Witte wijnen
2016, Neudorf

New Zealand, Nelson

€ 43.00
Sauvignon Blanc

In de neus gemaaid gras, vlierbloesem en de de schil van grapefruit en yuzu. In de mond heeft de 2016 veel citrus en
kruidigheid gepaard met veel lengte.

2016, Nigl Gartling

Oostenrijk, Niederoostenrijk

€ 32.50
Gruner Veltliner

Deze wijn biedt zich heel levendig aan met een citroengele kleur met lichte groene reflecties. Heel
frisse geuraanzet vol citrus en kruidigheid die gevolgd wordt door een loepzuivere smaak met strakke mineralen, rijpe
citrus en tintelende zuren. Niet alleen een originele maar ook een bijzonder smakelijke
en verfrissende wijn uit Oostenrijk!

2016, Sassaia , Angiolino Maule
Italie, Veneto

€ 30.00
Garganega

De wijngaarden van Maule worden volledig natuurlijk verbouwd en bevinden zich op de Sorio heuvels. De vulkanische
ondergrond bevat een grote mineraliteit. De gisting gebeurt spontaan en vindt plaats in grote eiken vaten. Zeer
aromatisch in de neus, een waar avontuur in de mond.

2015 La Part des Anges, Domaine Grossot,

France, A.O.C. Chablis, Bourgogne

€ 45.00
Chardonnay

Deze Chablis is het resultaat van een strenge selectie van de beste druiven afkomstig van de wijngaard juist onder de
Premier Cru Mont de Milieu. Niet enkel volgens Olivier Poussier (beste sommelier van de wereld) de beste generieke
Chablis.

2015 Les Narveaux, Jean-Marie Bouzereau

France, A.O.C. Meursault

€ 71.00
Chardonnay

Bouzereau in Meursault is een rijzende ster in het dorp. Marie is familie van het vroeger gereputeerde Michelot, zo
verwierf ze samen met haar man, Jean-Marie deze prachtige wijngaarden. Met respect voor de natuur en puur op
fruitrijpheid maken ze dit indrukwekkend glas Meursault .

2015 Rialto, Cappella Sant Andrea,

Italia, D.O.C.G. Vernaccia di San Gimignano,

€ 36,00
Vernaccia

Dit is een stijlvoorbeeld van lekkere Vernaccia gemaakt van de meest gezonde trossen van de oogst van 2013 van dit
natuurlijk werkende 6 ha, kleine domein. Lichte, aangename kruidigheid in de afdronk.

2015 , Pai , Albamar

Spanje, Rias Baixas

€ 44.00
Albarinho

Bijzonder frisse, minerale aanzet. Door een selectie van deels vatrijping en deels op inox is het een
fantastisch resultaat. Dit is werkelijk één van de best, meest vernieuwende Albariño van de laatste jaren.
Nu nog onbekend, toch al een mooie 90/100 bij R.Parker.

2012 Sauvignon-Semillon, Pegasus Bay

New Zealand, Waipara

€ 48.00
Sauvignon Blanc, Semillon

Deze wijn was moeilijk in te delen doch door zijn zeer rijk aromatische karakter en het juist gedoseerde hout gebruik
is hij volgens Parker 95/100, van hetzelfde niveau als een aantal top Pessac-Léognans (witte Bordeaux) !

2015 Darscho, Velich,

Austria, Apetlon,

€ 66.00
Chardonnay

Heinz Velich wordt aanzien als één van de beste wijnmakers voor Chardonnays in de wereld. Een enorme rijkheid en
toch elegantie en dit uit Oostenrijk. Eens geproefd wil je bijna niets anders meer !!

2015 Pinot Gris Réserve, Meyer-Fonné
France, A.O.C. Alsace, Katzenthal.

€ 37.50
Pinot Gris

Een groot deel van de druiven voor deze réserve Pinot Gris zijn afkomstig van de Grand Cru wijngaard Kaefferkopf.
Het is een rijke, kruidige expressie van Pinot Gris met een verbazingwekkende, droge afdronk.

Rode wijnen
2015, La P'tite Goutte, Sylvain Bock
Frankrijk, Ardèche,

€ 30.00
Grenache.

De wijn is uitsluitend gemaakt van het free run juice. Dit is het sap dat uit de druiven loopt voor het persen. Een
lekkere, lichte en fruitige grenache!

2015 Sancerre rouge, Vincent Pinard

France, A.O.C. Sancerre

€ 47.00
Pinot Noir

Dit is niet zomaar een flesje rode Sancerre dat we meestal veel te koud proeven rechtstreeks uit de koelkast. Dit is het
voorbeeld voor rode Sancerre die ook prijkt op de wijnkaarten van veel Michelin*** zaken in Parijs.
Rijp geoogste Pinot Noir uit de Loire, zacht, subtiel en met aroma’s van framboos en bosaardbei, zachte tannines !

2016, Musso , Casa Rojo
Spanje, Castilla y Leon

€ 30.00
Merlot

100% Merlot. Intense kersenrood van kleur. Mooie complexe aroma's van rijp rood fruit. Aardbeien en bramen. Een
frisse, zuivere biologische wijn, elegant en met een evenwichtige structuur.

2012 Brunello di Montalcino, Lamagia
Italia, D.O.C.G. Montalcino

€ 69.00
Prugnolo Gentile

2012 was één van de beste jaren van het voorbije deccenium en dit is een indrukwekkend pure expressie van de
Sangiovese kloon uit Montalcino. Geen overextractie, geen overdadig nieuw hout en toch de typiciteit uit dit
fantastische oogstjaar.

2013 Viacosta Riserva, Rodano
Italia, D.O.C.G. Chianti Classico Riserva

€ 43.00
Sangiovese

Sangiovesewijn afkomstig uit het originele Chianti Classico gebied. Natuurlijke wijnbouw levert hét bewijs dat
Sangiovese geen zware wijn hoeft te zijn om complexiteit te hebben.

2014, Bandita, Cascina Tavijn
Italië, , Piëmonte

€ 35.00
Barbera

Al meer dan een eeuw heeft de familie Verrua deze wijngaard in handen. De druiven worden handmatig geplukt, de
fermentatie gebeurt ongecontroleerd. De wijn rijpt in grote eiken vaten, wat resulteert in de aanwezige tannines.
Aroma's van zwart fruit en kersen. Volle afdronk.

2014 Martinet Bru

Spanje,Priorat

€ 51.00
Garnacha, Syrah

Van het bekende huis Clos Martinet, is deze Martinet Bru een voorbeeld van elegantie, structuur vanuit Priorat. Zeer
aangename zuivere cuvee die perfect de balans heeft gevonden tussen terroir en oude wijnstok (tussen 60 a 80 jaar oude
vignes). Diep kersrode kleur, rijp fruitig aroma.

2012 Les Grands Chênes,
France, A.O.C. Médoc Cru Bourgeois

€ 54.00
Cabernet Sauvignon, Merlot

Dit is één van de wijnen van het aureool van Bernard Magrez. Dit is een mooi voorbeeld van een rijpe Médoc-wijn, niet
te zwaar getypeerd door het gebruik van nieuw eiken houten vaten, die veel Bordeaux liefhebbers zullen verrassen.

2012 Chateau d'Aiguilhe
France, A.O.C. Castillion

€ 49.00
Merlot,Cabernet Sauvignon

De mineraliteit van het klei-kalkterroir levert een wijn op die kracht koppelt aan finesse. De rondheid van de merlot
(80%) wordt gecombineerd met de densiteit en complexiteit van de cabernet franc (20%). Een bewaarwijn die u toch
al na 5 of 6 jaar kan drinken als u hem karafeert.

2013 Vino Nobile di Montepulciano, Sanguineto I & II
Italia, D.O.C.G. Montepulciano
Prugnolo Gentile, Canaiolo, Mamolo

€ 47.00

Op prachtige 8 ha kleine domeintje maken 2 dames onvoorstelbaar mooie Sangiovese wijnen. Prijs/kwaliteit is dit een
onklopbare Vin Nobile uit een eleganter jaar.

