Witte wijnen : fris & aromatisch

2015 Nigl Gartling
Oostenrijk, Niederoostenrijk

€ 32.00
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!

2015,Sancerre Domaine Serge Laloue
Frankrijk – Thauvenay

€ 20.00 /40.00
Sauvignon blanc

Domaine Serge Laloue waar broer Frank en zijn zus Christine, de werkzaamheden van hun vader, Serge, in de jaren
'60, momenteel verder zetten. Dit is een prachtige wijngaard van 21 hectare, voornamelijk gelegen op de
gemeenschap Thauvenay, op 5 km van Sancerre.

2015 Mahi Sauvignon Blanc, Mahi
New Zealand, Marlborough,

€ 43.00
Sauvignon Blanc

Mahi betekent in het Mauri ‘ons werk, onze ambacht’. Brian Mc Nickel was lange tijd de oenoloog van het
biodynamisch werkende domein Seresin. Sinds enkele jaren heeft hij zijn eigen kleine domein in Malrborough
(noorden v/h zuid eiland). Door respect voor de natuur en en vakmanschap, proeft helemaal anders dan zijn Franse
collega’s uit de Loire.

2014 Albamar “Edicion Especial”
España, Rias Baixas

€ 41.00
Albarinho

1 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.

2014 Les Pierres de Pierre, Masson-Blondelet,
France, A.O.C. Pouilly-Fumé, Loire,

€ 45.00
Sauvignon Blanc

Sinds jaren één van dé referenties voor topkwaliteit Pouilly-Fumé aan een betaalbare prijs, spijtig dat hij meestal te
jong gedronken wordt. Laat hem karaferen en je geniet dubbel.

Witte wijnen : zacht & subtiel

2012 Isolation Ridge Chardonnay, Frankland Estate,

€ 42.00

Australia, Frankland River, Western Australia

Chardonnay

Dit zou even goed een mooie witte Bourgogne kunnen zijn. De koele invloeden van de oceaan in combinatie met
de kalkbodem en natuurlijke wijnbouw maken hier een geschikte terroir voor stijlvolle, Bourgondische witte wijn.

2015 Org de Rac
Zuid-Afrika,Swartland

€ 44.00
Chardonnay

Diepgele kleur met groene rand. Volle Chardonnay door gisting op eik en 10 maand sur lie. Complexe neus met
perzik, vers gebakken brood en geroosterde amandelen. Frisse citrustoets in de mond en lange afdronk.

2013 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. Geen hout gebruikt voor de vinficatie.

2014 Neudorf ‘Nelson’ Chardonnay
New-Zealand

Chardonnay

€ 46.00

De bijzonder elegante Neudorf Chardonnay heeft reeds jaren de reputatie als ‘beste Chardonnay van Nieuw
Zeeland’. Zéér gedistingeerde Chardonnay, magnifieke balans, grote concentratie en finesse. De afdronk is
weelderig en lang. Elegantie troef. Klasse! Voor de grote feesttafel.

2015 Liber, Fasoli Gino
Italië , Lugana

€ 34.00
Trebbiano

In de Romeinse mythologie Liber Pater is de god van de vruchtbaarheid en bevrijdende van alle zorgen. De Fasolis
de "liber" is (Latijn voor gratis) gratis, zonder op de macht van de wijnpers lopende sap hun Lugana. En valt duidelijk
uit de typische helder strogeel. Ook in het aroma van Trebbiano di Lugana blijkt erg typisch. Aroma's van rode
appels, perziken en kruiden. In de afwerking, enigszins nootachtige. In de mond, sprankelend, verfrissend, heerlijk
romig en langdurig.

2015 Vieilles Vignes Chassagne Montrachet, V & S Morey,
France, A.O.C. Chassagne Montrachet, Bourgogne,

Chardonnay

€ 68.00

Vincent nam het domein samen met zijn vrouw Sophie over van zijn vader, nl. Bernard Morey, reeds jaren de
referentie voor zijn strakke, karaktervolle Chassagnes. Dit is pure finesse zonder macquillage van nieuw hout e.a. ,
dus geen nieuwe wereldstijl van Chardonnay.

2014 Les Narveaux, Jean-Marie Bouzereau
France, A.O.C. Meursault

€ 71.00

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 in ‘zogezegd : een minder jaar’.

Witte wijnen : rijk & vol

2015 Rialto, Cappella Sant Andrea,

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

Vernaccia

€ 36,00

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.

2014 Pinot Gris Réserve, Meyer-Fonné
France, A.O.C. Alsace, Katzenthal,

Pinot Gris

€ 39.00

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.

2014 Grand Boudrieu
France, A.O.C. Graves blanc, Bordeaux,

€ 35.00
Sauvignon Blanc, Semillon

Voor de liefhebbers van witte wijnen uit Pessac-Léognan is dit een onvoorstelbare ontdekking prijs/kwaliteit en dan
zeker voor deze jaargang op dronk . Pompelmoes en intens kruidige aroma’s springen uit uw glas.

2012 Sauvignon-Semillon, Pegasus Bay
New Zealand, Waipara,

Sauvignon Blanc, Semillon

€ 48.00

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) !

2012 Darscho, Velich,
Austria, Apetlon,

Chardonnay

€ 63.00

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 !!

Rode wijnen : zacht & fruitig (weinig tannine)

2013, Neil Ellis ,Pinotage
Zuid-Afrika, Stellenbosch

€ 35.00
Pinotage

Neil Ellis wordt terecht de didacticus van de Zuid-Afrikaanse wijnen genoemd. Hij maakt samen met zijn zoon
Warren een indrukwekkende portfolio van wijnen die synoniem staan voor kwaliteit, elegantie en waarde voor geld.
Aangename romerige neus met vooral rood fruit ; aroma's van pruimen, soepele structuur en balans.

2013 Sancerre rouge, Vincent Pinard
France, A.O.C. Sancerr

Pinot Noir

€ 47.00

Dit is niet zomaar een flesje rode Sancerre dat we meestal veel te koud proeven rechtstreeks uit de koelkast. Dit is
het voorbeeld voo rode Sancerre die ook prikt 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 !

2010 Hautes Côtes de Nuits, Michel Gros
France, A.O.C. Haute Côtes-de-Nuits,

Pinot Noir

€ 47.00

Dit is pure finesse uit de Côtes de Nuits. Heel elegant in het houtgebruik, pure finesse van Pinot Noir. Als je dit
geproefd heb, besef dat rode Bourgognes niet “zwaar” zijn.

Rode wijnen : medium krachtig, gerijpt

2014 Rosso di Montepulciano, Sanguineto I & II

€ 35.00

Italia, D.O.C. Rosso di Montepulciano,

Prugnolo Gentile, Canaiolo, Mamolo

Op dit prachtige 8 ha kleine domeintje maken 2 dames onvoorstelbaar mooie Sangiovese wijnen. In dit topjaar
werd het fruit nog net ietsjes voller en rijker wat deze rosso natuurlijk ten goede kwam.

2014 Contadino

€ 39.00

Italië , Sicilia

INSTAP-CUVEE’, MAAR QUA SMAAK ALLES BEHALVE INSTAP… VOORNAMELIJK (80%) NERELLO MASCALESE AANGEVULD MET
‘FIELD BLEND’ VAN ANDERE RODE EN WITTE DRUIVEN, STOKKEN VAN 50 – 100 JAAR OUD.
Etna-wijn in optima forma!

2013 Rosso di Montalcino, Lamagia

€ 38.00

Italia, D.O.C. Rosso di Montalcino,

Prugnolo Gentile

Prijs/kwaliteit is dit een onverbeterbare, echte, natuurlijke verbouwde, ‘kleine’ Brunelo.

2010 Viacosta Riserva, Rodano

Italia, D.O.C.G. Chianti Classico Riserva,

Sangiovese

€ 47.00

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.

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

€ 49.00
Prugnolo Gentile, Canaiolo, Mamolo

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.

2012 Martinet Bru
Priorat, Spanje

€ 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. (Deze wijn is de opvolger van de 'Solanes').

Rode wijnen : vol & krachtig, stevige tannines

2015, Black Wolf , Pic Saint-Loup
Frankrijk, Languedoc

€ 35.00
Syrah, Grenache

Zijn aromatische neus vertaalt het rijpe rode en zwarte fruit in deze mooie bio wijn. In de mond vol rijpe diepe
smaken van lekker bosfruit met de nodige frisheid om de rijpe tannines mooi te integreren in een harmonieuze
afdronk. Voor het onmiddellijke plezier.

2010 Brunello di Montalcino, Lamagia
Italia, D.O.C.G. Brunello di Montalcino,

€ 72.00
Prugnolo Gentile

2010 was één van de beste jaren het voorbij 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.

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

Cabernet Sauvignon, Merlot

DE MINERALITEIT VAN HET KLEI-KALKTERROIR LEVERT EEN WIJN OP DIE KRACHT KOPPELT AAN FINESSE.
MERLOT

€ 46.00

DE RONDHEID VAN DE

(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.

2012 Tomero ‘Reserve’ Malbec
Argentina , Mendoza Valley

€ 47.00

Malbec

Prachtig rijpe Malbec gelagerd in nieuw Frans eiken vaten voor een periode van 15 maanden. Vervolgens krijgt de
wijn een half jaar rijping op fles voorafgaand aan de release. Veel diversiteit aan aroma’s als rijpe kers, maar ook
peper en komijn komen aan bod. Zachte rijpe tanninestructuur met een lange b(l)oeiende finish.

2011 Les Grands Chênes,

France, A.O.C. Médoc Cru Bourgeois Supérieur,

Cabernet Sauvignon, Merlot

€ 54.00

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.

KELDERRESTEN
2012 Bourgogne Blanc, Agnes Paquet

France, A.O.C. Auxey-Duresses, Bourgogne

Chardonnay

€ 43.50

Agnes Paquet is autodidact, werkt vanaf het begin met respect voor de natuur en maakt zo heel verfijnde,
vrouwelijke wijnen met een minimale houtinvloed en veel karakter. Deze “basis-Bourgogne” is een wijn die veel
wijnliefhebbers bekoort.

2013 Chardonnay, Meerlust,

South Africa, W.O. STellenbosch,

Chardonnay

€ 58.00

Dit is een evenwichtige stevige Chardonnay-wijn uit een warmre regio. Door de koele invloed van de alluviale
gronde in de False Bay regio heeft deze stevige ‘witte’ toch frisse zuren wat hem heel drinkbaar maakt.

2012 Darscho, Velich,
Austria, Apetlon,

Chardonnay

€ 63.00

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 !!

