Wijnkaart

Aromatisch, frisse witte wijn

2015, Amaltea, Loxarel
Spanje, Penedes

Zacht, subtiel, minerale witte wijn

2015, Ca Del Magro, Monte del Fra
Italië, Veneto

Vol, rijk, krachtige witte wijn

Class by the glass

‘Marc Mir 2014, Rossell Mir
Spanje, Catalunya

(wit, 15cl/glas)

Macabeu, Parellada, Xarel-lo

€6,50 - 32,50

De 50 ha wijngaarden zijn hoog gelegen in de bergen. Als basisdruiven gebruiken ze Macabeu, Parellada en Xarel-Lo. Ze
gaan verantwoord om met chemische middelen in de wijngaard en gaan zuinig om met sulfiet. Deze wijn is fris, sprankelend en complex. Niet gefilterd en volledig biodynamisch gemaakt!

2015,Thauvenay, Masson-Blondelet,
Frankrijk, A.O.C. Sancerre, Loire

€8,00 - 40,00
100% Sauvignon Blanc

De kwaliteitsreferentie die deze gereputeerde wijnbouwer opbouwde met zijn Pouilly-Fumé wordt verdergezet in Sancerre. Een indrukwekkende minerale expressie en rijpe citrusaroma’s springen U tegemoet gesteund door rijpe zuren.

Garganega, Trebbiano

€6,00 - 30,00

Het is een verrukkelijke witte wijn die intens naar rijp fruit geurt. Krachtig maar delicate aroma’s van geel fruit en lichte
anijstoetsen. De geurige, sappige smaak is lekker droog, krachtig en heeft een aanhoudende finale.

2016, Kleine Zalze
Zuid-Afrika, Hemel en Aarde

€6,50 - 32,50
100% Chardonnay

Deze Chardonnay wijn komt uit Stellenbosch dus de tropische kant overheerst hier. Een beetje appel, peer, kiwi, banaan
in de neus met frisse zuurtjes. Zachte ronde afdronk die een glimlach op mijn gezicht teweegbrengt. Drink dit puur op
een terras, als aperitief of bij een zomerse lunch.

Xarel-lo, Garnacha blanca

€6,00 - 30,00

Opaalkleurige volle witte wijn. De Marc Mir is mooi zuiver met frisse aroma’s en tonen van bloemen in de neus. In de
mond is hij vol van structuur, satijnachtig met mooie zuren en hints van wit fruit. De houtrijping geeft hem de volle
body en de smaak van vanille mee. Deze wijn is een ideale begeleider van visgerechten en pasta’s.

2016, Big Moon, Ketura Roux
Frankrijk, Gaillac

€6,50 - 32,50
Ugni blanc, Mauzac

Dit is een mooie, ronde witte wijn met veel elegantie. In de neus frisse, groene appel en later proeft U wit steenfruit.
Er loopt een subtiele, rokerige ondertoon doorheen deze wijn. Er is een minimale hoeveelheid sulfiet toegevoegd.

Medium krachtig, gerijpte rode wijn

Zacht, subtiel,
fruitige rode wijn

Class by the glass
2016 , Mas d’ Intras
Frankrijk, Ardèche

(rood, 15cl/glas)

100% Grenache

€6,00 - 30,00

Een wijn met een krachtig en warm karakter en een heerlijke geur van zoethout, gezouten karamel en seringen. Smaakt
naar kersen, gedroogde pruimen, pure chocolade en drop. Kan ook gekoeld gedronken worden Een natuurwijn zonder
toevoeging van sulfiet.

2015, La Bicicleta, German R. Blanco
Spanje, Rioja

Tempranillo, Viura

€6,00 - 30,00

German R. Blanco staat bekend voor zijn lekkere, toegankelijke en pure wijnen. Ook zijn nieuwe Rioja is een voltreffer
op basis van de aromatische Tempranillo druif aangevuld met een beetje witte Viura voor een vleugje extra frisheid. Er
werd geen eik gebruikt maar de wijn is één en al plezier en fruitig. Een Spaanse verleider van de eerste tot de laatste
slok.

2015, Batone, Massa Vecchia
Italië, Toscane

Sangiovese, Malvasia Nera, Trebbiano

€6,50 - 32,50

De wijngaarden van Massa Vecchia zijn slechts 3,6 hectare groot. Er wordt gewerkt met respect voor de natuur en dat
proef je. Prachtig fruit in de mond, zeer mooie balans. Prijs/Kwaliteit niet te overtreffen!

2016 Rosso di Montalcino, Fattoria La Magia
Italië, D.O.C. Toscane
100% Sangiovese

€ 7,50 – 37,50

Vol, krachtig, tanninerijke rode wijn

Biologisch, handmatig geoogst, een maand maceratie op schil voor optimale extractie. Je ruikt de magie van Montalcino en de Màgia wijngaard. Kracht en structuur zijn perfect in balans met een geweldige elegantie. Typische geuren
van rood fruit (kersen), viooltjes, delicate specerijen en lichte minerale tonen. In de smaak heb je dezelfde rode kersen,
aangevuld met amarena, cassis en aardse geuren.

Cabernet Sauvignon 2013, Edgebastone – Finlayson
Zuid-Afrika, W.O. Stellenbosch
100% Cabernet Sauvignon

€ 7,00 – 35,00

David Finlayson werkte over de hele wereld van Peter Lehman in Australië tot bij het gereputeerde Château Margaux.
Het potentieel van deze krachtig rijpe Cabernet Sauvignon met zijn evenwichtige houtdosering zal voor menig wijnliefhebber snel duidelijk zijn.

2014 Tomero ‘Reserve’ Malbec
Argentinië, Mendoza Valley

100% Malbec

€ 9,00 – 45,00

Prachtig rijpe Malbec gelagerd in nieuw Frans eiken vaten gedurende 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 bloeiende finish.

Champagne
Bollicine di Prosecco Serafini & Vidotto

€ 36,00

Deze verfrissende schuimwijn van de Proseccodruif is niet enkel een uitstekend aperitief, hij past ook bij zeevruchten.
Wij proeven in de aanzet rijpe appels, meloen en peren. Vervolgens acacia en daarna een ronde lange afdronk. Een van
de beste Prosecco’s.

Animante Franciacorta brut Barone Pizzini

€ 62,00

Dit is de allereerste volledig biologische methode Champenoise uit Italië. Een unieke blend van 78% Chardonnay, 18%
Pinot Nero en 4 % Pinot Bianco afkomstig uit 25 verschillende wijngaarden met elk hun eigen karakteristieken. Wolfgang
Amadeus Mozart, die bevriend was met de Pizzini’s, kwam hier overnachten en van een glaasje nippen als hij op doorreis
was naar Rome. Vandaar misschien het speelse gedeelte van zijn oeuvre.

Charles-Heidsieck brut

€ 69,00

De Brut Réserve is een droge champagne die wordt geassembleerd uit pinot noir, pinot meunier vanuit ongeveer 60
verschillende wijngaarden. 40% van de wijn is afkomstig uit de reserves waarvan een deel meer dan 10 jaar in de kelders
is bewaard. De flessen werden in afwachting van de dégorgement drie jaar in de kelders gelagerd om op het gist te
laten rijpen.

Roederer brut premier

€ 79,00

Deze meest verkochte Champagne van het huis wordt samengesteld op basis van minstens vier verschillende
wijnen, afkomstig van verschillende wijngaarden. De druifsamenstelling is 50% Pinot Noir, 30% Chardonnay en 20% Pinot
Meunier. De integratie van de `reservewijn’ (ongeveer 10%) die geduldig heeft kunnen rijpen in één van de 150 foeders,
zorgt voor de complexiteit en de rondheid, typisch voor alle Champagnes van Roederer.

Bollinger Speciale Cuvée brut

€ 95,00

De Special Cuvée vormt het vlaggenschip van het huis. Jaar na jaar is deze creatie van eenzelfde zeer hoge kwaliteit. Het
gebruik van 60% pinot noir voor de de Special Cuvée geeft de champagne zijn verfijnde structuur. De blend bestaat uit
drie druivenrassen. Uniek in het proces is dat champagne Bollinger houten vaten gebruikt voor de opvoeding van haar
wijnen en dat iedere Special Cuvée wordt voorzien van ‘vin de réserve’: de ware schatkamer van Bollinger.

Ruinart blanc de blancs

€ 99,00

Blanc de blancs betekent letterlijk ‘wit van wit’. Het gaat dus om een blanke champagne gemaakt van uitsluitend
blanke (groene) druiven. In geval van de Ruinart blanc de blancs zijn het Chardonnay druiven afkomstig uit de Côte des
Blancs en de Montagne de Reims. Apart is ook dat deze champagne in een volledig heldere fles zit in de karakteristieke
Ruinart vorm en opvallend genoeg in transparant blank glas.

Witte wijnen
2016 Château Pellebouc Entre-Deux-Mers
Frankrijk

Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Sémillon

€ 29,00

Dit mooie domein, gelegen in Entre-Deux-Mers, Bordeaux, is eigendom van Baudouin Thienpont, broer van Jacques,
en produceert frisse, aantrekkelijke en vlot drinkbare wijnen. Deze witte wijn heeft een licht strogele kleur, een
aantrekkelijke neus van citrusvruchten, toetsen van vers gemaaid gras en mineralen. In de mond is de wijn licht met
een aanhoudende smaak en levendige tonen in de finale. Jong te drinken. Past perfect bij visgerechten, zeevruchten
en lichte maaltijden.

2016, Sassaia , Angiolino Maule
Italië, Veneto

100% Garganega

€ 31,00

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.

2016, Nigl Gartling
Oostenrijk, Kremstal – Wachau

100% Grüner Veltliner

€ 33,00

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!

2017 Domaine Camille Paquet Les Charmes
Frankrijk, Mâcon Lugny
100% Chardonnay

€ 35,00

Deze aantrekkelijke en goed gevinifieerde wijn heeft een licht goudgele kleur, een lichte parfum, met aroma’s van verse,
delicate vruchten van peer, kiwi en meloen. Gevinifieerd in roestvrijstalen tanks met temperatuurregeling zonder rijping
op eikenhout. Deze wijn heeft een fijne toets van mineraliteit die leidt tot een charmante, verfrissende afdronk.

2017 Château Belá
Slovakije, Donau

100% Riesling

€ 36,00

Chateau Belà is een oud wijndomein in handen van de tante van Valeska Müller, de vrouw van Egon. Het wijngoed ligt in het zuiden van Slowakije aan de oevers van de rivier de Donau en heeft een lange wijngeschiedenis. De
Romeinen plantten de eerste wijnstokken en vandaag worden Riesling druiven geteeld op de heuvels onder het kasteel en
gevinifieerd door Miroslav Petrech en Egon Müller, twee beroemde wijnmakers uit Duitsland en de Slowaakse Republiek.
De 2017 Riesling is zeer vers en puur met gewaagde smaken van citrus, kamperfoelie en verse kruiden. De wijn is verfrissend licht in alcohol en mooi uitgebalanceerd tussen zoete, pure aroma’s en een levendige, droge smaak.

Witte wijnen
2015 Rialto, Cappella di Sant’Andrea
Italië, D.O.C.G. Vernaccia di San Gimignano 100% Vernaccia

€ 37,00

Dit is een stijlvoorbeeld van een lekkere Vernaccia gemaakt van de meest gezonde trossen van de oogst van 2013 van
dit natuurlijk werkende 6 ha groot domein. Lichte, aangename kruidigheid in de afdronk. Vernaccia di San Gimignano is
een droge witte wijn die uitsluitend geproduceerd wordt in de Italiaanse gemeente San Gimignano in de regio Toscane.
Minimaal 85% van de druiven die voor de wijn gebruikt worden, moet Vernaccia zijn. De wijn kreeg in 1966 als eerste
wijn in Italië de classificatie Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.).

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

100% Pinot Gris

€ 38,00

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 verbazingwekkend droge afdronk.

2016, Neudorf
Nieuw Zeeland, Nelson

100% Sauvignon Blanc

€ 43,00

In de neus gemaaid gras, vlierbloesem en de schil van pompelmoes en yuzu (citrusvrucht uit het Verre Oosten). In de
mond heeft de 2016 veel citrus en kruidigheid gepaard met veel lengte. Een geconcentreerde neus van rijpe kruisbes,
meloen en nectarine. De smaak is beendroog, toont wat rijpe ananastoetsen naast kruisbes en ananas en blijft heel fris
met pittige zuren en een lange afdronk

2015, Albamar Pai Albarino
Spanje, Rias Baixas

€ 44,00
100% Albarinho

De PAI is een zeer elegante Albariño, met mooie tonen van witte bloemen, een fraaie zuurgraad met een vleugje zeebries. Deze witte Albarino van Albamar is zeer harmonieus en fris. De smaak onthult een zeer smakelijke en als gevolg
van de zee-injectie heerlijk bij een fruit du mer. .Van deze Albamar PAI in zijn prachtige fles zijn slechts 5500 flessen
gemaakt. 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 beste en meest vernieuwende Albariño van de laatste jaren.

2015 La Part des Anges, Domaine Grossot
Frankrijk, A.O.C. Chablis, Bourgogne

€ 45,00
100% 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. Volgens Olivier Poussier (beste sommelier van de wereld) de beste generieke Chablis.

Witte wijnen
2012 Sauvignon-Semillon, Pegasus Bay
Nieuw-Zeeland, Waipara

Sauvignon Blanc, Sémillon

€ 48,00

Deze wijn was moeilijk in te delen doch door zijn zeer rijk aromatische karakter en het juiste gedoseerde hout
gebruik is hij volgens R.Parker 95/100 waard, van hetzelfde niveau als een aantal top witte Bordeaux wijnen zoals
Pessac-Léognans.

2015 Steinriegl Riesling Federspiel, Weingut prager
Oostenrijk, Wachau
100% Riesling

€ 49,00

Federspiel is een Oostenrijkse wijn met een alcoholgehalte van tussen 11,5 en 12,5%. Daarboven is hij Smaragd. Deze wijn
werd in de Oostenrijkse culinaire gids Falstaff als de beste Riesling Federspiel van Oostenrijk bestempeld. Zeer aromatisch in de aanzet en vervolgens de typische lange minerale afdronk, die eigen is aan de Prager-wijnen.

2016 Cinerino Viognier, Marziano Abbona
Italië, Marche

100% Viognier

€ 55,00

Ter hoogte van de noordelijke Côtes du Rhône wordt de Viognierdruif geroemd als Condrieu. Eén van de beste
Condrieus wordt gemaakt door Guigal. En toen Guigal deze Viognier uit Italië blind proefde, dacht hij dat het zijn eigen
wijn was.

2016 Prager Gruner Veltline Achleiten Stockkultur Smaragd
Oostenrijk, Wachau
100% Grüner Veltliner

€ 65,00

“Stockkultur” is de oude manier van aanplanten in Oostenrijk die na de oorlog overal vervangen werd door Hochkultur.
Enkel deze wijngaard heeft de omwenteling overleefd. De wijnstokken zijn dan ook meer dan 70 jaar oud. De “Stockkultur” methode zorgt voor zeer geconcentreerde wijnen met een grote spanning zoet tegen zuur, fruitig en tegelijk zeer
mineraal. Deze wijn geldt als de allerbeste Grüner Veltliner. De jaargang 2016 kreeg een score van 94/100 bij R.Parker.

2015 Darscho, Heinz Velich
Oostenrijk, Apetlon,

100% Chardonnay

€ 66,00

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!

2015 Les Narveaux, Jean-Marie Bouzereau
Frankrijk, A.O.C. Meursault

100% Chardonnay

€ 71,00

Bouzereau in Meursault is een rijzende ster in het dorp. Marie is familie van het 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.

Rode wijnen
2016 Musso, Casa Rojo
Spanje, Castilla y Leon

100% Merlot

€ 30,00

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

2015 La P’tite Goutte, Sylvain Bock
Frankrijk, Ardèche

100% Grenache

€ 31,00

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! Gekoeld drinken.

2015 Château Valcombe, Epicure Rouge
Frankrijk, Mont Ventoux

60% Grenache, 25% Carignan, 15% Syrah

€ 35,00

Luc Guénard is zeer tevreden over zijn 2015 en houdt vooral van de zeer expressieve Grenache met aroma’s van levendig, sappig fruit verweven met accenten van witte bloemen. Luc werkt steeds meer op natuurlijke wijze door minder
chemische behandelingen toe te passen en minder zwavel te gebruiken. Dit vertaalt zich in een zeer zuivere en evenwichtige wijn. Wij houden van deze karaktervolle en rijke wijn met natuurlijke en frisse smaken, boordevol rijp fruit. De
wijngaarden zijn ouder dan 55 jaar en zijn gelegen op de zuidelijke flanken van de Mont Ventoux met noordwestelijke
oriëntatie, waar de aanhoudende winden zorgen voor afkoeling. Deze biologische wijn heeft een blend van Grenache,
Carignan en Syrah en de uitstekende verhouding prijs/kwaliteit zijn de redenen waarom deze wijn een echte aanrader
is!

2014 Bandita, Cascina Tavijn
Italië, Piëmonte

100% Barbera

€ 35,00

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.

2015 Rosso di Montalcino Verbena, Luca Nannetti
Italië, Toscane
100% Sangiovese

€ 39,00

Terwijl een Brunello 2 jaar moet rijpen op eik en daarna nog 3 jaar op fles, mag de Rosso 3 jaar vroeger uit Italië vertrekken. In vele gevallen is een Rosso een soort tweede wijn gemaakt van de druiven, die overblijven nadat deze voor de
Brunello eruit gehaald werden. Deze Rosso wordt echter door kenners een kleine Brunello genoemd.

Rode wijnen
€ 42,00
2015 Château Fonbel, Saint-Emilion Grand Cru
80% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, 5% Carménère & 5% Petit Verdot
Frankrijk, Bordeaux
De Château Fonbel van 2015 is een zeer aangename wijn die de komende tien à vijftien jaar kan gedronken worden. De
kleine broer van Ausone heeft talrijke aroma’s van expressief, zoet fruit in de neus pruimen, rood fruit, frisse en mooie
kruidige tonen. De wijn is rijk, rond en tamelijk geconcentreerd maar behoudt mooi zijn fraîcheur. De wijn is een blend
van Merlot, Cabernet Sauvignon, Carménère en Petit Verdot met 30 % lagering op eiken vaten.

2013 Viacosta Riserva, Fattoria Rodano
Italië, Toscane D.O.C.G. Chianti Classico Riserva

100% Sangiovese

€ 43,00

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

€ 45,00
2011 Château Potensac
Frankrijk, Médoc

44% Merlot, 39% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot

Donkere, intense rode kleur en een neus met dichte en compacte tannines en geconcentreerd zwart fruit. Op het
gehemelte is de wijn fris en zeer intens.

2015 Sancerre rouge, Vincent Pinard
Frankrijk, A.O.C. Sancerre

100% 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 van een 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!

2013 Vino Nobile di Montepulciano, Sanguineto I & II
Italië, D.O.C.G. Montepulciano
100% Sangiovese

€ 47,00

Op dit prachtige 8 ha domein maken 2 dames onvoorstelbaar elegante Sangiovese wijnen. Prijs/kwaliteit is dit een
onklopbare Vino Nobile uit een top jaar 2013

2012 Château d’Aiguilhe
Frankrijk, A.O.C. Castillion

80% Merlot, 20% Cabernet Franc

€ 49,00

De mineraliteit van het klei-kalkterroir levert een wijn op die kracht koppelt aan finesse. De rondheid van de Merlot
wordt gecombineerd met de densiteit en complexiteit van de Cabernet Franc. Een bewaarwijn die U toch al na 5 of 6
jaar kan drinken als U hem karafeert.

Rode wijnen
2014 Clos Martinet, 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. R. Parker geeft deze een zeer goede score van 91/100.

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

Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

€ 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 eikenhouten vaten, die veel Bordeaux liefhebbers zullen verrassen.

2013 Brunello di Montalcino, Azienda Agricola Verbena
100% Sangiovese
Italië, Toscane

€ 66,00

Brunello di Montalcino wordt vandaag beschouwd als één van de allergrootste Italiaanse wijnen. Zowel zijn zeldzaamheid als zijn hoge kwaliteit maakt hem zeer gezocht bij kenners in de hele wereld. Die kwaliteit is gebaseerd op het
druivenras sangiovese en wordt sinds 1980 bekrachtigd door zijn status van DOCG. Deze Brunello wordt gemaakt door
Paolo Caciorgna. Het is een interessante blend van de Nannetti wijngaarden uit de Noordoostelijke en ietwat koelere
kant van Montalcino en de druiven uit het warmere zuiden van Montalcino, Castelnuovo dell’Abate. De tannines in deze
wijn zijn van de noordelijke wijngaarden en het fruitige komt uit het zuiden.

2014 Macchie IGT Toscana, Caciorgna Pietro
Italië, Toscane
100% Sangiovese

€ 69,00

Paolo Caciorgna was eerst een oenoloog, die in verschillende regio’s in Italië andermans wijn ging maken zoals de
Brunello. Papa Pietro had in Casole d’Elsa 2,2 ha Sangiovese. Hier begon Paolo wijn te maken voor zichzelf, de familie,
de vrienden en de kennissen. Wat er overschoot van deze heerlijke Sangiovese probeerde iedereen te bemachtigen. Als
je geluk had, kon je 600 flessen krijgen.

2012 Brunello di Montalcino, Fattoria La Magia
Italië, D.O.C.G. Montalcino
100% Sangiovese

€ 69,00

2012 was één van de beste jaren van het voorbije decennium en dit is een indrukwekkend pure expressie van de
Sangiovese kloon uit Montalcino. Je ruikt de magie van Montalcino en de Màgia wijngaard. Kracht en structuur zijn
perfect in balans met een geweldige elegantie. Typische geuren van rood fruit (kersen), viooltjes, delicate specerijen en
lichte minerale tonen. In de smaak heb je dezelfde rode kersen, aangevuld met amarena, cassis, aardse geuren en weer
de specerijen. Stoere, terughoudende tannines geven de wijn ruggengraat en de mogelijkheid tot lange rijping.

Rosé wijnen
2017 Cave Sabledoc Gris de Gris, IGP Sable de Camargue
Grenache,Carignan
Frankrijk, Provence

€ 29,00

De Gris de Gris heeft een licht roze zalmkleur en een zomerse geur van van rozen, perzik en mandarijn. Je proeft een
elegante rosé, lekker fruitig en sappig met een fijne afdronk. Delicate wijn met zachte neus en toetsen van witte pêche
en siroop van mandarijn zacht in de mond en verfrissend. Zeer aromatisch en mooie intensiteit. Een echte aanrader.

2017 Château Miraval, Familie Pitt-Jolie, Côtes de Provence
Cinsault, Grenache, Syrah en Rolle
Frankrijk, Provence

€ 39,00

De wijnmaker Marc Perrin is op het Château Miraval verantwoordelijk voor de wijnen, terwijl de familie Jolie-Pitt voor
het nodige aanzien zorgt. Maar Château Miraval maakt wel zeer goede wijnen: het zeer gerenommeerde wijnblad
Wine Spectator heeft deze fantastische Provence Rosé wijn op nummer 84 gezet op de 100 beste wijnen van 2013. Het
juryrapport omschrijft de wijn omschreven als ‘elegant’ met ‘pure en geconcentreerde smaken van gedroogde rode
bes, mandarijn en meloen’. De namen achter deze rosé hebben er zeker aan mee geholpen dat dit inmiddels de meest
gewilde rosé is, maar eerlijkheid gebiedt zeker te zeggen dat dit een absolute serieuze klasse rosé is die behoort tot de
eredivisie in het rijtje van Domaine Tropez, Domaine Ott, Esclans en Minuty.

