en de grote passie voor

wijn een van de meest gewaardeerde bedrijven van de regio geworden. Trouw aan een mooie familietraditie is men er trots op jaar in jaar uit wijnen van

zeer hoog niveau te produceren en aan te bieden.

Rood Negresco Doc Garda Classico Rosso 2016 € 18,30

Groppelo, Marzemino, Sangiovese & Barbera 150cl € 40,70



UMBRIË
Decugnano Dei Barbi - Orvieto

Decugnano dei Barbi is producent van kwaliteitswijnen in Umbria. Het domaine is gevestigd in het hart van de Orvieto Classico. Gelegen op een heuvel op  

320 meter boven de zeespiegel heeft het bedrijf alles om topkwaliteit te produceren: het micro-klimaat is ideaal voor de productie van wijn,

met vele zonuren en een bodem die rijk is aan mergel en klei, en bovendien ook aan fossiele schelpen. De naam Decugnano gaat op zijn minst 800 jaar terug,

toen de wijngaarden toebehoorden aan de kerk en bekend was als "Santa Maria di Decugnano". Er zijn echter aanwijzingen dat hier al in Etruskische tijden 

wijn werd verbouwd. Claudio Barbi kocht het domaine in 1973, vanwege de uitstekende kwaliteit van de wijn, die werd gezien als één van de beste in Orvieto.

Door reorganisatie duurde het tot 1978 voor de eerste wijnen onder de naam Decugnano dei Barbi werden uitgebracht. Sindsdien is het bedrijf synoniem 

met kwaliteit en innovatie. De filosofie van het bedrijf is er op gericht, kwaliteitswijnen te produceren, met respect voor traditie en natuur,

 maar tegelijkertijd met een scherp oog voor moderne techniek, waar die de kwaliteit verder kan verbeteren.

Wit Casa Pica  - Igt Umbrië 2019 € 8,90

Grechetto, Vermentino & Chardonnay

Wit Orvieto Doc Classico - Villa Barbi 2019 € 10,90

50% Grechetto, 20% Vermentino, 10% Procanico, 10% Chardonnay & 10% Sauvignon

Rood Umbria Rosso Igt - Villa Barbi 2017 € 11,80

1/3 Sangiovese, 1/3 Cabernet & 1/3 Merlot

VENETO
Vini Pra - Graziano Pra - Monteforte d'Alpone

Azienda Agricola Prà in het Italiaanse Soave is een relatief jong (1980) wijnhuis. Daarom is het een buitengewone prestatie dat dit wijngoed zich in amper 25 jaar

bij de top heeft weten te scharen. Op de vulkanische heuvels rondom het ommuurde stadje maken de gebroeders Prà een Soave waar je meteen voor valt. 

Daarbij houden zij zich aan de oude regels van het spel. Ze gebruiken dus alleen de traditionele druivenrassen Garganega, Trebbiano di Soave, Trebbiano di Toscana.

Graciano Prà is een wijnmaker op wie wij buitengewoon trots zijn. Uit zijn handen komen de mooiste Soave's. Graciano heeft een geweldige kennis van 

wijngaarden in het gebied. Het moderne "vine training" Pergoletta systeem is door hem ontwikkeld en wordt nu alle producenten aanbevolen te gebruiken. 

Deze combinatie van kennis, passie en ervaring plaatst Prà in de top van Soave producenten.  Naast prachtige Soave's maakt hij ook prachtige Valpolicella's,

Amarone en Ripasso. De Amarone komt uit het productiegebied Mezzane in Tregnago. De druiven drogen 2 maanden op stromatten alvorens de vinificatie begint.

Wit Soave Doc 'Otto' 2019 € 13,50
Garganega

Wit Soave ' Staforte ' 2018 € 20,00

Garganega

Wit Soave ' Monte Grande ' Doc 2018 € 24,00

Garganega, Trebbiano

Rood Valpolicella Superiore  Doc 'Morandina' 2018 € 15,50
Corvina, Corvinone, Rondinella

Rood Valpolicella Superiore Ripasso Doc 2018 € 23,80
Corvina, Corvinone, Rondinella 2018 150cl € 54,60

2017 300cl € 133,30

Rood Amarone Della Valpolicella Docg 2015 € 55,60
Corvina, Corvinone, Rondinella 2015 150cl € 126,50

2015 300cl € 284,00

Cantina Mabis

Wit Oropasso Igt Veneto 2020 € 10,60

Garganega & Chardonnay

Rood Neropasso Igt Veneto 2018 € 10,60

Corvinone, Corvina en Cabernet Sauvignon



PUGLIA
Cantele Wines - Lecce

Familiedomein Cantele verbouwt hier al meer dan 50 jaar druiven en dan vooral de echte, typische Zuid-Italiaanse rassen als Negroamaro, Primitivo, Fiano.

Vandaag de dag bezit het familiedomein Cantele 50 hectare wijnstokken en het beheer van nog eens 150 hectare.

Wijnen worden hier aanzien als "food", dus met een mooie drinkbaarheid, met evenwichtige aroma's en smaken.

Sinds enkele jaren is dit domein ook toegewijd bezig  met het juiste gebruik, of beter gezegd, het verminderde gebruik  van herbiciden, pesticiden

en juiste selectie van gistcellen. 

Wit Chardonnay  ' TeresaManara ' Igt Salento 2019 € 15,60
Chardonnay

Wit Chardonnay 'TeresaManara' 16 Settembre 2017 € 23,60
Chardonnay

Rood Telero Rosso Puglia Igt 2018 € 7,00

80% Negroamaro & 20% Merlot

Rood Negroamara Rosso Igt Salento 2017 € 10,90
Negroamaro

Rood Primitivo  Rosso Igt Salento 2017 € 10,90
Primitivo

Rood Salice Salentino Riserva Doc 2016 € 12,50
Negroamaro & Malvasia

Rood Susumaniello Rohesia Igt Salento 2018 € 14,10
Susumaniello

Rood Negroamaro 'Teresa Manara 2017 € 18,80
Negroamaro

Rood Amativo Igt 2017 € 22,10
Primitivo & Negroamaro

Rood Fanoi Primitivo Salento Igt 2015 € 39,60
Primitivo

SICILIË
Curatolo Arini - Sicilië

Curatolo Arini bestaat al vanaf 1875 en was oorspronkelijk een producent van Marsala. In de jaren 70 besloot de familie ook stille wijnen te gaan produceren, 

overigens van dezelfde druivenrassen en dezelfde wijngaarden. De winery is modern uitgerust en hoewel de vijfde generatie inmiddels in het bedrijf werkt, 

worden moderne technieken niet geschuwd - zolang ze maar bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit. "Nella nostra famiglia, un 'va bene' non basta"

luidt het motto vd familie, en dat laat zich losjes vertalen naar "In onze familie is 'oké' niet goed genoeg". Er wordt voortdurend gestreefd naar verbetering 

van de kwaliteit, zowel id wijngaard als in de kelders.

Zoet Marsala Superiore Dolce € 10,20
Grillo, Catarratto & Inzolia

Zoet Marsala Superiore Dry Riserva Secco € 13,60
Grillo, Catarratto & Inzolia

Zoet Marsala Superiore Dry Riserva Storica 1988 € 22,30
Grillo, Catarratto & Inzolia



SPANJE
Bodegas Anecoop - Valencia

Hier maakt men wijnen die de nuances van de lokale tradities van de wijnproductie combineert met innovatieve elementen en is één van de grootste en meer 

moderne wijnhuizen in Spanje. Ze investeren enorm om schitterende wijnen aan heerlijke prijzen te maken. 

Meer dan 100ha wijngaarden hebben ze in eigen beheer.  Enkel de beste druiven gebruiken ze zelf om wijn te maken.

Wit Juan De Juanes Blanco - Do Valencia 2020 € 5,50
70% Macabeo & 30% Chardonnay

Rosé Juan De Juanes Rosato - Do Valencia 2020 € 5,50

Cabernet Sauvignon & Monastrell

Rood Juan De Juanes Tinto - Do Valencia 2019 € 5,50
1/3 Grenache, 1/3 Syrah & 1/3 Tempranillo

Cellers Unio - Montsant

Rood Clos De Nit  - Monsant 2018 € 7,60

Merlot, Tempranillo & Garnatxa

Bodegas Copaboca - Rueda & Toro

De wijngaarden van Copaboca liggen dicht bij de stad Torrecilla de la Abadesa, in de provincie Valladolid, binnen een vogel-natuurreservaat. Vanwege de

duurzame verticutering, worden de wijnen gecertificeerd Green Wines. Dankzij een innovatief en kwalitatief wijnbouwproces kunnen de wilde dieren en het 

natuurbeschermingsbeleid goed samen gaan met de wijngaard Capaboca. Wij dragen met de Copaboca Do Rueda een deel af ter behoeve van

vogelbescherming in de omliggende natuurgebied.

Vanzelfsprekend worden er geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt  en wordt er veel zorg en aandacht aan de wijngaarden besteed om een 

zo hoog mogelijk kwaliteit druiven te kunnen oogsten. 

Wit Gorgorito Blanco - Rueda 2019 € 6,60

Verdejo

Rood Gorgorito Joven - Toro 2018 € 6,80

Tinta de Toro = Tempranillo

Gancedo - Bierzo N I E U W

Wijnstokken van maar liefst 60 tot 100 jaar oud, verdeeld over 14 wijngaarden, staan aan de basis van de elegante, geconcentreerde en mooi

 gestructureerde wijnen van Gancedo. De 20 hectare wijngaarden liggen tusen de 500 en 650 meter hoog op bodems van leem met een hoog gehalte 

aan kwarts en zijn overwegend Mencia en Godello aangeplant. In de wijngaarden wordt al het werk met de hand gedaan en er wordt niet gespoten, 

met als resultaat zuivere, minerale wijnen, met liefde gemaakt.      Bierzo - Dit is een vruchtbare vlakte met bergen aan beide kanten. 

Het is ook bekend als de poort naar Galicië en is uitermate geschikt voor wijnbouw. De bergen beschermen de wijngaarden tegen de Atlantische invloeden. 

Qua landschap en wijnen is Bierzo een overgangsgebied tussen de droge meseta en het groene, nattere Galicië. 

Het staat bekend om z'n uitstekende rode wijn die wordt gemaakt van de Mencía druif. Alle wijnstokken zijn tussen de 60 en 100 jaar oud. 

Rood Gancedo Roble 2015 € 11,40

Mencia - 8 maanden vat

Rood Ucedo 2009 € 33,50

Mencia - 12 maanden vat



Bodegas Pittacum - Bierzo

Dit bedrijf behoort toe aan Bodegas Terras Gauda en produceert op eigentijdse wijze karaktervolle wijnen van de lokale mencia druif. De wijngaarden liggen bij

Arganza, een plaats met een lange wijntraditie. Men heeft verschillende wijngaarden die apart worden gevinifieerd en pas later worden samengevoegd. Het zijn

stijlvolle, eigentijdse wijnen die voortbouwen op de traditionele waarden van de Bierzo regio. Bierzo - Dit is een vruchtbare vlakte met bergen aan beide kanten. 

Het is ook bekend als de poort naar Galicië en is uitermate geschikt voor wijnbouw. De bergen beschermen de wijngaarden tegen de Atlantische invloeden. 

Qua landschap en wijnen is Bierzo een overgangsgebied tussen de droge meseta en het groene, nattere Galicië. 

Het staat bekend om z'n uitstekende rode wijn die wordt gemaakt van de Mencía druif. Alle wijnstokken zijn tussen de 50 en 80 jaar oud. 

Rood Petit Pittacum - Do Bierzo 2019 € 9,50
Mencia 2018 150cl € 22,40

Rood Pittacum - Do Bierzo 2017 € 15,70
Mencia 2017 150cl € 32,80

Bodegas San Alejandro -  Zaragoza - Catalayud N I E U W

Bodegas San Alejandro werd in 1962 opgericht en bevindt zich in Calatayud, in de omgeving van Zaragoza. De wijngaarden liggen op ongeveer 750 meter boven 

de zeespiegel, en het klimaat is perfect voor de wijnteelt: weinig regen, zeer warm overdag en toch brengt de zee verkoeling ‘s nachts. Door dit gunstige klimaat 

wordt er pas laat in de herfst geoogst, met name in de eerste twee weken van oktober, waardoor de druiven erg rijp kunnen worden binnengehaald. 

De bodem bestaat vooral uit rotsachtig materiaal uit de nabij gelegen bergen, vermengd met een hoogwaardige kleisoort die perfect draineert.

De wijnen van Baltasar Gracian zijn stuk voor stuk van een zeer hoog niveau. Het niveau is de laatste jaren nog gestegen door een doorgedreven modernisering 

van de uitrusting. San Alejandro produceert Grenache-wijnen die de vergelijking kunnen doorstaan met de beste zuidelijke Côtes-du-Rhônes. 

Wereldwijd oogst San Alejandro jaarlijks tal van medailles en prijzen met diverse wijnen, maar de grootste impuls kregen ze toen Robert Parker 

de Garnacha Viñas Viejas (Old Vines)  2001 waardeerde met maar liefst 94 punten. Sindsdien kreeg de Vinas Viejas bijna elk jaar een quotering van 90 of meer…

Voor wie zich afvraagt waar de naam vandaan komt: Baltasar Gracian was een Spaanse Jezuïet (1601-1658) die bekend werd als schrijver en werd geboren in Calatayud.

Wit Vinas De Miedes Blanco 2018 € 6,50

Viura

Wit Baltasar Gracian Blanco 2020 € 8,10

Grenache Blanc & Viura

Zoet Vinas de Miedes Blanco Semi-Dry 2019 € 7,30

Viura

Rood Vinas De Miedes Tinto 2019 € 6,50

50% Tempranillo & 50% Grenache

Rood Vinas De Miedes Tinto Roble 2019 € 8,60

50% Tempranillo & 50% Grenache

Rood Baltasar Gracian Tinto 2019 € 8,10

Grenache

Rood Baltasar Gracian Garnacha Old Vines 2018 € 12,70

Grenache

Rood Baltasar Gracian Crianza 2018 € 14,30

60% Grenache, 40% Syrah

Rood Clos Baltasar 2017 € 18,30

97% Old Vines Garnacha + 3% Bobal, Moristel & M. de Arco



Vina Ijalba - Rioja

Vina Ijalba werd opgericht in 1975 door Dionisio Ruiz. De wijngaarden liggen in Rioja Alta, de totaliteit van de productie werd in 1991 bio gecertificeerd.

Door de hogere ligging en het koeler klimaat, wat resulteert in wijnen met meer elegantie en finesse, wordt Rioja Alta beschouwd als het beste van de drie

productiegebieden in Rioja. Het unieke aspect van Ijalba is dat alle wijnstokken op oude steengroeven aangeplant zijn. De site is volledig gerestaureerd op een 

ecologisch verantwoorde wijze, wat het domein meerdere prijzen opleverde. Wijnstokken met natuurlijke lage rendementen in een unieke setting, zorgvuldig geselecteerde

druiven met een prima rijpheid, en de know-how van het team zorgen voor een uitstekend wijngamma. Ijalba is één van de grootste producten van de Graciano druif, 

hun 100% Graciano wijn is een uniek pareltje! De wijnen van Ijalba behoren bij de top van de Spaanse wijnbouw, een aanrader.

Wit Rioja Viura 'Genoli' 2019 € 8,80
Viura

Wit Rioja Tempranillo Blanco 2019 € 12,50
Tempranillo Blanco

Wit Rioja Maturana Blanca 2019 € 14,90
Maturana Blanca

Rood Rioja Tempranillo 'Livor' 2019 € 8,80
Tempranillo

Rood Rioja Crianza 2017 € 12,60
90% Tempranillo en 10% Graciano

Rood Rioja 'Cuvé' 2017 € 16,60
70% Tempranillo, 20% Graciano en 10% Maturana Tinta

Rood Rioja Graciano 2016 € 17,30
Graciano

Rood Rioja Maturana Tinta  2016 € 23,10
Maturana Tinta

Tomas Cusiné - Costers Del Segre

Even ten zuidwesten van Barcelona ligt een zeer interessant, maar onbekend Catelaans wijngebiedje genaamd Costers del Segre; een bergachtig, ruig gebied dat

aan de voet van de Pyreneeën is gelegen. De wijnmaker waar het allemaal om draait is Tomàs Cusiné Barber; 20 jaar lang was hij de drijvende kracht achter het 

succes van Castell del Remei (ook gelegen in Costers del Segre) totdat hij in 2003 besloot om zijn eigen wijnproject te starten in El Vilosell. Hier kon hij een oude

coöperatie overnemen met 29 hectaren perfect gelegen op 700 meter hoogte en op een steenworp afstand gelegen van Priorat. De bodem is hier kalkrijke grond

met daarnaast een gezonde verhouding klei, zand  en een toplaag van ronde rivierstenen. Tomàs is een bijzonder getalenteerde wijnmaker; hij durft te

experimenteren en hij begon dan ook als eerste met het aanplanten van verschillende rassen om te bepalen welke soorten het beste presteerden. 

De uiteindelijke keuze viel naast Grenache en Tempranillo onder andere op Cabernet-Sauvignon, Merlot en Syrah voor de rode wijnen en Chardonnay,

 Sauvignon Blanc, Macabeo en Riesling voor wit. Overrijp Fruit wordt vermeden en men is altijd op zoek naar de perfecte balans tussen fruit, tannines met de 

juiste zuren voor de frisheid. Zijn filosofie is om elegante terroir gerichte karakterwijnen te maken die vooral smakelijk zijn voor een breed publiek.

Wit Drac Magic Blanc  DO Catalunya 2019 € 10,60

Macabeo & Albarino

Wit Auzells - Costers Del Segre 2019 € 14,80

Macabeo, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling & Albarino

Wit Finca La Serra  - Costers Del Segre 2018 € 25,80

Chardonnay

Wit Finca Racons Old Macabeo 2015 € 27,10

Macabeo

Rood Drag Magic Negre  - Do Catalunya 2017 € 10,60

Carignan, Grenache & Syrah

Rood Llebre  - Costers Del Segre 2018 € 11,40

Tempranillo 2017 150cl € 26,40

Rood Villosell  - Costers Del Segre 2018 € 14,80

Tempranillo & Syrah 2015 150cl € 34,10

Rood Geol - Costers Del Segre 2015 € 21,90

Carignan, Merlot & Cabernet Sauvignon

Rood Finca Barqueres - Costers Del Segre 2016 € 32,50

Carignan, 

Rood Finca Comabarra - Costers Del Segre 2016 € 32,50

Grenache, Syrah & Cabernet Sauvignon



Cara Nord - Conca De Barbera

Tomàs Cusiné, Xavier Cepero en Eric Solomon bewerken op biodynamische wijze 30ha wijngaard in  de appellatie CONCA DE BARBERA, gelegen ten noorden van

Tarragona in het zuidelijke deel van Catalonië en beschermd tegen de zee door de bergen van Prades in een rustig landschap dat is omgeven door de ruige bergen,

 rotsformaties, kliffen en bossen van de Sierra de Prades. De toekomst van deze wijnen is veelbelovend gezien de fantastische ligging op 800m hoogte in het 

Prades gebergte dat deel uitmaakt van het natuurpark "Park Forrest Poblet" gelegen in de gemeente Poblet.

De bodem bestaat voornamelijk uit leisteen, met grote steile leisteen hellingen die een goede en trage afwatering (irrigatie) garanderen, in het lager gelegen 

gebied bestaat de bodem uit zanderige klei met grind. De combinatie van de deze twee terroirs brengt wijnen voort die gekenmerkt zijn door frisheid en elegantie 

zonder aan kracht en structuur in te boeten.

Wit Cara Nord Blanc  - Conca de Barbera  Montsant 2018 € 12,50
Macabeo, Chardonnay & Albarino

Rood Cara Nord Rood  - Conca de Barbera  Montsant 2015 € 12,50
Garnacha, Syrah, Garrut

Rood Mineral - Montsant 2014 € 13,80
Carinena & Garnatxa

Rood Garrut - Conca De Barbera 2015 € 18,70
Garrut = Monastrell

Castell Del Remei - Costers Del Segre

In 1780 werd dit wijnkasteel gebouwd door de familie Girona, samen met meer dan 5000 m2 wijnkelders, die intussen volledig werden gerestaureerd. 

Het kasteel kende zijn glorieperiode vooral net voor de druifluisplaag, tussen 1880 en 1901. Na de phylloxera werd het domein door Ignasi Girona verder 

uitgebouwd en werden er Bordelese rode en witte variëteiten aangeplant, en dat als eerste domein in Spanje! Het totale domein telt 400 ha, waarvan 140 ha wijngaard.

Op het domein staat een heus kasteel, een kapel, een oude olijfoliemolen, een tonnenmakerij, een distilleerderij, een restaurant etc. 

Het was het eerste Catalaanse domein dat wijnen bottelde en verhandelde. Vanaf 1950 kwam het domein in verval, tot het in 1982 gekocht werd door de 

familie Cusiné die het grondig onder handen nam. Vandaag is het terug een van Spanjes topdomeinen. De wijnen kenmerken zich vooral door hun grote regulariteit.

In totaal wordt er 140 ha wijngaard gecontroleerd. We vinden er zowel de typische Catalaanse cépages als Macabeu en Garnacha, de continentale als Tempranillo,

 en natuurlijk de Franse cépages, aangezien het domein daarmee een van de eerste in Spanje was.

Wit Oda Blanc - Costers Del Segre 2018 € 16,90

Macabeo - Chardonnay

Rood Gotim Bru - Costers Del Segre 2018 € 13,90

Grenache, Tempranillo, Syrah & Cabernet 2018 50cl € 9,50

2018 150cl € 33,00

2016 300cl € 67,00

Rood Oda Red - Costers Del Segre 2016 € 19,40

Merlot & Cabernet 2015 150cl € 39,90

Rood 1780  -  Costers Del Segre 2015/16 € 32,80
Cabernet, Termpranillo, Grenache en  Merlot 2015 150cl € 70,40

2015 300cl € 152,00

Valtravieso - Ribera Del Duero N I E U W

In het hart van Ribera del Duero, één van de allermooiste en beste wijngebieden van Spanje, ligt het prachtige wijnhuis Bodegas y Vinedos Valtravieso.

De familie González Beteré is de eigenaar sinds 1985 toen de eerste wijnstokken zijn aangeplant. De eerste wijn is vervolgens in 1994 op de markt 

gebracht en sindsdien heeft men zich ontwikkeld tot een van de meest vooraanstaande en toonaangevende wijnhuizen in Ribera del Duero.

Valtravieso beschikt in totaal over 73 hectare aan wijngaarden waarvan de allerhoogste op 920 meter liggen. Deze hoge ligging zorgt ervoor dat er een groot

verschil is tussen de temperatuur overdag en ’s-nachts waardoor de druiven optimaal kunnen rijpen op het gebied van suiker, tannine, smaak en kleurstoffen.

 De belangrijkste druif is hier de Tinta Fina (ook wel bekend als Tempranillo) en men beschikt over een aantal kleine percelen met Cabernet Sauvignon en Merlot.

Rood Finca Santa Maria 2018 € 13,20
90% Tempranillo, 5% Cab. Sauv., 5% Merlot

Rood Valtravieso Crianza 2016 € 18,20
90% Tempranillo, 5% Cab. Sauv., 5% Merlot 150cl € 36,80

Rood Valtravieso Reserva 2016 € 29,10
90% Tempranillo, 5% Cab. Sauv., 5% Merlot 2016 150cl € 61,60



Clos Figueras  - Priorat

Het Domaine is in 1997 aangekocht door Christopher Cannan en zijn vrouw Charlotte mede geïnspireerd door de beroemde Rene Barbier (Clos Mogador).

Het landgoed ligt in het hart van de Priorat, in het dorp Gratallops. De bodem bestaat uit leisteen (ofwel licorella), wat het geheim is achter de prachtige 

mineraliteit in de wijn. Alle wijngaarden zijn beplant op moeilijk bereikbare eeuwenoude terrassen. Vandaag de dag wordt Christopher geadviseerd door

 Alain Graillot (beroemd uit de Rhône Vallei) wat resulteert in wijnen met finesse en elegantie. Het bergachtige Priorat heeft een eigen micorklimaat.

De zomers zijn lang en erg warm. In de winter kan het kwik dalen tot de nul graden. De productie in het gebied is schaars en zo bestaat er wel degelijk 

een niche markt voor Priorato wijnen, vooral de nieuwe wijnen uit Gratallops .

Wit Font De La Figuera White - Priorat
65% Viognier, 30% Grenache Blanc & 5% Chenin Blanc

Rood Serras Del Priorat  - Priorat 2016 € 21,70
Grenache, Carignan, Cabernet Sauvignon

Rood Font De La Figuera Red  - Priorat
Grenache, Carignan, Syrah, mourvèdre,  Cab. Sauvignon

Zoet Sweet Clos Figueras 2015 37,5cl € 29,80
100% Grenache

OOSTENRIJK
Weingut Wohlmuth - Sudsteiermark & Burgenland

Wohlmuth werd gevestigd in 1803 en is daarmee al ruim twee eeuwen een huis met een enorme reputatie. Sinds enkele jaren bezit Wohlmuth ook wijngaarden in 

Burgenland (ten oosten van de Steiermark), waar kwalitatief hoogstaande rode wijnen worden gemaakt van het druivenras Blaufränkisch. 

De Wohlmuth Rabenkropf Blaufränkisch werd door Wine Spectator al eens uitgeroepen tot beste rode wijn van Oostenrijk De wijnen worden gemaakt door

vader en zoon, die allebei hebben gewerkt bij andere wineries (o.a. in Italië, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en Duitsland). De ervaring die ze daar hebben opgedaan 

wordt in de eigen winery toegepast, maar wel op zo’n manier dat de eigen signatuur niet verloren gaat. Ze maken graag individuele wijnen, die het karakter van de 

wijngaard tot uitdrukking brengen. De filosofie van het huis is er op gericht om alles op een zo natuurlijk mogelijke wijze te doen (“Als je van de natuur leeft, zoals wij, 

moet je hem goed behandelen”). De opbrengsten zijn laag (32 tot 45 hl/ha), mede door een zeer strenge selectie, volgens Wohlmuth de enige manier om tot

loepzuivere wijnen te komen. Vinificatie en rijping vindt plaats bij gecontroleerde temperatuur, afhankelijk van het druivenras in roestvrij staal of

in barriques van Frans eikenhout. Als de wijn uiteindelijk gebotteld is, wordt de laatste keuze gemaakt: die van het etiket.

De wijnen van Wohlmuth worden altijd gesierd door een etiket dat het werk toont van een lokale kunstenaar, elk jaar weer opnieuw geselecteerd, 

na ampele discussie in de familie. Want kunst, dat is de tweede passie van de familie Wohlmuth.

Wit Gelber Muskateller 'Steinriegl' 2015 € 14,40
Gelber Muskateller

Wit Pinot Gris Kitzeck - Sausal 2018 € 15,90
Pinot Gris

Wit Gewurztraminer 'Sudsteiermark Dac 2018 € 15,90
Gewurztraminer

Wit Sauvignon blanc Sudsteiermark Dac 2019 € 15,90
Sauvignon Blanc

Wit Riesling Kitzeck - Sausal 2019 € 15,90
Sauvignon Blanc

Wit Sauvignon Blanc Ried Sausaler Schlossl 2019 € 22,60
Sauvignon

Wit Riesling Edelschuh 2015 € 28,40
Sauvignon Blanc

Wit Ried Gola Alte Reben 2012 € 28,40
Chardonnayn Pinot Gris & Pinot Blanc

Wit Sauvignon Blanc 'Edelschuh' 2017 € 39,80

Sauvignon Blanc 2014 150cl € 69,90

Rood Aristos 2017 € 16,00
Cabernet Sauvignon & Blaufrankisch

Rood Pinot Noir 'Altenberg'
Pinot Noir

Rood Rabenkroph 2017 € 28,40

Blaufrankisch 2013 150cl € 62,60



Weingut Pfaffl  -  Weinviertel

Roman Pfaffl erfde in 1978 het bezit van zijn ouders. Samen met  diens vrouw Adelheid begon hij in 1983 serieus met het produceren van wijn. Inmiddels hebben

Roman en Adelheid niet minder dan 60 hectare wijngaard bijeen gesprokkeld, en wel op absolute top-locaties in het district Weinviertel en in het district Wien.

Om de invloed van Roman Pfaffl in het district Weinviertel te begrijpen, hoef je alleen maar naar zijn bijnaam te kijken: Mister Veltliner. Als geen ander heeft hij zich

beijverd om ook andere wijnmakers te doordringen van de kwaliteit en het unieke karakter van Grüner Veltliner, het eigen druivenras van Oostenrijk. Maar ook met 

andere rassen is Roman Pfaffl één van de toonaangevende wijnmakers van zijn regio. Een uitspraak in het Engelse wijntijdschrift Decanter, met een hoog

"tongue in cheek" gehalte, zegt genoeg: "Roman Pfaffl is not really the best example - his wines are too good." 

Wit Gruner Veltliner 'Vom Haus' - Qualitätswein 2020 € 10,60

Gruner Veltliner

Wit Wien 1 - Qualitätswein Wien 2020 € 11,70

Riesling

Wit Gruner Veltliner 'Zeisen' - DAC  Weinviertel 2020 € 13,90

Gruner Veltliner

Rood Pinot Noir Réserve - Wien
Pinot Noir

DUITSLAND

Weingut Markus Molitor  - Berkastel - Moesel

Haus Klosterberg, gebouwd aan het einde van de 19e eeuw en destijds 7,5 hectare groot, is in 1984 door Markus overgenomen van zijn ouders.

Hij is de 12e generatie wijnmakers. Inmiddels is het bedrijf in de Mosel uitgegroeid tot 38 hectare, waarvan 4,5 ha in de Saar.

De aanplant bestaat voor 95% uit Riesling, 3% uit Pinot Noir en slechts 2% uit Pinot Blanc. 

De filosophie is duidelijk: respect en aandacht voor de natuur in de breedste zin des woords. In elke wijn moet dat terug te proeven zijn. Elke wijn moet de

 expressie zijn van het specifieke terroir, met zo min mogelijk menselijk ingrijpen. Chemische bestrijdingsmiddelen worden er niet gebruikt.

De druiven worden allen handgeplukt op het voor hen exact juiste tijdstip (rijpheid bepaald door mensen i.p.v. Oechsle waarden uit laboratoria),

wat inhoudt dat in elke wijngaard meerdere keren wordt geplukt. De gisting vindt spontaan plaats met gebruik van natuurlijke gisten. 

De temperatuur waarbij de fermentatie plaatsvindt wordt voortdurend gecontroleerd, lange fermentatie is vaak het geval. 50% van de kelder bestaat uit eiken vaten. 

Per jaar en per wijn wordt bekeken of en hoeveel tijd de wijn in deze of in rvs-vaten doorbrengt. Dit alles leidt tot prachtige wijnen die wel 20-30 jaar kunnen rijpen.

bubbels Cuvée Sekt Brut Haus Klosterberg € 14,90

Riesling

Wit Pinot Blanc 'Haus Klosterberg' - Qualitatswein 2018/2019 € 13,90

Pinot Blanc

Wit Riesling 'Haus Klosterberg' - Qualitatswein 2019 € 13,90

Riesling

Wit Riesling 'Schiefersteil' 2017/2019 € 17,50

Riesling

Wit Riesling 'Urziger Wûrzgarten Kabinett 2017/ 2019 € 21,10

Riesling

Wit Riesling 'Urziger Wûrzgarten Spätlese 2019 € 24,80

Riesling

Wit Riesling 'Kinheimer Hubertuslay' Auslese ** Trocken 2017/2019 € 45,60

Riesling

Wit Riesling 'Wehlener Sonnenuhr' Auslese** Trocken 2019 € 45,80

Riesling

Wit Riesling 'Zeltinger Sonnenuhr' Auslese** Trocken 2016 € 46,50

Riesling

Wit Riesling 'Wehlener Sonnenuhr' Auslese*** Trocken 2019 € 92,90

Riesling

Wit Riesling 'Zeltinger Sonneuhr' Auslese ***  Trocken 2016 € 93,90

Riesling



Halfzoet Riesling 'Haus Klosterberg' - Groene Kaspule - Halfzoet 2017 € 13,90

Riesling

Zoet Riesling 'Haus Klosterberg' - Gouden Kaspule - zoet 2014 € 13,90

Riesling

Zoet Riesling 'Wehlener Sonnenuhr' Kabinett - zoet 2016 € 19,90

Riesling

Zoet Riesling 'Wehlener Sonnenuhr' Spätlese - zoet 2019 € 24,80

Riesling

Zoet Riesling 'Zeltinger Schlossberg' Spatlese  - Zoet 2016 € 25,40
Riesling

Zoet Riesling ' Brauneberger Mandelgraben'  Eiswein - Zoet 2016 € 69,70

Riesling

Zoet Riesling ' Zeltinger Sonnenuhr Auslese *** - Zoet 2019 € 110,00

Riesling 100/100 Robert Parker

Rood Pinot Noir 'Einstern * ' Qualitätswein 2017 € 25,10
Pinot Noir

Rood Pinot Noir 'Brauneberger Mandergraben' * 2016 € 35,70

Pinot Noir

Rood Pinot Noir ' Brauneberger Klostergarten ** 2014 € 49,10
Pinot Noir

ZUID - AFRIKA

Boekenhoutskloof - Franschhoek - Stellenbosch
Het domein Boekenhoutskloof, een van de oudste landerijen in Franschhoek,werd opgericht in 1776. Wanneer in 1993 een consortium van 6 investeerders 

het landgoed overneemt, breekt een nieuw tijdperk aan. Nieuwe wijnranken worden aangeplant, een nieuwe wijnkelder geïnstalleerd en vooral,

Marc Kent wordt wijnmaker en al gauw aandeelhouder nummer 7. Onder zijn leiding wordt de eerste jaargang 1997 een onwaarschijnlijk succes, 

en behoort Boekenhoutskloof in één klap tot de absolute top van Zuid-Afrika en een van de meest gezochte wijnen ter wereld. Porcupine Ridge, 

de Standard Range, is soepeler gevinifieërd maar straalt onmiskenbaar het karakter uit die de wijnen van Marc zo typeert.

He combines the power and ripeness of the new world with the elegance and precision of the old'

Wit The Wolf Trap White - Franschhoek Paarl 2018 € 8,70

Viognier, Chenin Blanc & Grenache Blanc

Rood The Wolf Trap Red - Franschhoek Paarl 2018  € 8,70

Syrah, Mourvèdre & Viognier 150cl € 19,30

Boschkloof - Stellenbosch

In Stellenbosch vind je het kleine wijnbedrijf Boschkloof. Het wijnhuis wordt gerund door de Borman familie. Hun motto is 'inconsessum persequor

Een ambitieus motto dat betekent: altijd op zoek naar het onmogelijke. Hiermee dagen ze zichzelf steeds weer uit om nog betere wijnen te maken.

Rood Cabernet Sauvignon / Merlot 2019 € 13,70

Cab. Sauv, Merlot

Rood Syrah 2018 € 20,50

Syrah

Rood Conclusion 2018 € 32,50

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon & Merlot



ARGENTINIË

Finca Abril - Mendoza Exclusieve import voor België

Een goede leerling van Achavals’ visie en werkwijze is Finca Abril, een 23 ha klein domein in de Valle de Uco, zuidwestelijk van Mendoza. 13 ha bevinden zich in 

La Consulta en 10 ha in Altamira, beiden horend tot de allerbest geplaastste wijngaarden van Mendoza.  Maria Laura en Gustavo, de eigenaars van Finca Abril, 

verkochten vroeger Altamira druiven aan Achaval Ferrer en besloten in 1996 om op eigen benen te staan. Een bescheiden vinificatieruimte en kelder werd op de

La Consulta site gebouwd en de Achaval richtlijnen qua wijnbouw werden en worden nog steeds strikt opgevolgd. Kleine rendementen door middel van groene 

oogsten, organische meststoffen, manuele oogsten in kleine 10 kg kisten. Ook in de kelders wordt niets aan het toeval overgelaten : wijnmaker Federico Laborde 

verkiest lot per lot te vinifiëren en te rijpen. Het paradepaard van het domein is de ONCE ACRES 1922. De naam zegt het zelf : dit perceel stokoude Malbec (zo’n 

kleine 4 ha) werd in 1922 aangeplant en produceert uitzonderlijk fruit dat resulteert in wijnen met een hoge densiteit en een bewonderenswaardige frisheid.

Rood Malbec ' Terroir ' -  Mendoza

Malbec

Rood Malbec Rapsodia - Mendoza 2015 € 16,30

Malbec

Rood Malbec Gran Resserva 1922 - Mendoza 2015 € 31,70

Malbec

Achaval Ferrer - Mendoza

Achaval Ferrer het gezamenlijke geesteskind van enkele gepassioneerde Argentijnen en een avontuurlijke Italiaanse wijnmaker, heeft zich sinds zijn ontstaan 

geprofileerd als producent van wereldklasse wijnen. Santiago Achaval, Manuel Ferrer en Roberto Cipresso zijn de drijvende krachten achter dit dynamisch domein.

Kwantiteit is nooit een drijfveer geweest bij Achaval Ferrer, kwaliteit des te meer. Het domein beschikt momenteel over zo’n 45 ha wijngaarden, verdeeld over

 zo’n viertal verschillende Finca’s.  Van deze Finca’s produceert het domein zijn ‘vlaggeschepen’, de drie Malbecs, afkomstig van Finca Altamira, Finca Bella Vista en 

Finca Mirador en de bordeaux blend Quimera afkomstig van Finca Diamante. Wijnmaker Roberto Cipresso laat zijn italiaans chauvinisme vrij spel als hij de 

Finca wijnen van Achaval Ferrer bestempelt als de Ferrari’s van de argentijnse wijnwereld. Duur en flitsend zijn ze in ieder geval. De eigenheid van de Finca’s is 

ronduit bewonderenswaardig : de flashy extroverte Altamira versus de gesloten, compacte Mirador met daartussenin de verfijnde Bella Vista.

 Quimera is een uitbundige, complexe blend van oude Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc en Petit Verdot.

Rood Malbec - Finca Mirador - Mendoza 2009 150cl € 171,60

Malbec


