Frankrijk
Witte wijnen

.

Domaine Cédrik Bardin, AOC Pouilly Fumé
Cédrik is een wijnbouwer die gelegen is in Pouilly-sur-Loire en zowel wijngaarden heeft in de appellatie
Pouilly Fumé als in de appellatie Sancerre. Zijn Pouilly Fumé is gemaakt van pure Sauvignon Blanc die
knisperend fris is gevinifieerd. Typische geuren van citroen, limoen en stekelbes, en ook in smaak
komen de frisse zuren terug.

Domaine François Bergeret, Bourgogne Hautes Côtes de Beaune, wit
Dit domein is gelegen in Nolay, een klein dorpje in de buurt van Beaune.Gemaakt van 100% Chardonnay, oude
wijnstokken, enkel afkomstig van de hoogst gelegen wijngaarden rondom Beaune. Lage rendementen, lichte
houtrijping, lange finale… Alles wat een witte Bourgogne moet hebben.

Rode wijnen

.

Domaine Fontaine du Clos, Réflets de l’Ame, Vacqueras, Rhône, rood
Stevige houtgerijpte wijn, gemaakt van voornamelijk Grenache, aangevuld met Syrah en een tikkeltje
Mourvèdre. De appellatie Vacqueras is een kleine wijnstreek, gelegen tussen Gigondas en
Châteauneuf-du-Pâpe, in de zuidelijke Rhônevallei, ten westen van de Mont Ventoux. Intense geuren
van geconfijt rood fruit, met toetsen van cacao en vers hout. In de mond zeer krachtig, licht kruidig en
met een zeer lange, stevige afdronk.

Domaine du Grand Ormeau, Lalande de Pomerol, Bordeaux, rood
Schitterende rode wijn, gemaakt van overwegend Merlotdruiven, aangevuld met Cabernet Sauvignon
en Cabernet Franc. Na een lange schilweking en een verdere lange vergisting rijpt de wijn 18 maanden
verder in kleine houten vaten. Het resultaat is een hele geconcentreerde, zachte en evenwichtige wijn
met een sublieme afdronk.

Rosé wijn

.

Château de Grezan, AOC Faugeres
Evenwichtige blend van 60% Syrah en 40% Grenache. Het Domein is gelegen ten noorden van Beziers
en wordt gerund door eigenaar en wijnmaker Fabien Pujol. Bloemige neus met een toetsje witte peper.
Frisse smaken van klein rood fruit zoals aardbei en kers.

Italië
Witte wijnen

.

Le Morette, Cru Benedictus, Lugana, Veneto, wit
De appellatie Lugana ligt in het noordoosten van Italië, net ten zuiden van het Gardameer, niet ver van
Verona. Dit is werkelijk een schitterende wijn. Gemaakt van de Turbiana-druif, afkomstig van
Mandolarawijngaard, een wijngaard die perfect zuidelijk georiënteerd is, met oude wijnstokken.
Druiven worden overrijp geoogst, waardoor ze werkelijk bol staan van de exotische aroma’s. Nadien
een mooie houtrijping. Heel veel smaak en lange, fijne afdronk.

Josetta Saffirio, Langhe Bianco, Piemonte, wit
Deze witte wijn is gemaakt van de Rossesedruif, een lokale druivensoort die bijna volledig is
uitgestorven. De druiven worden zeer zacht geperst en het sap wordt vergist in houten vaten. Nadien
rijpt de wijn nog een jaar verder in deze vaten, zonder filtering, en elke 14 dagen worden de vaten
rondgedraaid, waardoor de smaken van de droesem perfect worden opgenomen. Absolute top!

Rode wijnen

.

Illatium Morini, Valpolicella Superiore “Campo Prognai”, Veneto, rood
Dit wijndomein bestaat al veertig jaar. In 1992 werd besloten een volledig nieuwe kelder te bouwen
met moderne vinificatieapparatuur. De wijnstreek ligt in het noordoosten van Italië, ten oosten van het
Gardameer, niet ver van Verona.
Deze wijn is gemaakt van drie druivensoorten : Molinara, Corvina en Rondinella. Deze druiven worden
na het oogsten kort gedroogd op een open zolder, zodat er luchtcirculatie is en er geen
schimmelvorming optreedt. Op deze manier verdampt het water dat in de druif zit en wordt de
concentratie verhoogd. Daarna rijpt de wijn nog 18 maanden verder in houten vaten en dan pas wordt
hij gebotteld. Krachtige aroma’s van zwart fruit, kruiden en vanille. Ook in de mond komen deze
krachtige aroma’s terug, maar eens de wijn doorgeslikt wordt hij heel soepel en zacht van smaak. Zeer
lange afdronk!

Vignavecchia, Chianti Classico, Riserva, Toscane, rood
Deze wijn, gemaakt van 90% Sangiovese en 10% Merlot wordt bij wijnze van spreken al in de wijngaard
gemaakt. Orsola en haar team verzorgt haar ranken tot in de puntjes. In de kelder gaat dat met
dezelfde aandacht verder. Zeer complex, rijpe kersen, kruidige ondertoon, zeer uitgebalanceerd.
Houtgerijpt gedurende 24 maanden met nadien nog een verdere flesrijping. Een heerlijke combinatie
van kracht en finesse.

Portugal
Witte wijnen

.

Herdade do Cebolal, Setubal
Dit domein heeft slechts 14 ha wijngaarden en ligt ongeveer 150 km ten zuiden van Lissabon, tegen de
Atlantische Oceaan. Deze wijn is hun top cuvee in wit. Het is een blend van Arinto en Fernao Pirès. Zeer
lage rendementen en een fijne houtlagering geven veel smaak en complexiteit.

Casa das Buganvillias, Laureiro, Vinho Verde
Deze wijnstreek ligt in het noordwesten van Portugal. Sinds enkele jaren is het domein in handen van
twee zussen. Raquel, één van de twee, is de wijnmaakster en neemt de beslissingen in de kelder. Haar
kennis heeft ze opgedaan bij diverse grote en kleine wijndomeinen in heel Portugal. Deze cuvee is
gemaakt van 100% Alvarinho die in Spanje Albariño wordt genoemd. Heel strak en fris gevinifieerd met
licht ziltige en vooral zeer lange finale.

Rode wijnen

.

Vieira de Sousa, Reserva, Douro
Dit kleine domein met steile wijngaarden is gelegen aan de oevers van de Douro, op ongeveer 100 km
van Porto. De wijn is een blend van 60% Touriga Nacional en 40% Touriga Francesa. Manuele oogst
met een tweede sortering op de trieertafel. Daar werden ze ook nog ontsteeld , zodat enkel de rijpe
druiven in de cuves belanden. Een fijn houtrijping van 6 maand in nieuwe Franse eiken vaten. De smaak
is zeer geconcentreerd, toetsen van rijp zwart fruit, vol en vlezig, met kruidige ondertoon. Een vleugje
vanille maakt de wijn compleet. Zeer lange en krachtige afdronk.

Herdade do Cebolal, setubal
Dit domein heeft slechts 14 ha wijngaarden en ligt ongeveer 150 km ten zuiden van Lissabon, tegen de
Atlantische Oceaan. Deze wijn is hun top cuvee in rood. Het is een blend van Touriga Nacional, Petit
Verdot en Alicante Bouchet. Zeer lage rendementen en een verfijnde houtrijping geven veel smaak en
kracht met een zeer lange, kruidige finale.

Oostenrijk
Witte wijnen

.

Weingut Waltner, Grüner Veltliner “Dorner”, Wagram, wit
De Dorner-wijngaard is een wijngaard die perfect op het zuiden is geöriënteerd, een mooie
hellingsgraad heeft, waardoor het water makkelijk kan wegstromen, en een specifiek terroir heeft van
Löss, een soort kalk. Deze ondergrond geeft aan de Grüner Veltliner zijn specifiek aroma. Zeer intense
neus van passievrucht en mango, met krachtige fruitige en kruidige smaken. De afdronk is vol en lang.

Weingut Schauer, Morillon Schiefergestein, Südsteiermark, wit
Dit wijngebied ligt in het zuidoosten van Oostenrijk, net tegen de Sloveense grens. Het is een
wijngebied waar vooral de witte druiven het beste resultaat geven. Deze wijn is het paradepaardje van
het domein. 100% Morillon, wat de lokale benaming is voor Chardonnay; aangeplant op een
ondergrond van leisteen. Lage rendementen en mooie houtrijping zijn hier de kernwoorden. Vol,
elegant en een lange finale.

Rode wijnen

.

Weingut Waltner, Zweigelt Barrique, Mariënberg, Wagram, rood
De wijngaard Mariënberg ligt pal op het zuid gericht, nabij Ottenthal, in het uiterste noorden van
Wagram. Deze ligging geeft de druiven de kans om zeer rijp te worden. Mede dankzij deze rijpheid
heeft deze wijn een zeer donkere kleur. 14 maanden houtrijping, maar zeer elegant. Volle smaken van
zwart fruit, met een fijne vanillesmaak in afdronk.

Weingut Johanneshof Reinisch, Alter Rebstock, Thermenregio
Hoewel Oostenrijk op wijngebied vooral gekend is voor witte wijn, is de Thermenregio vooral gekend
voor zijn hele elegante rode wijnen. De drie broers maken deze wijn van Zweigelt, Sankt Laurent en
Blaufrankisch. Alle druiven zijn afkomstig van hun oudste wijnstokken. Minder opbrengst, maar
geconcentreerde smaken. Na de vergisting rijpt de wijn nog verder in grote houten vaten van
Oostenrijkse eik. Donker rode kleur, de aanzet is fijn met veel klein rood fruit. In de mond wordt deze
wijn zeer elegant en verfijnd, met mooie lange finale.

Hongarije
Witte wijnen

.

Furmint Barakonyi, Tokay Nobilis wit
Tokaj-Hegyalja is de appelatie waarvan het landklimaat in de herfst droog en warm is met mistige
ochtenden. Een ideale omgeving voor de druivenras furmint die goed aard op een bodem van turfsteen
en een beetje klei. De rijping gebeurde 7 maand op gebruikte Zempléni vaten met een spontane en
autochtone gisten.

Kéknyelű Laposa
Het druivenras Kéknyelű ( blauwe stengel) is een zeldzaam Hongaarse druivenras. Het ras is lastig te telen met
een lage opbrengst. De wijn ervan heeft een lichtgroene kleur en is fris geurig. De kéknyelű lijkt op
de királyleányka en wordt verbouwd in de wijnregio`s Eger en Badacsony. Dit wijndomein ligt in Badascony ten
noordwesten van het Balatonmeer op een vulkanische berg vandaar de ondergrond van basalt, löss en zand
met een warmer en milder klimaat dan gemiddeld. Deze wijn heeft 4 maanden rijping achter de rug op
gebruikte Hongaarse eiken vaten.

Rode wijnen

.

Egri Bikavér Superior Simon
Het domein ligt in Eger in het noorden van Hongarije en ten oosten van het Mátra gebergte met een
normaal landklimaat. Dit is één van de bekendste wijnen uit Hongarije vanwege de legende “ het
stierenbloed van Eger”. Een wijn waar werk is ingestoken, ze bestaat namelijk uit 5 druivenrassen (
Kékfranckos, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot en Kadarka) deze werden eerst afzonderlijk
12 maand gerijpt en daarna samengevoegd om een verdere rijping te ondergaan van 24 maand op
gebruikte Hongaarse eiken vaten.

Kékfrankos Valógalás “selection” Ráspi
Sopron, is de stad waar dit domein is gelegen, aan de westkant van het land aan de grens van
Oostenrijk. Waar men dezelfde druivenrassen verbouwd als in het buurland, namelijk Bläufrankisch of
Kékfrankos en de Blauer limberger. De wijnstokken zijn aangeplant op een bodem van löss, leisteen en
kalksteen. Deze wijn werd 24 maand gerijpt op de gekende Zemplini vaten (eikenhouten vaten van
500l) en gegist in het vat voor een 6 tal weken.

Spanje
Witte wijnen

.

DV Chardonnay D.O. Sierras de Malaga Descalzos Viejos

Schitterende wijn, gemaakt van 100% Chardonnay. Deze witte wijn met strogele kleur heeft een
krachtig aroma van bloemen en fruit, zoals mango en perzik, met een subtiele houtsmaak die het
resultaat is van 3 maanden te rusten in Franse eikenhouten vaten. In de mond is het persistent, vettig
en heeft het een goede aciditeit. Deze wijn is complex en kan perfect het evenwicht tussen het fruit en
de tonen van de eiken vaten bewaren.

Llum d’Alba, D.O.Q Priorat
Deze wijn wordt gemaakt door het wijnhuis Trossos del Priorat. Een blend van Garnacha Blanca, Viognier en
Macabeu. Een heldere geelgroene kleur met een aroma van rijp, tropisch fruit met een toets van Mediterraanse
kruiden ( tijm, rozemarijn). De smaak is vol en intens met pompelmoes, perzik en zoethout door het 2 maanden
rijpen op vat. Later in de afdronk wordt hij fris en zacht.

Rode wijnen
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90 Minuts, D.O.Q. Priorat
Deze wijn wordt gemaakt door het wijnhuis Trossos del Priorat. Een blend van 80% Garnacha en 20%
Cabernet Sauvignon. Kersrode kleur met een zuiver aroma van zwart fruit, wilde kruiden en een licht
gerookte toets. De smaak is aangenaam en intens met fruitige toetsen. De tannines zijn rijp, elegant,
en met finesse door het 12 maanden rijpen op vat. Lange afdronk met nuances van wilde kruiden.

Quatro Pagos D.O.Ca.Rioja Maetierra Dominium
De familie Arambarri van het wijnhuis Maetierra Dominium maken één voor één parels van wijnen en
zijn dan ook zéér gekend in de wijnwereld. Het wijndomein bevind zich in het welgekende Rioja het
mekka van de Spaanse wijn. Deze wijn heeft een intens donkere kersenkleur met een complex aroma
van zwart fruit, chocolade en balsamico met kruidige, geroosterde tonen door 15 tot 18 maanden te
rijpen in nieuwe Franse eiken vaten. Het heeft een volle, vlezige smaak in de mond met volwassen
tannines en een excellente aciditeit. In de lange nadronk smaakt men de mineralen en verschijnen de
tonen van rijp fruit samen met de kruidige, geroosterde tonen opnieuw.

Zuid-Afrika
Witte wijnen

.

Iona Sauvignon Blanc Western Cape
Iona ligt in de provincie Western Cape naar het zuiden toe 420m boven de zeespiegel, één van de
koudste gebieden van Zuid-Afrika. Dit is ook de reden waarom de druiven een 8 tal weken later worden
geoogst dan in de andere wijngebieden. Toetsen van witte pompelmoes, intens exotisch fruit, kruisbes
en kiwi, met duidelijke kruidige en florale ondertonen. Dit met voldoende mineraliteit en een lange
afdronk.

Keermont, Terrasse, Stellenbosch
Keermont ligt op een droomlocatie te midden van bergen en natuur in het prachtige Stellenbosch. Hier wordt
kleinschalig gewerkt en met respect voor de natuur. De Terrasse heeft een aantrekkelijke licht herfst gele kleur
met een geur van kalk en meloenen. De wijn heeft aroma’s van noten en eik. De smaak wordt bepaald door
frisse zuren en fruit.

Rode wijnen
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Chamonix Franschhoek 100% Pinotage
Op deze wijn wordt de ripasso methode toegepast, een deel van de druiven worden normaal
gevinifeerd het andere deel wordt ingedroogd en pas nadien gevinifieerd. Dit zorgt voor een heel
intense geconcentreerde wijn maar toch met de nodige elegantie. De wijn heeft een complex boeket
van wilde bessen, kruidig en kersen. Donkere chocolade met fruitige aroma’s zijn in perfecte balans.

Keermont, Merlot, Stellenbosch
Keermont ligt op een droomlocatie te midden van bergen en natuur in het prachtige Stellenbosch. Hier
wordt kleinschalig gewerkt en met respect voor de natuur. De Merlot is een elegante en
uitgebalanceerde wijn met rijp fruit, kers en een kruidige afdronk.

