GRAN MAESTRO “Appassimento” 2021 – Italië, Puglia

per fles 7,95

LA VILLETTE Viognier 2020, Badet Clement – Frankrijk, VdF

per fles 8,25

Deze wijn wordt gemaakt van Fiano & Chardonnay druiven, die gedeeltelijk gedroogd werden. Het bouquet heeft aangename hints
van tropisch fruit. Op het palet proef je een volle, ronde en warme wijn met
structuur en zachtheid en een delicate en aromatische lange finish. De wijn
behoud zijn frisheid en aroma's in zowel geur als smaak.
Een heerlijke wijn om te combineren met rijke voorgerechten, magere vis, wit
vlees, rijpe kazen en gegrilde groenten.
Deze wijn bestaat uit 100% Viognier druiven , afkomstig van de regio Minervois,
een wijnbouwgebied in de Languedoc. In combinatie met de frisse wind die
door de wijngaard blaast, heeft hij toch voldoende frisheid. De Viognier-druif
staat bekend om zijn bouquet van zacht fruit en bloemen, laag zuurgehalte en
kracht. De wijn rijpt een paar maanden in eiken vaten op gist. Deze Viognier is
een aromatische wijn met veel karakteristieke fruit tonen, zoals abrikozen en
perziken. Het palet toont een combinatie van florale tonen van acacia bloemen, lelies en lavendel en hints van verse bananen.
Heerlijk in combinatie met stevige visgerechten, schaal- en schelpdieren, romige pasta's en kruidige curry's.

“DUETT” Riesling-Veltliner 2020, Weingut Leth – Oostenrijk, Wagram

per fles 8,50

Weingut Leth heeft zich ontwikkeld tot een van de
toonaangevende producenten van Oostenrijk. De wijnmakerij stelt hoge eisen
aan de kwaliteit van hun producten. Het doel is duurzame wijnbouw doordat er
geen gebruik wordt gemaakt van bestrijdingsmiddelen sinds 25 jaar. Deze wijn is
een blend van Riesling en Grüner Veltliner. In de neus subtiele steenvruchten en
nuances van citrus gecombineerd met kruidigheid in de neus. Verfrissend en
sappig op het bouquet, aangenaam opgetild door een fijne zuurgraad.
Een heerlijke wijn als begeleider van licht eten, asperges, gegrild vlees, salades en gestoomde forel.

TOURAINE Sauvignon Blanc 2021, Domaine Malet – Frankrijk, Loire

per fles 9,35

VILLA SOLAIS, Vermentino di Sardegna DOC 2021, Santadi – Italië, Sardegna

per fles 9,50

Deze prachtige wijn wordt gemaakt van 100% Sauvignon Blanc druiven. De
wijnstokken groeien in een gebied dat rijk is aan klei, kalksteen en vuursteen.
De vinificatie vindt plaats met behulp van een thermoregulatie van de vaten.
De wijn rijpt op gist voor ongeveer 6 maanden. Gouden kleur met groene
reflecties. Het bouquet toont aroma's van citrus en tropisch fruit. Zeer
verfrissend in de mond en vol van smaak. Deze aromatisch en fruitige Sauvignon Blanc is een perfecte match met zeevruchten,
oesters, vis of geitenkaas.

Cantina Santadi is gevestigd in het ZW van Sardinië, nabij de prachtige stranden
en duinen van Porto Pino. De strategie van het bedrijf is het maken van mooie
kwaliteitswijnen waarbij zo veel mogelijk de tradities behouden blijven en de
autochtone druivensoorten de boventoon voeren. Deze wijn bestaat uit
Vermentino, aangevuld met Naragus druiven. Briljante strogele kleur, met
groene en gouden tinten. Een mooie frisse afronding in de mond gaat samen
met een aantrekkelijke minerale toon. De ideale matches zijn eerste gangen met zeevruchten en wit vlees of als aperitief.

JFGW White 2020, Bodegas Neleman – Spanje, Valencia

per fles 10,75

De naam zegt alles; Deze veelvuldig bekroonde biologische topper is
simpelweg hele goede witte wijn, en een combinatie van vier
druivensoorten : 70% Verdil, 10% Chardonnay, 10% Viognier en 10%
Sauvignon blanc. Aan geur en smaak geen gebrek. Volle, krachtige en vooral
kruidige geuren met veel rijp tropisch fruit, kaneel en nootmuskaat, vleugje
vanille van het eikenhout en een zachte, romige maar ook frisse afdronk. Bovendien met een iconisch en spraakmakend etiket !
Past goed bij sushi en dan vooral sushi waar avocado in verwerkt is.

Winkelprijs 6 fl wit = 54,30
Promo prijs 6 fl wit
=

50 euro (korting 8%)*

*Geldig tot 16 oktober 2022

Prijs 6fl wit + 6fl rood = 108.95

Promo prijs 6fl wit + 6fl rood
= 92.50

euro (korting 15%)*

CONDE PINEL “Old Vines” 2018, Hammeken Cellars – Spanje, VdT Castilla

per fles 7,50

CORBIERES Vieilles Vingnes 2019, Château Fontarêche – Frankrijk, Roussillon

per fles 7.95

PIPOLI, Aglianico del Vulture 2019, Vigneti del Vulture – Italië, Basilicata

per fles 8,95

PLAN DE DIEU Côtes du Rhône Villages 2018, Boissy & Delaygue – Fr., Rhône

per fles 9,95

Deze “Old Vines” is de grote broer van de Conde Pinel serie. De wijn heeft dezelfde
drinkbaarheid, maar toont meer rijping en karakter, aangezien de druiven afkomstig
zijn van 30 jaar oude wijnstokken. Bovendien rijpte hij 4 maanden in Frans eiken vaten.
Donkerpaars van kleur met aroma's van zwart fruit zoals bosbessen, zwarte kersen en
een hint van koffie. Een goede vanille noot door rijping in eikenvaten. In de mond een
full-bodied wijn met rijpe tannine en een lange afdronk. Ideaal bij BBQ gerechten, gourmetschotels en rood en wit vlees.
Fontareche dankt zijn naam aan het Latijnse Fonte Erecto. In 1682 kwam het
kasteel alsook het wijngoed in handen van de familie Mignard, en tot op
vandaag is dit nog steeds zo. Het domein beslaat 200 hectare waarvan 160
hectare aan geklasseerde wijnstokken. Op het landgoed worden 17
verschillende druivenrassen geteeld. Deze VV is een blend van Syrah,
Mourvèdre, Carignan en Grenache. Granaatrode kleur. Een rijk bouquet met zwart fruit en zachte kruidenaroma's. Fris in de mond,
omringd door elegante tannines en gemarkeerd door zwart fruit met een zekere mineraliteit. Mooi in balans en luchtig in de
afdronk met lichte fruittonen. Gaat uitstekend gepaard met gegrilde zeebaars, varkensvlees en gerijpte Munster kaas.
Basilicata ligt in het zuiden van Italië, tussen de hak en de punt in. De wijnstokken
voeden zich op het rotsachtige terrein van de berg Vulture, een uitgedoofde vulkaan.
De druiven groeien bovendien op een hoogte van 800 meter en in combinatie met de
mineralen in de bodem levert dat een aangename complexiteit op in de wijnen. Deze
wijn smaakt en ruikt naar donker en rood fruit zoals kersen. Heerlijk vol en zacht in de
mond dankzij een kort rijping op eiken vaten. Perfect in combinatie met gestoofde vleesgerechten en gekruide kazen.
De combinatie van verschillende druivenrassen: 60% grenache noir, 25% syrah,
10% mourvèdre en 5% carignan zorgt voor een mooie balans in deze wijn. De
vinificatie vindt plaats onder een gecontroleerde temperatuur waarna de
inweking plaats zal vinden en de wijn zich ontwikkeld gedurende 3 weken op
tank. Tot slot rijpt de wijn nog minimaal 6 maanden in betonnen vaten.
Dieprode kleur met paarse reflecties. Een complexe geur met aroma's van rijp, rood fruit en jam. Volle body en een zeer goede
balans tussen de fruitigheid en kruidigheid. Past perfect bij varkenshaas en zachte, Franse kazen.

U PASSIMIENTO Sicilia DOC 2020, Baglio Gibellina – Italië, Sicilia

per fles 9,95

DOURO Riserva 2019 (aged in Port Barrels), Fuerheerds – Portugal, Douro

per fles 10,35

De Frappato druiven worden geplukt wanneer ze net rijp zijn. Op deze manier blijft
de karakteristieke frisheid behouden. De Nero d'Avola druiven blijven juist lang aan
de ranken zitten, totdat ze al op natuurlijke wijze iets ingedroogd zijn. Hierna
worden ze voorzichtig in houten kisten gelegd. Na een voorzichtige persing worden
ze langzaamaan geblend. De wijn heeft een diepe helderrode kleur. In de neus zeer karakteristiek en intens, met hints van rode
bessen. In de mond is het een warme volle wijn, goed in balans door zijn frisheid. De tannines zijn zacht en elegant. Zeer geschikt
om te drinken bij Italiaanse pasta en verfijnde kazen.

Deze wijn is gemaakt van Tinta Roriz, Touriga Franca en Touriga Nacional, om zo
een uitgebalanceerde wijn te bekomen. De stevige tannines van Tinta Roriz met
tonen van rockrose, de zachte tannines van Touriga Franca met aroma's van
zwart fruit en bessen, en de frisse bloemige noten van Touriga Nacional.
Het Port-karakter van de wijn ontstaat door de rijping in oude Portvaten
gedurende 12 maanden. Deze wijn heeft een diepe bordeauxrode kleur en aroma's van pruimen en kers. Op het bouquet zachte
tannine door de rijping in oude houten vaten. Deze wijn is heerlijk bij kaas, wild en gerechten met rood vlees.

Winkelprijs 6 fl rood = 54,65
Promoprijs 6 fl rood
=

50 euro (korting 8%)*

*Geldig tot 16 oktober 2022

Prijs 6 fl rood + 6 fl wit = 108,95

Promo prijs 6fl rood + 6fl wit
= 92.50

euro (korting 15%)*

