JEAN Chardonnay 2021, Maison Jean Loron – Frankrijk, VdF

per fles 8.50

Sinds 1817 is de familie Loron eigenaar van het Domaine des Billards in SaintAmour. Met wijngaarden gelegen in Beaujolais en Bourgogne produceren zij
vele mooie wijnen. Vandaag de dag wordt het bedrijf geleid door de 8e
generatie! Deze Chardonnay heeft een schitterende lichtgele kleur met groene
highlights. In de neus vind je tonen van citrus, lychees en witte bloemen met
een minerale toets. De mond is rond met een perfecte balans. Jean Chardonnay is makkelijk toegankelijk en zit vol frisheid. De
aanhoudende afdronk is mooi zacht. Past uitstekend bij schelpdieren, verschillende soorten witvis en paddestoelen.

LA GABACHA 2021 Tierra de blancos, Casa Rojo – Spanje, Rueda

per fles 12.95

CHARDONNAY Limited Release 2020, Sutil Wines – Chili, Itata Valley

per fles 12.95

GRUNER VELTLINER „Schafflerberg“ 2021, Weingut Leth – Oostenrijk, Wagram

per fles 13.95

VERMENTINO ‘delle Conchiglie’ IGT 2021, Poggiotondo – Italië, Toscana

per fles 14.25

RIESLING Grand Cru ‘Kastelberg’ 2021, Julien Schaal – Frankrijk, Elzas

per fles 18.95

La Gabacha van Casa Rojo is een frisse witte wijn uit de DO Rueda van 100%
Sauvignon Blanc. In de neus een explosie van tropische aroma’s van mango
en ananas vergezeld van citrus noten. De smaak is breed, fris en intens met
een mooie balans tussen zuren en restsuikers. De wijnstokken zijn 20 tot 30
jaar oud en liggen in de gemeente Valdestillas (Valladolid) op een hoogte van
750 meter. De winter van 2020 was koud en regenachtig, de lente was warm en de zomer was ronduit heet. Perfecte
omstandigheden voor het groeien van druiven met een geweldig potentieel. Rijping gedurende drie maanden op de lie.
Heerlijk met pasta, risotto, schaal- en schelpdieren of als aperitief.

De wijngaard is gelegen op vulkanische bodem in de Itata Vallei, de oudste
regio waar wijn gemaakt wordt in Chili. Het klimaat is mediterraan, maar de
Larquí rivier en het Andesgebergte zorgen voor gematigde temperaturen en
koele nachten. Frisse aroma's met tonen van tropisch fruit, witte bloemen,
zoals oranjebloesem en jasmijn, en hints van geroosterd brood en eikenhout.
Romig en complex op het palet waar ook mineraliteit tevoorschijn komt die
zorgt voor complexiteit en elegantie.
Deze wijn is heerlijk bij vegetarische gerechten, witvlees zoals kip, kalkoen en varken met sauzen op basis van room.

Schafflerberg is één van de hoogst gelegen wijngaarden in Fels. Voor deze wijn
worden de druiven in een zo laat mogelijk stadium geoogst, waardoor ze zeer
aromatisch zijn. De wijn is gefermenteerd door natuurlijke gist in temperatuur
gecontroleerde roestvrijstalen tanks. Gekenmerkt door een intens fruitig
karakter van rijpe gele appel en een vleugje peperige kruiden. Hij toont de
perfecte combinatie van terroir en variëteit. Biedt fantastisch drinkplezier op het hoogste niveau. Dit is een klassieker voor bij de
Oostenrijkse keuken, zoals de Wiener schnitzel en varkensvlees, rundvlees in alle varianten, zoetwater vis en rijpe kaas.

Poggiotondo is gelegen in het kleine authentieke dorp Cerreto Guidi in het
prachtige glooiende landschap van Toscane. Vinificatie vindt plaats in RVS
tanks bij 18 ° C, waarna de wijn 60 dagen ‘sur lie’ verblijft in betonnen tanks
tot de botteling. Zuivere strogele kleur, in de neus aroma’s van bloemen,
donker fruit en appel. De smaak is verfijnd met tonen van appel, mineralen
en fruitigheid. De afdronk is complex met een mooie balans tussen fruit en
zuren met op de achtergrond een licht kruidige toon. Heerlijk als aperitief, maar ook uitstekend als begeleider van frisse salade met
gamba, lichte visgerechten, pasta, gegrild varkensvlees en zachte kazen.

Aan de voet van de Vogezen, net onder het kasteel van Haut-Koenigsbourg, ligt
onze wijnkelder, in het dorp Saint-Hippolyte. Kastelberg heeft een bijzonder
complexe bodem die uniek is in de Elzas en perfect is voor de productie van
hoogwaardige Riesling. Deze 50 jaar oude wijngaard ligt aan de noordelijke
rand van de stad Andlau. De charme van deze Riesling Grand Cru zit hem in de elegantie en het compacte bouquet. Complex,
mineralig en met tonen van citroen. De wijn heeft een aangename zuurgraad en een hoog bewaarpotentieel van 20 - 25 jaar. Past
goed bij visgerechten, gegrilde kip, kalkoen of ganzenlever en stevige geitenkazen.

Winkelprijs 6 fl wit = 81.55
Promo prijs 6 fl wit
=

75,00 euro (korting 8%)*

Prijs 6fl wit + 6fl rood = 162.95

Promo prijs 6fl wit + 6fl rood =

140,00 euro (korting 15%)*

JEAN GAMAY 2020, Maison Jean Loron – Frankrijk, VdF

per fles 8,50

Sinds 1817 is de familie Loron eigenaar van het Domaine des Billards in SaintAmour. Met wijngaarden gelegen in Beaujolais en Bourgogne produceren zij
vele mooie wijnen. Vandaag de dag wordt het bedrijf geleid door de 8e
generatie! Maceratie van de druiven gebeurd onder gecontroleerde
temperatuur. Dit met de bedoeling soepele ronde tannines te bekomen, terwijl
de versheid van het fruit behouden blijft. Diepe granaatkleur met intense aroma's van rijpe zwarte bes en bosbes, met zoethout
en minerale tonen. Het mondgevoel is rond met een aangename zachtheid en intense fruitsmaken. Jean is makkelijk toegankelijk,
vol frisheid en heeft een heldere lange afdronk. Uitstekend bij verschillende roodvlees gerechten, charcuterie en zachte kazen.

CABERNET SAUVIGNON Limited Release 2017, Sutil Wines – Chili, Maipo Valley

per fles 12.95

BLAUER ZWEIGELT Reserve 2019, Weingut Leth – Oostenrijk, Wagram

per fles 13,95

CHIANTI SUPERIORE DOCG 2019, Poggiotondo – Italië, Toscana

per fles 14.25

VACQUEYRAS ‘Reflets de l’âme’ 2019, Fontaine du Clos – Frankrijk, Rhône

per fles 15.25

MALBEC ‘Ben Marco’ 2020, Dominio del Plata – Argentinië, Mendoza

per fles 16.50

Sutil werd in 1995 opgericht door Juan Sutil, wiens voorouders in 1850
vanuit Spanje naar Chili kwamen. Het is gevestigd in Colchagua Valley,
maar heeft ook wijngaarden in Limarí, Maule en Itata. Na de malolactische
gisting rijpt deze 100% Cabernet Sauvignon 16 maanden in Franse en
Amerikaanse eiken vaten . Fris en kruidig in de neus met uitbundige
aroma's van zwarte bessen, chocolade en tabak. Het palet is robuust en zeer goed gebalanceerd met ronde tannine die leiden
naar een elegante en aanhoudende afdronk. Een prachtige wijn om te drinken bij rood vlees en wild, zoals zwijn, hert en konijn,
maar ook met sterke kazen zoals Camembert en Cheddar.

Het wijnbouw gebied Wagram ligt ten Noorden in de Donauvallei, tussen Krems &
Wenen. Weingut Leth, gesticht in 1960 is een relatief jong bedrijf waar sinds
2006 met Frans Leth Jr de 3de generatie aan het roer staat. Het is onder zijn
impuls dat de wijnen van Leth tot de beste van Wagram behoren. Medium robijn
met violette reflecties. Typische bessenmix waarin de kersen de toon zetten, zeer
delicaat onderstreept met eiken flair. Mooie volheid in de mond, fijnkorrelig, krachtige tannine, goede lengte, kan ook nog enige
tijd rijpen. Ontwikkelt zijn aroma snel na het bottelen, met een goed potentiëel voor meerdere jaren flesrijping. Heerlijk bij rooden gestoofd vlees, pluimwild , haas, hert, lam en vele soorten kaas,
De wijnen van Poggiotondo worden met véél respect voor de regio Chianti
geproduceerd, volledig biologisch sinds 2014, maar wel volgens de moderne
visie van Alberto Antonini. Deze uitstekende wijn bestaat uit drie
druivensoorten: Sangiovese, Canaiolo en Colorino en rijpt 12 maanden in eiken
vaten. Donkere kersenkleurige wijn. Er is een mooie rotsachtige kwaliteit in het pure, frisse donkere fruit. Heerlijk sappig met
kruidige, zoete donkere kersen en wild fruit, maar ook een beetje hartig. Prachtig in balans en harmonieus. Zowel glad als pittig en
een frisse finish. Heerlijk om zo van te genieten of bij een Italiaans traditioneel gerecht.
De familie Barnier (nu Jean-François) is geworteld in Sarrians waar ze wijnbouwer
en wijnkweker zijn. In het hart van het domein geeft een fontein zijn naam aan
hun enorme wijngaard (100 ha) beplant met een veertigtal druivensoorten. Deze
prachtige wijn bestaat uit Syrah en Grenache druiven. De Grenache druiven rijpen
op gist in tanks en de Syrah in eiken vaten. In de neus komen zwarte bessen,
aardbeien en frambozen naar voren met een bosrijk karakter, met aroma’s van nootmuskaat en karamel. Een medium tot volle
body, maar toch fris en geconcentreert. Heerlijk bij rood vlees, wild, stoofschotels en alle soorten kazen.
Susana Balbo is een van de meest toonaangevende en innovatieve wijnmakers
van Argentinië . In 1981 studeerde Susana af als eerste vrouwelijke oenologe in
de Argentijnse wijngeschiedenis. Ze wordt gezien als de ‘Evita Péron’ van de
Argentijnse wijnbouw. Invloedrijk, geliefd en een tikkeltje controversieel. 100%
Malbec & 11 maanden rijping op frans eiken van 2de gebruik. De zandige leem
en rotsachtige bodems garanderen een goede doorlaatbaarheid, beperken de plantengroei en zorgen voor een perfecte
rijping. BenMarco Malbec is een topproduct van de Uco-vallei waar het vandaan komt. Met een boeket van vers zwart fruit,
bloemige tonen van viooltjes, met heldere zuren, stevige tannines en een lange afdronk.
Te genieten met rundvlees, worstjes, gekruid of gegrild varkensvlees, middelzware kazen en pastasauzen op basis van vlees.

Winkelprijs 6 fl rood = 81.40

Promo prijs 6 fl rood

= 75,00 euro (korting 8%)*

Prijs 6fl rood + 6fl wit = 162.95

Promo prijs 6fl rood + 6fl wit

= 140,00 euro (korting 15%)*

