Wijnkaart

Voorwoord

Van harte welkom in Condacum!
De geschiedenis leert ons dat Kontich afkomstig is
van het Latijnse woord Condacum, dat
samenvloeiing betekent. Vandaag willen wij dat als
team naar u vertalen in een samenvloeiing van
gezellig samenzijn, heerlijk tafelen en genieten
van fris en zoet in een prachtig vernieuwd kader.
We brengen een vloeiend concept van bar,
brasserie en restaurant waar iedereen zich thuis
voelt in combinatie met een voorliefde voor lokale
producten en groenten uit onze eigen moestuin.
Vraag zeker naar onze wijnkaart vol tips rond food
pairing en met meer dan 150 referenties van de
meest verrassende wijnhuizen van Europa. Ze
werd zorgvuldig samengesteld met onze
leveranciers, elk met hun eigen accent en regio.
We hebben niet langer een huiswijn maar we
schenken wijnen per glas van een van onze
leveranciers met een rotatiesysteem om de 2
maanden zodat we doorheen het jaar een reis
door het smakenpallet van Europa maken.
Wees welkom alle dagen en stel gerust al uw
vragen!
Liefs,

Team Condacum

Champagne
By the glass
Veuve Clicquot
Veuve Clicquot Reserve Cuvée

€ 14
€ 14

Veuve Clicquot
Veuve Clicquot Reserve Cuvée
Veuve Clicquot Rosé

€ 79
€ 79
€ 89

Ruinart Blanc de Blancs
Ruinart Rosé
Dom Perignon 2010/2012
Dom Ruinart 2009
Dom Perignon P2 2000
Krug Grand Cuvee

€ 110
€ 110
€ 235
€ 245
€ 485
€ 245

Bubbels
Eins-zwei-zero

€ 7,00

LEITZ (Rheingau) | Riesling-Sekt | Alcoholvrij
€ 35,00
Alcoholvrije Sekt, dat is de beste beschrijving voor deze heerlijke, karaktervolle wijn. In de geur doet het karakter van de rieslingdruif
bijna vergeten dat deze alcoholvrij is. Tonen van citrus en limoen, maar ook wat rabarber en rode appels maken het geurpalet van deze
wijn compleet. In de smaak zijn de minerale tonen duidelijk aanwezig en heeft de wijn ‘gewoon’ een hele aangename lengte. Als
aperitief of bij het eten, dit smaakt altijd.

Albet i Noya “Efecte” Brut reserva 2017

€ 8,00

Classic Penedès | Chardonnay, Macabeu, Parellada, Xarel.lo
€ 42,00
Prestige cuvée van een Biologische en vegan Classic Penedès (is de mousserende appellatie binnen de D.O.Penedès met enkel bio
producenten en strengere kwaliteitsnormen dan cava). Zowel in geur als op het smaakpallet een revelatie van smaak en finesse met een
enorm fijne romige mousse.

Franciacorta Extra Brut

€ 49,00

Le Marchesine | Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Blanc
Le Marchesine is een toonaangevende producent in Franciacorta, zeg maar de Champagne-streek van Italië. Deze méthode traditionelle
is niet-gedoseerd en heeft ca. 2 g restsuiker per liter. De mooie beendroge afdronk maakt hem tot een ideale starter van de maaltijd. Een
pareltje!

Bagnadore Riserva Franciacorta 2011

€ 75,00

Pizzini | Chardonnay en Pinot Noir
De druiven komen uit één enkele wijngaard waarvan de planten, meer dan twintig jaar oud, de voordelen genieten van een nabijgelegen
bos dat het klimaat verzacht, zorgt voor een goed temperatuurbereik tussen dag en nacht en een bijzondere rijkdom aan biodiversiteit
bevordert. Het reservaat voldoet aan belangrijke kwaliteitscriteria en wordt daarom in beperkte hoeveelheden en alleen in de beste
oogsten geproduceerd.

São João Reserva Bruto 2017

€ 38,00

Cuvée-Sekt Katharina Brut 2014

€ 49,00

Espumante | Bical, Maria Gomes, Arinto
Een Portugese Spumante. Méthode traditionnelle uit de Bairrada-regio, blend van de lokale Maria Gomes en Bical druiven; 2 jaar gerijpt
‘sur lattes’ oftewel op de gistresten. Caves São João maakt al sinds 1920 uitstekende espumantes in de Bairrada-regio. Deze Bruto is dan
ook het resultaat van veel vakmanschap: heerlijk fris, fijne bubbels en mooi droog in de afdronk.

Raumland | 90% Pinot Noir, 10% Pinot Meunier
Combinatie Pinot noir en Pinot meunier uit de jaargang 2014 gedégorgeerd in 2019. In 1990 richtte Volker Raumland, samen met zijn
echtgenote, “Sekthaus Raumland” op. Hij heeft zich toegelegd op het maken van de perfecte sekt, en wordt gezien als de beste
producent van mousserende wijnen in Duitsland. Raumland is gevestigd in de regio Rheinhessen, het grootste wijnbouwgebied in
Duitsland. De Raumlands beschikken er over 10 hectare wingerd, die ze sinds 2002 biologisch bewerken. Het terroir vertoont grote
gelijkenissen met dat van Bourgogne: kalksteen, schelpen en mergel. De jaarproductie is goed voor ca. 100.000 flessen.

Rosé
Eins-zwei-zero

€ 37,50

Leitz (Rheingau) | Merlot, Portugieser en Pinot Noir | alcoholvrij
De Eins-Zwei-Zero Rosé wordt gemaakt van merlot, portugieser en pinot noir. Allemaal van eigen wijngaarden. Het is een opwekkende,
harmonieuze zomerwijn die plezierig wegdrinkt. In de geur en smaak heerlijk fruitige tonen van frambozen, rozenbottels en van
rabarber. De levendige zuurgraad geeft de wijn zijn noodzakelijke frisheid. Een uitstekende begeleider van zomerse salades, pasta’s en
gevogelte. 30 kcal per glas. De alcoholvrije wijnen van Leitz zijn wellicht de beste die je op dit moment kan vinden. Ze worden gemaakt
door middel van vacuüm-kolomdistillatie. Daarmee kan de alcohol op een temperatuur van 29 graden onttrokken worden, waardoor er
zo min mogelijk smaak verloren gaat.

Jané Ventura “ Vinyes Roses” 2019

€ 33,00

D.O. Penedès | 45% Tempranillo, 20% Merlot, 20% Sumoll, 15% Syrah
Spanje is gekend voor zijn stevige rosatwijnen. Hier krijgen we een nieuwe lichting van lichtgekleurde rosé met veel drinkplezier waar we
eerder van finesse spreken dan van krachtige tonen. Een roast waar alles goed zit met smaak en geen fletse ééntonige zurige tonen.

Collefrisio Rosato 2020

€ 6,50

100% Montepulciano d’Abruzzo
€ 33,00
Wat een geweldige Zuid-Italiaanse rosé! De bijzondere ligging van de wijngaarden - met zowel zicht op de Adriatische Zee in het oosten
als het gebergte van de Majella in het westen - zorgen voor een optimaal klimaat. De afwisseling van warme, maar niet té hete dagen
en koele nachten zorgt voor de juiste temperatuurverschillen. Hierdoor behouden de montepulcianodruiven frisheid en aroma’s van vers
fruit: de ideale basis voor heerlijke rosé. Doordat de druiven slechts een nachtje in het sap weken, heeft deze rosato een minder diepe
kersenkleur dan voorgeschreven voor de herkomstbenaming Cerasuolo Montepulciano d’Abruzzo. Vandaar ‘slechts’ de benaming Vino
Rosato. Zeer aanbevolen, als aperitief en bijvoorbeeld bij frisse voorgerechten, pasta met vis of lichte grillgerechten.

Rosato di Toscana 2019

€ 40,00

Rocca di Montegrossi | 100% Sangiovese
Indrukwekkende rosé-wijn. In se gaat het hier om een Chianti Classico in rosé gevinifieerd met de karakteristieken van grote Sangiovese.
Dit is pure finesse met een aangename fraîcheur maar tevens een mooie structuur die men niet onmiddellijk verwacht van een rosé.
Verkozen bij de beste rosé's van Italië door Antonio Galloni (Vinous). Ronduit indrukwekkend!

Quinta de Soalheiro Rosé 2021

€ 38,00

Soalheiro | Blend van Alvarinho en Pinot Noir
De Soalheiro-familie werd dit jaar verrijkt met een eerste rosé en Luis Cerdeira slaat meteen nagels met koppen. Dit is rosé die verfrist
zoals je dat van een rosé mag verwachten, maar dit is ook rosé met materie, die er staat aan tafel. Luis koos voor Pinot Noir als basis
maar dé druif van Soalheiro is natuurlijk de Alvarinho en dus ging die mee in de blend. Samen vormen ze een prima geheel.

Burkheim 2018 / 2019

€ 32,00

Bercher (Baden) | Pinot Noir
Dit wijnbedrijf heeft de mooiste wijnbergen in het sub-wijngebied Kaiserstuhl dat onder het grotere Baden valt. De familie Bercher houdt
zich al sinds 1457 met de wijnbouw bezig en heeft zo de nodige hectares in de topwijnbergen rondom Burkheim kunnen verzamelen. De
grond rondom het middeleeuwse plaatsje Burkheim is hoofdzakelijk pure vulkaansteen met löss gemengd en dit is een warmtevasthoudende combinatie. Het plaatsje Burkheim ligt op steenworpafstand van de Rijn, en dit werkt sterk vochtregulerend. Aan de
andere kant van de Rijn begint de Elzas. Het wijngebied Kaiserstuhl ligt precies tussen Freiburg in het Zwarte Woud en Colmar in de Elzas
en is beroemd voor zijn uitmuntende Grau- en Spätburgunderwijnen. Het klimaat is het warmste van geheel Duitsland. Martin (vader
Eckhardt) en Arne (vader Rainer) Bercher hebben de leiding overgenomen en geven een nieuwe Schwung aan dit fantastische
familiebedrijf!

Class by the glass
Bubbels
Albet i Noya “Efecte” Brut reserva 2017

€ 8,00

Classic Penedès | Chardonnay, Macabeu, Parellada, Xarel.lo
€ 42,00
Prestige cuvée van een Biologische en vegan Classic Penedès (is de mousserende appellatie binnen de D.O.Penedès met enkel bio
producenten en strengere kwaliteitsnormen dan cava). Zowel in geur als op het smaakpallet een revelatie van smaak en finesse met een
enorm fijne romige mousse.

Wit
Javier Sanz ‘Rey Santo’ 2021

€ 6,50

D.O.Rueda | 85% Verdejo, 15% Macabeu
€ 33,00
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.
Een biodynamische wijn uit Marche met een frisse citrustoets en ook abrikozen, venkel en salie.

Pievalta Verdicchio Classico Superiore 2020

€ 7,00

Barone Pizzini | 100% Verdicchio
Een biodynamische wijn uit Marche met een frisse citrustoets en ook abrikozen, venkel en salie.

€35,00

Vernaccia di San Gimignano 2020

€ 7,00

Toni Jost – Devon S – Riesling trocken 2020

€ 7,50

La Lastra | 100% Vernaccia
€35,00
Klassieker uit Toscane. De terroir bestaat vooral uit klei en leisteen waardoor de wijnen een typische mineraliteit hebben. Een
biologische Vernaccia met frisse, krokante zuurtjes. Combineert prima met lichte voorgerechtjes en allerhande salades.

Toni Jots | Riesling

€ 38,00

Minerale riesling van Devonleisteen (300 mio jaar oud). De geologie maakt deze wijn een ideale begeleider van vissen uit de Noordzee,
schaal- en schelpdieren en wit vlees (kalf, varken).

Roero Arneis DOCG 2020

€ 7,50

Lodali | 100% Arneis
€ 38,00
Arneis komt voornamelijk uit Piëmont. Aroma's van amandel, groene appel, peer en meloen. Het is iets tussen een Sauvignon Blanc en
een Viognier.

Soalheiro Granit 2021

€ 7,50

Producent: Soalheiro | 100% Alvarinho
€38,00
De druiven voor deze cuvée van Soalheiro zijn afkomstig van hoger gelegen percelen. Voor de regio Melgaço betekent dat boven150m.
Vanaf die hoogte rijpen de druiven opvallend trager en kan je wijnen produceren met een zeer mooie zuurgraad die bovendien zeer
mineralig proeven. Een iets hogere gistingstemperatuur bevordert nog eens dat effect.

Famille Paquet – Le Mont 2018

€ 40,00

Bourgogne | Macon-Solutré-Pouilly | 100% Chardonnay
Vernoemd naar de beroemde Solutré-rots die van op grote afstand zichtbaar is. Deze jaargang serieuzer en gestructureerder dan in het
verleden met een mooie zuiverheid en een goede nagalm van mineraliteit die door de wijn stroomt. De Chardonnay-vrucht is hier zeer
fijn, lineair en precies met aroma’s van gele appels en Williams-peren. De zoetheid van de vrucht wordt gecompenseerd door de luchtige
kwaliteit van de wijn.

Rosat
Collefrisio DOC 2019

€ 6,50

100% Montepulciano d’Abruzzo
€ 33,00
Wat een geweldige Zuid-Italiaanse rosé! De bijzondere ligging van de wijngaarden - met zowel zicht op de Adriatische Zee in het oosten
als het gebergte van de Majella in het westen - zorgen voor een optimaal klimaat. De afwisseling van warme, maar niet té hete dagen
en koele nachten zorgt voor de juiste temperatuurverschillen. Hierdoor behouden de montepulcianodruiven frisheid en aroma’s van vers
fruit: de ideale basis voor heerlijke rosé. Doordat de druiven slechts een nachtje in het sap weken, heeft deze rosato een minder diepe
kersenkleur dan voorgeschreven voor de herkomstbenaming Cerasuolo Montepulciano d’Abruzzo. Vandaar ‘slechts’ de benaming Vino
Rosato. Zeer aanbevolen, als aperitief en bijvoorbeeld bij frisse voorgerechten, pasta met vis of lichte grillgerechten.

Rood
Castro de Valtuille “Mencía Joven” by Raul Pérez 2020

€ 6,50

D.O. Bierzo | 100% Mencia
€33,00
Raul Pérez is de koning van het noorden en jongste generatie van een familie wijnbouwers anno 1735. Raul heeft de jonge generatie
wijnbouwers andere inzichten gegeven. Het werk gebeurt in de wijngaard met autochtone cépages en respect voor natuur en
klimatologische bubbel. Mencia werd door hem in een nieuw gedaante gestopt en geeft je (kort door de bocht) smaken van zowel Pinot
Noir als Syrah. Dit is de éénvoudigste wijze om deze super druif te omschrijven.

Primitivo del Salento 2020

€ 7,00

Ruber 2018

€ 7,50

Feudo Croce | 100% Primitivo
€ 35,00
Feudo Croce is een jonge Azienda dat het licht zag in 2001 dankzij de familie Tinazzi die fors investeerde in dit domein om de lokale
druivensoorten terug op de kaart te zetten. Deze Primitivo kenmerkt zich door massa’s zwart fruit in de neus en heeft een mooie materie
zonder plomp te zijn. Ontdek dit prachtige stukje Puglia. Schitterend bij rood, gegrild vlees of een bordje pasta.

Nelles (Ahr) | Pinot Noir
Fijne, vruchtige pinot noir die ook gekoeld kan geserveerd worden bij sappige vleesbereidingen.

€ 38,00

Château Valcombe, Epicure Rouge 2017

€ 7,50

Meandro 2019

€ 8,00

Mont Ventoux | 60% Grenache, 25% Carignan, 15% Syrah
€ 38,00
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. 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 gelegen op de zuidelijke flanken van de Mont Ventoux.

Quinta do Vale Meão | Touriga Nacional, Touriga Franca e.a.
€ 40,00
Meandro is een Douro die u niet mag missen. Quinta do Vale Meão is absolute top in Portugal en zelfs met hun 'kleine' Meandro laten ze
hun vakmanschap en de bijzondere kwaliteiten van hun wijngaarden heel duidelijk zien.

Cerchiaia 2019 Chianti Riserva DOCG

€ 8,50

Castelfalfi | Sangiovese – Colorino
De Colorino maakt Chianti wat ronder en zachter. We proeven klein rood fruit en wat florale toetsen.

€ 42,00

Frans by Thienpont
Witte wijnen
Les Cassagnes de la Nerthe (BIO) 2019

€ 35,00

Marigny-Neuf (BIO) 2019

€ 33,00

Rhône | Côtes du Rhône Villages | 50% Viognier, 25% Grenache Blanc en 25% Roussanne
Een mooie rijke en bevredigende witte Rhône met een blijvende fraîcheur die de wijn eleganter en levendiger maakt in de mond.
Gemaakt van een blend van Viognier, Grenache Blanc et Roussanne die biologisch geteeld zijn, is dit een overheerlijke wijn met een
expressieve neus van citroenen, meloenen en pompelmoes. Genereus en rond in de mond met rijpe, zoete vruchten opgeheven door een
goede zuurtegraad. De afdronk is zijdezacht en lang met zeer persistente fruitsmaken in de afdronk. Er is dit jaar minder Viognier in de
blend en zo is de vraag naar deze wijn zo gestegen dat het landgoed het oppervlak van witte druiven geplant in Cassagnes verdubbelt.

Loire | Val de Loire | 100% Sauvignon
Een van de eerste wijnen gemaakt door Frédéric Brochet die zijn domein nu net ten noorden van Poitiers heeft uitgebreid met een
complete lijn van cépagewijnen. Zijn Marigny-Neuf Sauvignon Blanc blijft zijn bestseller en wordt biologisch geteeld in kalk- en
silexgronden. De wijn heeft een zeer zuivere, lichtgele kleur, zeer mooi citrusfruit kenmerkend voor de Sauvignon Blanc-druif die wordt
aangevuld met tonen van eekhoorntjesbrood, munt en wilde bloemen. Goede energie, nauwkeurige zuurtegraad en een mooie frisse
structuur brengen de aantrekkelijke aroma's in deze wijn naar voren. Serveer met garnalen, oesters en natuurlijk geitenkaas.

Château Les Charmes Godard 2019

€ 39,00

Bordeaux | Francs, Côtes de Bordeaux | 63% Semillon, 21% Sauvignon Blanc en 16% Sauvignon Gris

Voor eens werd de wijn niet gebotteld tijdens de primeurperiode en zal men wachten tot half juni omdat de wijn erg rijk is. Met een
assemblage van 63% Semillon, 21% Sauvignon Blanc en 16% Sauvignon Gris, is het de Semillon die hier echt naar voren komt met
heerlijke frisheid, zoete, vineuze smaken en tonen van kaneel, havermout en citrus. Romig, zacht en levendig, met een zeer goede
concentratie en frisheid, mooie precisie en een appetijtelijk ziltige afdronk.

Château Couhins 2017

€ 50,00

Bordeaux | Pessac-Léognan | 90% Savignon Blanc en 10% Sauvignon Gris
Dit was een van de vroegste oogsten in het afgelopen decennium voor de witte wijnen van Pessac-Léognan en de resultaten waren zeer
succesvol. 90% Savignon Blanc en 10% Sauvignon Gris. Fris en zoet aromatisch in de neus, zeer geparfumeerd en romig met heldere
smaken van gemalen gras van de Sauvignon. Goed gestructureerd in de mond met een mooie intensiteit en lengte met citrusvruchten
die op het einde van het gehemelte echoën.

Château Pellebouc 2020

€ 33,00

Bordeaux | Entre-Deux-Mers | Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris en Sémillon
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.

Château de la Maltroye Chassagne-Montrachet 2018

€ 89,00

La Soufrandise – Terra Mea 2019

€ 42,00

Bourgogne | Chassagne-Montrachet | 100% Chardonnay - Premier cru
Een mix van drie verschillende Premier cru percelen, met in de aanzet karakteristieke hars- en benzine-aroma’s die na het walsen veel
warme, rotsachtige mineraliteit onthult, aroma’s van boomgaardvruchten en tonen van vlierbloesem en witte peper. Deze wijn is intens
en levendig met veel karakter en lengte.

Bourgogne | Pouilly-Fuissé | 100% Chardonnay
Niets wordt tot het uiterste gebracht door Françoise en Nicolas Melin in Soufrandise; ze verzorgen hun wijnstokken en maken hun wijnen
met de grootst mogelijke zorg en non-interventionistische methoden. Hun zes hectare grote wijngaard van Chardonnay is verdeeld over
20 verschillende climats en biedt een rijk en gevarieerd palet van bodems en wijngaarden. Deze wijn komt van de ommuurde wijngaard,
vlak voor de kelders, met kalkhoudende grond die de wijn zijn karakteristieke mineraliteit geeft. Charmante aroma's van exotisch fruit en
witte bloemen in de neus en dan honing, amandel- en boomgaardvruchten in de mond.

Famille Paquet – Le Mont 2018

€ 40,00

Bourgogne | Macon-Solutré-Pouilly | 100% Chardonnay
Vernoemd naar de beroemde Solutré-rots die van op grote afstand zichtbaar is. Deze jaargang serieuzer en gestructureerder dan in het
verleden met een mooie zuiverheid en een goede nagalm van mineraliteit die door de wijn stroomt. De Chardonnay-vrucht is hier zeer
fijn, lineair en precies met aroma’s van gele appels en Williams-peren. De zoetheid van de vrucht wordt gecompenseerd door de luchtige
kwaliteit van de wijn.

Rode wijnen
Les Cassagnes de la Nerthe (BIO) 2017 / 2019

€ 39,00

Rhône | Côtes du Rhône Villages | 60% Grenache noir, 30% Syrah en 10% Mourvèdre
Deze jeugdige frisse wijn is zeer expressief en aangenaam, met aroma's van perzik, kamperfoelie en wilde bloemen. Hij heeft uitstekende
fruitsmaken en is prachtig uitgebalanceerd en zacht zonder zijn aromatische complexiteit te verliezen. De wijn is afkomstig van oude
Grenache-, Syrah- en Mourvèdre-wijnstokken geteeld in diepe kalkstenen bodems van een wijngaard in Serignan-du-Comtat, ten
noorden van Orange en Avignon. De wijn is gefermenteerd en gerijpt in betonnen en roestvrijstalen vaten. Heerlijk om nu te drinken met
veel frisheid en zachtheid. Dit is een gemakkelijk drinkbare wijn met veel pittige, fruitige smaken om te serveren bij gegrild vlees, pizza
en Aziatische gerechten.

Château Couhins 2014

€ 50,00

Bordeaux | Pessac-Léognan | 50% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon, 7% Cabernet Franc, 3% Petit-verdot
Een rijke, granaatrode kleur; een mooie neus met veel kruidigheid en aroma's van rood fruit - rode kruisbessen en rozenbottel. De wijn is
vol en rond bij de aanzet en het fruit is mooi verweven met de eik. Een levendige wijn met een licht prikkelende mineraliteit die typisch is
voor deze organische wijnen.

Château La Roque de By 2017

€ 35,00

Château de Carles 2017

€ 39,00

Château Valcombe, Epicure Rouge 2017

€ 38,00

Château Fonbel, Saint-Emilion Grand Cru 2016

€ 44,00

Bordeaux | Médoc | 50% Cabernet Sauvignon en 50% Merlot
Wij appreciëren enorm deze klassieke en aromatische Médoc, die wordt gemaakt door onze jonge vrienden Frédéric Le Clerc en
Benjamin Richer de Forges nabij het estuarium van de Gironde te Bégadan. Deze wijn is een blend van 50% Cabernet Sauvignon en 50%
Merlot, heeft een diepe robijnrode kleur, is zacht met mooie, lichte en kruidige fruittonen van rijpe pruim. In de mond is de wijn
zijdezacht, mooi en aantrekkelijk met tonen van kruiden, zoethout en mineralen. Een uitstekende gezel bij gegrild vlees en barbecues.

Bordeaux | Fronsac | 90% Merlot, 5% Malbec en 5% Cabernet Franc
Een heerlijke Fronsac met ambitie. Medium rood met aangenaam vers rood fruit in de geur, aantrekkelijke specerijen, een zoet puntje,
vanille, zoethout en rijpe pruim. Een aantrekkelijke, ronde en genereuze wijn met een mooie finale.

Mont Ventoux | 60% Grenache, 25% Carignan, 15% Syrah
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. 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 gelegen op de zuidelijke flanken van de Mont Ventoux.

Bordeaux | Saint-Emilion Grand Cru | 80% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, 5% Carménère en 5% Petit Verdot
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. 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 gelegen op de zuidelijke flanken van de Mont Ventoux.

Château Potensac 2017

€ 49,00

Bordeaux | Médoc | Merlot, Carbarnet Sauvignon, Cabernet Franc, 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.

Chapelle d’Ausone 2013

€ 185,00

Bordeaux | Saint-Émilion Grand Cru | 50% Merlot, 50% Cabernet Franc
De kleine broer van Ausone deelt zijn kenmerken met de grote wijn. Hij is rond, rijk en soepel bij de aanzet met een adembenemende
intensiteit. Donker fruit van pruimen, bramen en bosbessen op het gehemelte. Mooi en zacht in de finale.

“Trilogie” 2016 – 2017 – 2018

€ 185,00

Bordeaux | Pomerol | 100% Merlot
De « Trilogie » (100% Merlot) is een klassieke Pomerol gemaakt door Jacques Thienpont, eigenaar van Le Pin. Hij heeft een diepe,
purperen kleur, een frisse en fruitige neus met tonen van viooltjes, cassis en truffels, in de mond is de wijn rond en zijdezacht met
fluwelige tannines. De « Trilogie » wordt alle twee à drie jaar gevinifieerd en is steeds een assemblage van niet alleen verschillende
percelen te Pomerol, maar eveneens van verschillende jaargangen. Deze blend geeft een enorme fraîcheur en een mooie complexiteit.
Na een opvoeding op houten vaten gedurende 14 à 18 maanden, wordt de wijn overgeheveld in vaten waar de verschillende loten
worden geblend.

Vieux Château Certan 2013

€ 195,00

Bordeaux | Pomerol | 92% Merlot, 8% Cabernet Franc
“De neus is net een salade van vergist fruit” verklaart Alexandre Thienpont en het is inderdaad zo dat het zuivere en zachte fruit alle
andere accenten in deze wijn domineert. Zachte en frisse wijn, waarbij slechts één vijfde van een normale oogst werd gebruikt. Goede
aciditeit met tonen van zachte peper en chocolade op het gehemelte. Intens, lang en fris in de finale.

Clos du Château de la Maltroye 2016

€ 80,00

Bourgogne | Chassagne-Montrachet | 100% Pinot Noir
Dit is een monopole premier cru gelegen op het landgoed van Château de la Maltroye. Fris en levendig met aroma's van sleedoorn en
viooltjes met onderliggende, pittige tonen, dit is een uitbundige, heldere wijn met veel frisheid en rijkdom. Erg boeiend.

Domaine Jean Grivot, Les Beaux Monts 2012 / 2014

€ 195,00

Bourgogne | Vosne-Romanée | 100% Pinot Noir
Eén van onze favorieten met een rijke, complexe neus en aantrekkelijke, kruidige aroma’s. In de mond heeft de wijn een goede
concentratie van fris, rood fruit en tannines. Een grote wijn die mooi zal evolueren.

Château Pichon-Longueville Comtesse De Lalande 2017

€ 155,00

Bordeaux | Pauillac | 70% Cabernet Sauvignon, 23% Merlot, 6% Cabernet Franc, 1% Petit Verdot
Een violette robe met schitteringen, aroma’s van zwart fruit en tonen van pruimen en zachte kruiden in de neus. In de mond is de wijn
fruitig, mondvullend, fris en soepel met krachtige tannines. Structuur en evenwicht in de finale.

La Gravette de Certan 2016

€ 95,00

Bordeaux | Pomerol | 87% Merlot, 13% Cabernet Franc
Een indrukwekkende jaargang voor de tweede wijn van Vieux Château Certan, die zijn naam ontleent aan het perceel gelegen tussen
Certan en Le Pin. De wijn doorstaat met glans de vergelijking met gekende Pomerols. Hij heeft prachtig rijk en donker fruit met hints van
grafiet en truffel. In de mond is deze uitnodigende wijn, zacht en rond met een opvallende frisheid.

Domaine Jean Grivot Chambolle-Musigny 2013 / 2014 / 2017

€ 110,00

La Combe d’Orveaux | 100% Pinot Noir
Deze plaats is gelegen tussen Musigny en Clos de Vougeot. De bodem is er zeer arm, niet diep en bevat veel keien. Deze cru heeft wat
minder gratie en diepgang dan de Musigny, maar zijn finesse zorgt voor de faam van deze grote, mythische cru.

Château Haut-Bailly 2014

€ 105,00

Bordeaux | Pessac-Léognan | 100% Cabernet Sauvignon
Véronique Sanders heeft moeten werken met zeer beperkte rendementen van 20 hl/ha, maar het resultaat is zeer geslaagd. Een fraai
boeket van viooltjes, pioenen, bramen en cassis verraden een wijn met een goede structuur en toetsen van grafiet en mineralen, typisch
voor een Graves. Op het gehemelte heeft de wijn concentratie, is evenwichtig en elegant.

Best Caviar’s choice
Bubbels
Bagnadore Riserva Franciacorta 2011

€ 75,00

Pizzini | Chardonnay en Pinot Noir
De druiven komen uit één enkele wijngaard waarvan de planten, meer dan twintig jaar oud, de voordelen genieten van een nabijgelegen
bos dat het klimaat verzacht, zorgt voor een goed temperatuurbereik tussen dag en nacht en een bijzondere rijkdom aan biodiversiteit
bevordert. Het reservaat voldoet aan belangrijke kwaliteitscriteria en wordt daarom in beperkte hoeveelheden en alleen in de beste
oogsten geproduceerd.

Witte wijnen
Pievalta Verdicchio Classico Superiore 2020

€ 35,00

Barone Pizzini | 100% Verdicchio
Een biodynamische wijn uit Marche met een frisse citrustoets en ook abrikozen, venkel en salie.

Eò Pinot Grigio Terre di Chieti IGT 2020

€ 33,00

100% Pinot Grigio
Een wijn uit Abruzzo met een smaak van perziken en citrus.

Grechetto Bianco 2020

€33,00

Argillae | 100% Grechetto
Een druivensoort van Griekse oorsprong die in Umbrië belandde. Frisse kruidigheid met wat amandelbitter en citrustoetsen.

Poggio I Soli Bianco 2018

€ 35,00

Roero Arneis DOCG 2020

€ 38,00

Castelfalfi | 100% Vermentino
Vermentino wordt steeds aangeplant in de nabijheid van de zee om te profiteren van de lichtweerkaatsing. We zitten hier in Toscane.
Appel, perzik en mineralen.

Lodali | 100% Arneis
Arneis komt voornamelijk uit Piëmont. Aroma's van amandel, groene appel, peer en meloen. Het is iets tussen een Sauvignon Blanc en
een Viognier.

Manzoni Bianco DOC Montello - Colli Asolani 2018

€ 38,00

Serafini en Vidotto | Incrocio Manzoni
Professor Luigi Manzoni creëerde een nieuwe druivensoort door Riesling en Pinot Bianco met elkaar te kruisen. De wijn komt uit Veneto
en proeft naar limoen, schil van sinaasappel, verbena, jasmijn en honig.

Cinerino Viognier 2020

€ 49,00

Marziano Abbona | 100% Viognier
Dit is de tweelingbroer uit Piëmont van de Franse Condrieu. Honing, perzik, abrikoos, acacia, exotisch fruit en specerijen.

Collio Chardonnay DOC 2018

€ 64,00

Primo d'Anfora Bianco Umbria IGT 2018

€ 64,00

Borgo del Tiglio | 100% Chardonnay
Ex-apotheker Nicola Manferrari maakt in Friuli zijn wijnen alsof het nog steeds om een magistrale bereiding ging. Hij werd een paar jaar
geleden door wijngids Parker de hemel in geprezen.

Argillae | 60% Grechetto - 20% Drupegio - 20% Malvasia
Deze druiven hebben gegist en gerijpt in amfora’s van 500 liter. Geen houtsmaak dus. Wel puur fruit.

Collio Sauvignon Selezione DOC 2013

€ 77,00

Borgo del Tiglio | 100% Sauvignon Blanc
Ex-apotheker Nicola Manferrari heeft hier in Friuli een Sauvignon gemaakt, die bij de beste ter wereld hoort.

Klaus Riesling Smaragd 2018

€ 74,00

Weingut Prager | 100% Riesling
Deze wijngaard ligt op de rechteroever van de Schöne Blaue Donau .Als Riesling de koningin der druivensoorten genoemd wordt, dan is
dat mede te danken aan deze Oostenrijkse parel uit de Wachau. Weingut Prager werd ooit door Andreas Larsson, in 2007 de beste
sommelier ter wereld, de beste wijnmaker van deze planeet genoemd.

Hinter der Burg Grüner Veltliner Federspiel 2020

€ 53,00

Weingut Prager | 100% Grüner Veltliner
Onder de 12,5 ° alcohol is men Federspiel . Daarboven is men Smaragd. Grüner Veltliner is de meest voorkomende druivensoort in
Oostenrijk. Het heeft de frissen smaak van groene appels, ananas en meloen. De Wachau is de betere streek voor deze druivensoort.

Steinriegl Riesling Federspiel 2015 / 2018 / 2020

€ 53,00

Stockkultur Grüner Veltliner Achleiten 2018

€69,00

Weingut Prager | 100% Riesling
Dit jongere broertje van de grote Riesling Smaragd, wordt regelmatig uitgeroepen tot de beste Riesling Federspiel.

Weingut Prager | 100% Grüner Veltliner
Ieder plantje wordt 10 cm boven de grond afgeknipt. Drie scheuten worden aan een stokje gebonden. Vandaar de naam. Op deze
manier kan men een niet te evenaren wijn maken. Prager heeft de enige Stockkulturwijngaard (80 jaar oud) in Oostenrijk en bijgevolg de
beste Grüner Veltliner.

Rosé
Collefrisio Rosato DOC 2019

€ 6,50

100% Montepulciano d’Abruzzo
€ 33,00
Wat een geweldige Zuid-Italiaanse rosé! De bijzondere ligging van de wijngaarden - met zowel zicht op de Adriatische Zee in het oosten
als het gebergte van de Majella in het westen - zorgen voor een optimaal klimaat. De afwisseling van warme, maar niet té hete dagen
en koele nachten zorgt voor de juiste temperatuurverschillen. Hierdoor behouden de montepulcianodruiven frisheid en aroma’s van vers
fruit: de ideale basis voor heerlijke rosé. Doordat de druiven slechts een nachtje in het sap weken, heeft deze rosato een minder diepe
kersenkleur dan voorgeschreven voor de herkomstbenaming Cerasuolo Montepulciano d’Abruzzo. Vandaar ‘slechts’ de benaming Vino
Rosato. Zeer aanbevolen, als aperitief en bijvoorbeeld bij frisse voorgerechten, pasta met vis of lichte grillgerechten.

Rode wijnen
Rosso Verbena Toscana IGT 2020

€ 33,00

Verbena | 80% sangiovese en 20% Cabernet en Merlot
De Sangiovese van jonge wijnstokken kreeg wat ondersteuning van Cabernet en Merlot.

Sinuoso Rosso IGT 2020

€ 33,00

Argillae | Cabernet – Merlot
Een ietwat frans proevende wijn uit Umbrië.

Alberaia 2017 Vino Rosso IGT Toscana

€ 42,00

Paolo Caciorgna | 100% Sangiovese
Dit is de kleine maar volwassen geworden broer van de grote Macchie.

Ciauri'a Etna Rosso DOC 2018 / 2020

€ 44,00

Paolo Caciorgna | 95% Nerello Mascalese - 5% Nerello Cappuccio
Wijn van op de flanken van de Etna. Paolo Caciorgna is erin geslaagde het tanninegehalte van deze druivensoort in bedwang te houden.
De Nerello Cappuccio voegt aroma’s toe van bosvruchten, kersen en specerijen.

Cerchiaia 2019 Chianti Riserva DOCG

€ 42,00

Castelfalfi | Sangiovese – Colorino
De Colorino maakt Chianti wat ronder en zachter. We proeven klein rood fruit en wat florale toetsen.

Barbera d'Alba Lorens DOC 2019

€ 53,00

Macchie 2016 IGT Toscana

€ 74,00

Lodali | 100% Barbera
Een volle wijn, met elegante toetsen van zwarte bessen, vanille, karamel en kruiden.

Paolo Caciorgna | 100% Sangiovese
Paolo Caciorgna, die als oenoloog verscheidene zeer goede wijnen maakt over heel Italië, heeft naast zijn woont in Toskanen enkele
hectaren wijngaard, waarop hij een pure Sangiovese maakt op zijn eigen eigenzinnige manier. De paar duizend flessen waren in de
eerste plaats bedoeld voor eigen gebruik en voor familie en vrienden, waaronder Best Caviar.

Brunello di Montalcino Verbena DOCG 2017

€ 62,00

Barolo DOCG 2017

€ 68,00

Verbena | 100% Sangiovese
Dit is voor liefhebbers van een zachte Brunello met zwart fruit, koffiebonen en bittere chocolade. 2015 was een topjaar voor Brunello.

Marziano Abbona | 100% Nebbiolo
Een Barolo, die men jong kan drinken.

Barolo Pressenda DOCG 2016

€ 76,00

Marziano Abbona | 100% Nebbiolo
Zwarte kersen en blauwe bessen gevolgd door kruidigheid, zoethout en een lange finale.

Barbaresco DOCG 2016

€ 69,00

Marziano Abbona | 100% Nebbiolo
Robijnrood van kleur. Zachte gesofisticeerde wijn met milde tannines. Rijp rood fruit en kruidigheid. Een lichte aciditeit zorgt voor
frisheid.

N'Anticchia 2015 Vino Etna Rosso DOC

€ 74,00

Paolo Caciorgna | 100% Nerello Mascalese
Nerello Mascalese wordt nogal eens vergeleken met Pinot Noir en de Etna met de Bourgogne van het zuiden. Het vergt heel wat
behendigheid om de overheersende tannines van deze druif zijdezacht te maken. We proeven zoethout, tabak en gedroogde
bergkruiden. Werd door Parker ooit bestempeld als een van de allerbeste Etnawijnen.

Amarone Della Valpolicella Classico 2015

€ 79,00

Roberto Mazzi - Vigneto Castel | 75% Corvina - 25% Rondinella
De druiven worden 120 dagen gedroogd op matten of in speciale geconditioneerde ruimtes. Ze verliezen 30% - 40% van hun volume.
Het sap is extra geconcentreerd. Het resultaat is een wijn met veel body en een diepe kleur. We proeven kersenlikeur, vijgen, kaneel,
pruimen en chocolade.

Spaans by La Buena Vida
Bubbels
Albet i Noya “Efecte” Brut reserva 2018

€ 42,00

Classic Penedès | Chardonnay, Macabeu, Parellada, Xarel.lo
Prestige cuvée van een Biologische en vegan Classic Penedès (is de mousserende appellatie binnen de D.O.Penedès met enkel bio
producenten en strengere kwaliteitsnormen dan cava). Zowel in geur als op het smaakpallet een revelatie van smaak en finesse met een
enorm fijne romige mousse.

Witte wijnen
Javier Sanz “Verdejo” 2020

€ 35,00

D.O. Rueda | 100% Verdejo
Javier Sanz geboren en getogen in het hart van Rueda is de 10e generatie en een wijnbouwer pur sang die kan terugkijken op een
arsenaal oude wijngaarden gelegen op de beste delen van de appellatie. Verdejo met inhoud en expressie met een sappig zuurtje. Schaal
– en schelpdieren en zomerse salades zijn de favoriete companen aan tafel.

Celler del Roure “Cullerot” 2019

€ 34,00

Albet i Noya “Lignum blanc” 2019

€ 36,00

D.O. Valencia | 20% Chardonnay, 20% Macabeu, 20% Pedro Ximenez, 20% Verdil, 10% Malvasia, 10% Tortosí
Ampforawijn op basis van autochtone vergeten druivensoorten. Zuidelijk gelegen maar op hoogte geven hier eerder een frisser geheel
ipvan een kruidige mediterrane witte. Mineralen in combinatie met krokant fris fruit, toets citrus, toets floral, toets pêche.

D.O. Penedès | 45% Chardonnay, 45% Sauvignon blanc, 10% Xarel.lo
Mondje vol drinkplezier van de romige vollere Chardonnay die drie maanden vatrijping heeft gekend in combinatie met de frisheid en
fruiting-droog karakter van de Sauvignon Blanc. Xarello geeft hier een strakkere toets en tempert ietwat het voluptueuze karakter van
de twee metgezellen in deze cuvée. Subtiel Bourgondisch karakter als wijnstijl.

Pazo Señorans 2020

€ 43,00

D.O. Rias Baixas | 100% Albariño
Het antwoord vanuit Spanje op de Riesling vh noorden! Albariño is een druif die niet de eigenschappen heeft om volumewijnen te
produceren. Oude stokken, lage rendementen geven structurele, complexe wijnen met subtiele exotische toets (lychee – papaya), citrus,
terroir, slanke rijpe zuren, mineralen en een zinderende Atlantische finale. Dé Spanjaard om te combineren met oesters, coquille,
langoustine en kreeft in zijn meest pure vorm of ook als opener van een maaltijd om de smaakpapillen wakker te schudden!

Gran Autócton blanc 2018

€ 43,00

Tarragona | Malvasia de Sitges, Xarel.lo, Xarel.lo Vermell
Albert Jané is de jongste telg van het wijnhuis Jané Ventura die in 1914 in het hart van Penedès startte. De Autoctonwijnen zijn hun
nieuwste creatie sinds het oogstjaar 2015 om de autochtone cépages meer in het daglicht te plaatsen. Subtiele smaken met een
verantwoorde vatrijping ondersteund geven een drinkplezier dat de Belg doet dagdromen van een Bourgondisch alternatief. Afkomstig
van een Middellands zeeklimaat en toch een pallet dat niet deze zuiderse zon en kruidigheid in zich draagt.

José Pariente “Las Comas” 2018

€ 73,00

D.O. Rueda | 100% Verdejo
De kleinkinderen van José Pariente hebben deze wijn in 2016 voor het eerst gemaakt van de wijngaard “Las Comas” met een produktie
van slechts 2780 fl. Een volbloed verdejo van oude wijnstokken met rijping op zeer grote houten vaten. Deze vatrijping geven een
complexe ondersteuning en tillen het smaakpallet op een iets hoger niveau. Erg verfijnd, complex en bij de laatste drop van de fles bloeit
dit pareltje open.

Remírez de Ganuza Reserva Blanco 2012

€ 110,00

D.O.C. Rioja | 70% Macabeu, 20% Malvasia, 10% Garnacha Blanca
Remirez zet elk jaar alles in het werk om zelfs 3 puntjes op de I te plaatsen. Wel dat lukt hem ook nog! Na Jaren vinificatie van zijn witte
wijn is hij in 2011 met de reserva blanco op de markt gekomen. En wat een niveau van wit, nooit geziene klasse in Spanje. 2012 Is sinds
2020 op de markt en geeft je pallet een gewaarwording van de grootste witte wijnen. Aromatisch heb je de vatrijping met toast als
eerste aanknopingspunt, na wat luchten komen de fruitgeuren zeer subtiel aan bod met lichte citrus op de achtergrond. In de smaak
volume, elegante kracht en een zeer klassevol zuurprofiel onderin met veel lengte en grootse finale. We spreken hier van Grand Cru
allures!

Rosat
Jané Ventura “ Vinyes Roses” 2019

€ 33,00

D.O. Penedès | 45% Tempranillo, 20% Merlot, 20% Sumoll, 15% Syrah
Spanje is gekend voor zijn stevige rosatwijnen. Hier krijgen we een nieuwe lichting van lichtgekleurde rosé met veel drinkplezier waar we
eerder van finesse spreken dan van krachtige tonen. Een roast waar alles goed zit met smaak en geen fletse ééntonige zurige tonen.

Rode wijnen
Castro de Valtuille “Mencía Joven” by Raul Pérez 2020

€ 33,00

D.O. Bierzo | 100% Mencia
Raul Pérez is de koning van het noorden en jongste generatie van een familie wijnbouwers anno 1735. Raul heeft de jonge generatie
wijnbouwers andere inzichten gegeven. Het werk gebeurt in de wijngaard met autochtone cépages en respect voor natuur en
klimatologische bubbel. Mencia werd door hem in een nieuw gedaante gestopt en geeft je (kort door de bocht) smaken van zowel Pinot
Noir als Syrah. Dit is de éénvoudigste wijze om deze super druif te omschrijven.

Bodegas Mustiguillo “Mestizaje” 2018

€ 38,00

D.O.P. Tierra de Terrerazo | 72% Bobal, 17% Garnacha, 11% Syrah
Mustiguillo heeft er zijn levenswerk van gemaakt om de Bobaldruif kwalitatief terug op de kaart te plaatsen van hoog gelegen oud
bestokte wijngaarden. Mooie liaison van zuiders temperament met fris rood fruit à la kers en kriek afgerond met sappige Grenache en
een delicate vatrijping. Ideale begeleider bij een mooi stuk rood vlees van de grill of een zuiderse vleesbereiding!

Máquina en Tabla “Páramos de Nicasia” 2018

€ 40,00

Castilla y León | 60% Tinta de Toro, 35% Garnacha, 5% Malvasia
Jong koppel vol enthousiasme die gestart zijn met het maken van verantwoorde natuurwijnen met veel precisie. Selectie van oudere
wijngaarden en geen gebruik maken van modern vinificatietechnieken maar pur sangwijnen met expressive van de jaargang en cépage.
Vol, toegankelijk, rijpe tannine, vineus en krokant zuurtje mooi ingepakt.

Hnos Pérez-Pascuas “Gavilan” crianza 2018

€ 43,00

Nunci Negre 2014 by Dirk Hoet

€ 55,00

D.O. Ribera del Duero | 100% Tempranillo
Dit domein is vooral gekend omwille van zijn Pedrosawijnen! Gavilan is de jonge telg op basis van de wijngaarden met een leeftijd van
om en bij de 25 j. Puur genot, puur tempranillo en een schoolvoorbeeld hoe Ribera del Duero dient te zijn. 2017 Is een jaargang met
strenge selecties om deze kwaliteit te kunnen brengen en geeft een soepel tannine. Tempranillo met beet en klasse! DE begeleider voor
lamsbereidingen en stoofschotels.

D.O.Q. Priorat | 36% Syrah, 22% Garnatxa, 20% Cabernet Franc, 14% Merlot, 7% Cabernet Sauvignon
Nunci is het levenswerk van onze Belgische wijnbouwer Dirk Hoet uit Beerse die reeds zijn 22e oogst in handen krijgt. Grotendeels oude
wijngaarden met veel potentie. Dirk brengt zijn wijnen later op de markt wat het voordeel geeft dat de wijnen al wat toegankelijker zijn.
Dirk kiest voor de hedendaagse druivensamenstelling met een rijping van 13 manden op franse barrique. Priorato in al zijn grootsheid
met een uitzonderlijke prijs/kwaliteitsverhouding.

Gran Elias Mora 2014

€ 79,00

D.O. Toro | 100% Tempranillo
Elias Mora verkocht zijn oude wijngaarden in 1997 aan een jonge dame die vandaag met veel passie en overtuiging hier pareltjes van
wijnen van maakt. Gran Elias Mora wordt enkel id grootste jaren gemaakt en geeft de puurste expressive van tempranillo afkomstig uit
Toro. Hier is de tempranillo betiger, steviger, vleziger en vaak iets ruwer. 2005 Is een uitzonderlijk jaar en beperkt in aanbod. Dit mag je
niet laten passeren!

Roda I Reserva 2016

€ 85,00

D.O.C. Rioja | 97% Tempranillo, 3% Graciano
Roda I is een selectie van 13 wijngaarden bestokt met de oudste stokken gekoppeld aan 16m vatrijping in franse eiken barrique.
Minitieus werk in wijngaard en kelder geven deze zalige wijn die een mooie balans heeft tussen kracht en structuur met diepgang. Best
te karafferen om ten volle te genieten van zijn grootsheid die best wel enkele Jaren flesrijping kan gebruiken. Roda heeft samen met
Remirez Rioja in 1990 terug op de kaart gezet in een hedendaags maatpak met respect voor de eigenheid van DOC Rioja.

Corimbo I 2014 / 2015

€ 85,00

D.O. Ribera del Duero | 2e domein Roda | 100% Tempranillo
Corimbo is in 1996 gestart door de equipe van Bodega Roda. Selectie van oude wijngaarden in wijndorp La Horra. Hier is de Ribera stijl
wat voller, ronder omwille van de rijkere ondergronden en geweldig microklimaat in het noorden van Ribera del Duero. Rijk glas met
volume en vlezige aanzet, vatrijping duidelijk aanwezig maar ondergeschikt aan het fruit van de wijn.

Remírez de Ganuza Reserva 2013 / 2014

€ 110,00

Dominio de Pingus - Flor de Pingus 2017

€ 145,00

D.O.C. Rioja | 85% Tempranillo, 10% Graciano, 5% Viura/Macabeu/Macabeo
Net zoals bij zijn witte wijn vermeld gaat Fernando Remirez de Ganuza elke jaargang tot het uiterste. Wat hij in 2012 in de fles heeft
gebracht is verbluffend fijn, elegant, structureel, toegankelijk maar met veel reserves, complex en uitnodigend. Voor je het beseft ben je
toe aan de 2e fles! Rioja met respect voor het verleden maar streng voor de nieuwe technieken. Echt een wijn die zijn basis kent in de
wijngaardselectie en viticultuur.

D.O. Ribera del Duero | 100% Tempranillo
Peter Sisseck is een Deense wijnmaker die na omzwervingen in Bordeaux in 1990 in Ribera del Duero strandde. Zijn eerste stappen
waren het selecteren van oude wijngaarden goed gelegen om zo de beste tempranillo te kunnen oogsten. Dit ging niet onopgemerkt
voorbij ad wereldpers en Peter scoort kwalitatief ongezien. Flor de Pingus is dan ook een moeilijk te bekomen wijn die 75% drinkplezier
geeft van grote broer Pingus. Naast de densiteit, fluwelig sappige tempranillo, extreme mooie balans is Flor de Pingus nu reeds lekker en
biedt hij een enorm bewaarpotentieel.

Vega Sicilia “Alion” 2017

€ 115,00

D.O. Ribera del Duero | 100%Tinto Fino
Alion werd in 1992 geboren als plaatsvervanger voor de Valbuena 3° die te stoffig was geworden. Tempranillo expressive die jonger
reeds te genieten is zonder de authentieke Ribera stijl te verwaarlozen. Stevige, vlezige tempranillo onderbouwd door 12 maanden
vatrijping.

Vega Sicilia “Valbuena” 2016

€ 195,00

Vega Sicilia “Unico” 2009

€ 385,00

D.O. Ribera del Duero | 95% Tempranillo, 5% Merlot
Meest aristocratische wijnhuis van Spanje waaraan Ribera del Duero zijn appellatie te danken heeft. Onvergelijkbaar in wijnstijl maar als
rode draad, verfijning, elegantie gekoppeld aan kracht, erg goed geïntegreerde vatrijping, lengte, fijne tempranillo die in zijn jeugd
toegankelijk is maar na jaren flesrijping extra dimensies prijs geeft. Best gekarafeerd op keldertemperatuur te schenken.

D.O. Ribera del Duero | 94% Tempranillo, 6% Cabernet Sauvignon
Unico is de iconische wijn van het wijnhuis Vega Sicilia. De kwaliteiten van deze wijn worden toegeschreven aan de wijngaarden die al
meer dan een eeuw exceptionele kwalitatieve druiven leveren voor de vinificatie van deze wijn. Hier geen krachtpatser met massieve
structuur, wel elegantie gekoppeld aan een verweven uitgebalanceerde kracht met fraîcheur, sappig fruit, complexiteit, diepgang en
structurele klasse! Alles wat we enkel in de grootste wijnen kunnen aantreffen.

Jérez
Ximénez-Spínola “Old Harvest”

€ 11 / glas

D.O. Jerez-Xérès-Sherry | 100% Pedro Ximenez
Solera van 1964. Stijl droge Madeira.

Toro Albalá “Don P.X. Marqués de Poley” 1981

€ 20 / glas

D.O. Montilla-Moriles |100% Pedro Ximenez
1981 Is één van de jongste jaargangen op de markt. Restzoet met een waanzinnige lengte en densiteit. Slechts 1300 fl warden hiervan
gebotteld en enkele druppels op de tong geven reeds een explosie aan smaken.

Ximénez-Spínola “Brandy Battonage” 40°
D.O. Jerez-Xérès-Sherry | 100% Pedro Ximenez
Brandy op basis van de gistcellen van een zoete PX wijn. Zacht en verleidelijk zijn de sleutelwoorden hier.

€ 12 / glas

Italiaans by Stappato
Bubbels
Franciacorta Extra Brut

€ 49,00

Le Marchesine | Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Blanc
Le Marchesine is een toonaangevende producent in Franciacorta, zeg maar de Champagne-streek van Italië. Deze méthode traditionelle
is niet-gedoseerd en heeft ca. 2 g restsuiker per liter. De mooie beendroge afdronk maakt hem tot een ideale starter van de maaltijd. Een
pareltje!

Witte wijnen
Vernaccia di San Gimignano 2020

€ 35,00

NM Vigneto di Dolomiti 2019

€ 38,00

La Lastra | 100% Vernaccia
Klassieker uit Toscane. De terroir bestaat vooral uit klei en leisteen waardoor de wijnen een typische mineraliteit hebben. Een
biologische Vernaccia met frisse, krokante zuurtjes. Combineert prima met lichte voorgerechtjes en allerhande salades.

Nals Margreid | 70% Chardonnay en 30% Sauvignon
Nals Margreid heeft een voortrekkersrol in misschien wel de beste regio voor witte wijnen in Italië. NM is jongste telg van het domein en
is een oude aan de prachtige terroirs van Alto Adige. Strak, mineraal gevinifieerd en breed inzetbaar, van aperitief tot allerhande
visbereidingen.

Roero Arneis Vigne Sparse 2020

€ 42,00

Le Vaglie Verdicchio dei Castelli di Jesi 2019 / 2020

€ 39,00

Giovanni Almondo | 100% Arneis
De familie Almondo is een specialist op gebied van de autochtone Arneis. Van deze eigenzinnige druivensoort maken ze uitzonderlijke
geraffineerde wijnen. Terroirgericht op voornamelijk mergelondergrond. Deze delicate, florale witte wijn scoort schitterend bij
zeevruchten, allerhande ceviche en meer oosters getinte keuken.

Santa Barbara | 100% Verdicchio
Le Vaglie behoort tot de beste wijnen in zijn soort. De Verdicchio-druif zorgt voor een zeer complexe neus van o.a. bloemen en boter, een
brede mondvulling met frisse zuurtjes en een zeer lange verfijnde finish. Niet alleen is de wijn geschikt bij vele visgerechten, Le Vaglie
combineert ook mooi bij wit vlees en zelfs kazen. Een passe-partout!

Lucido Catarratto Terre Siciliane 2018

€ 40,00

De Bartoli | 100% Catarratto
Karakteristieke monocépage Catarratto uit Sicilië, de westkust nabij Trapani. De wilde, natuurlijke gisten en met een minimaal gebruik
van sulfieten zorgen voor een licht oxidatief karakter met een aangename ziltige toets in de afdronk. Finesserijke wijn met slechts 11,5%
alcohol. De perfecte combo met schaal-, schelpdieren en sea food.

Müller Thurgau Valle Isarco 2019

€ 44,00

Köfererhof | 100% Müller Thurgau
Gunther Kerschbaumer behoort tot de beste witte wijnmakers van Italië. De terroir in de Valle Isarco, Italië's meest noordelijke
appellatie, leent zich perfect voor de productie van verfijnde, minerale witte wijnen. Deze Müller Thurgau is precies en loepzuiver. Het
aromatisch karakter komt mooi tot zijn recht bij oesters, frisse entrees en meer pikante of oosterse keuken.

Voglar Sauvignon Blanc Alto Adige 2017

€ 53,00

Peter Dipoli | 100% Sauvignon Blanc
Peter Dipoli maakt slechts één enkele witte wijn, Voglar, maar deze wordt wel beschouwd als een schoolvoorbeeld van deze klassieke
variëteit en een van de fijnste witte wijnen uit Italië tout court. De relatief hoge ligging van de wijngaard (circa 600 meter) zorgt samen
met de krijtachtige ondergrond voor een perfecte rijping van de druiven zonder verlies van aciditeit en complexiteit in aroma’s. Het
resultaat is een wijn met geraffineerde tropische fruitaroma’s, delicate zuren en een body en structuur die flesrijping toelaat. Sauvignon
Blanc op z’n best!

Sirmian Pinot Bianco Alto Adige 2019

€ 53,00

Nals Margreid | 100% Pinot Bianco
Nals Margreid heeft een voortrekkersrol in misschien wel de beste regio voor witte wijnen in Italië. De Sirmian, een single vineyard op
hoogte, is het paradepaard van het domein en haalt al bijna 20 jaar de maximumscore in de fameuze wijngids Gambero Rosso. De wijn
rijpt deels op inox en deels op grote houten foeders. Hierdoor is het hout perfect in balans. Witte wijn met diepgang die ook stevige
visgerechten of bereidingen met wit vlees of gevogelte kan begeleiden.

Trebbiano d’Abruzzo 2017

€ 89,00

Emidio Pepe | 100% Trebbiano d’Abruzzo
Emidio Pepe is een van de leidinggevende wijndomeinen in Abruzzo en deze Trebbiano staat gekend als de meest pure expressie op de
markt van deze autochtone druif. Biodynamisch.

Montemarzino Derthona Timorasso 2018

€ 115,00

Roagna | 100% Timorasso
Nieuw project van topproducent Roagna in de Colli Tortonesi. Een fabuleuze witte wijn die een spanning en mineraliteit kent, die je enkel
in de allerbeste Chablis-wijnen terugvindt.

Rosé
Rosato di Toscana 2019

€ 42,00

Rocca di Montegrossi | 100% Sangiovese
Indrukwekkende rosé-wijn. In se gaat het hier om een Chianti Classico in rosé gevinifieerd met de karakteristieken van grote Sangiovese.
Dit is pure finesse met een aangename fraîcheur maar tevens een mooie structuur die men niet onmiddellijk verwacht van een rosé.
Verkozen bij de beste rosé's van Italië door Antonio Galloni (Vinous). Ronduit indrukwekkend!

Rode wijnen
Primitivo del Salento 2020

€ 35,00

Feudo Croce | 100% Primitivo
Feudo Croce is een jonge Azienda dat het licht zag in 2001 dankzij de familie Tinazzi die fors investeerde in dit domein om de lokale
druivensoorten terug op de kaart te zetten. Deze Primitivo kenmerkt zich door massa’s zwart fruit in de neus en heeft een mooie materie
zonder plomp te zijn. Ontdek dit prachtige stukje Puglia. Schitterend bij rood, gegrild vlees of een bordje pasta.

Nerojbleo Nero d’Avola 2018

€ 46,00

Gulfi | 100% Nero d’Avola
Gulfi is zonder twijfel een boegbeeld binnen de Siciliaanse wijnbouw. Het domein werkt volledig biologisch. Deze Nerojbleo is een cru in
het Iblea-gebergte. In tegenstelling tot de meeste Nero d'Avola-wijnen die vaak enorm geëxtraheerd zijn, is deze wijn gemaakt op zijn
elegantie en finesse. Bovendien heeft hij al enkele jaren flessenrust gekregen. Breed inzetbaar culinair.

Il Frappato Terre Siciliane 2019

€ 55,00

Arianna Occhipinti | 100% Frappato
Arianna Occhipinti is een levendige, jonge dame en wordt aanzien als de leading lady van de Siciliaanse wijnbouw. Zo min mogelijk
ingrijpen in de wijngaarden en de kelders is haar filosofie. Haar wijnen kenmerken zich door een bijna Bourgogne-achtige stijl. Deze
Frappato is haar lieveling. Het sappige rode fruit in de neus doet onmiddellijk de zintuigen prikkelen. Van het allergrootste op de markt
van deze autochtone druivensoort. Prima bij een stukje vlees, maar ook bij tonijn of zwaardvis kan hij scoren.

Rosso De Ferrari 2018

€ 39,00

Chianti Classico 2019

€ 47,00

Boscarelli | 80% Sangiovese en 20% andere variëteiten
Rosso De Ferrari is de instapwijn van Boscarelli maar om nu te zeggen dat het het kleine broertje is van de Vino Nobile, dat zou wat
denigrerend zijn. Er zijn immers weinig Nobile-wijnen in de regio die dit niveau halen. De paar procenten Merlot naast de uitsluitend
inheemse variëteiten zorgen voor wat extra ronding zonder de typiciteit van de Sangiovese te overheersen. Hierdoor is de wijn in zijn
jonge jaren reeds bijzonder toegankelijk. Een schitterend glas wijn voor zijn prijs!

Rocca di Montegrossi | 90% Sangiovese, 10% Canaiolo en Colorino
Traditioneel gevinifieerde Chianti Classico. Sangiovese vormt de basis, Canaiolo geeft extra structuur en body en Colorino draagt bij aan
de aroma's. De vinificatie vindt plaats in grote cementen cuves en de houtlagering gebeurt op grote fusten van 30 hl. Het is dankzij dit
soort wijnen dat Chianti Classico vandaag meedraait met de wereldtop. Perfect bij lamsvlees of allerhande pastaschotels.

Rosso di Montalcino 2019

€ 54,00

Pietroso | 100% Sangiovese Grosso
Pietroso is een klein familiedomein. Deze 2017 Rosso di Montalcino is een pure Sangiovese Grosso. De wijn rijpt voor 12 maanden op
grote foeders van 30hl Slavonische eik. Het gaat hier om jong gebottelde Brunello van de jongere wijnstokken. Dit is pure elegantie in de
fles. Een allemansvriend!

Brunello di Montalcino 2017

€ 85,00

Pietroso | 100% Sangiovese Grosso
Deze 2015 Brunello is het uithangbord van het familiedomein Pietroso. De rijping van 36 maanden vindt plaats op grote foeders van 30hl
Slavonische eik. Deze traditionele stijl is voor echte Sangiovese-liefhebbers. It doesn’t get any better than this!

Dogliani Dolcetto 2019

€ 38,00

Luigi Einaudi | 100% Dolcetto
Dolcetto in zijn meest pure stijl. Dogliani staat gekend als de beste appellatie voor deze unieke lokale druif, vandaar ook het verkrijgen
van de DOCG-status. De topwijngaarden worden gebruikt om Dolcetto aan te planten terwijl deze in de rest van Piemonte eerder
bestemd zijn voor Barbera- en Nebbiolo-druif. Sappig glas wijn met plezant bittertje in de afdronk. Super bij duifje, pluimwild en
gevogelte.

Barbera d’Alba Majano 2019

€ 47,00

Piero Busso | 100% Barbera
Piero Busso is een klein familiebedrijfje in Neive. Ze produceren slechts 40.000 flessen per jaar. Deze Barbera Majano is het toonbeeld
van Barbera d'Alba: sappig fruit in de neus, frisse zuurtjes in de mond en uiterst zachte tannines. De wijn is voor 10 maanden gerijpt op
grote vaten. Speelse rode wijn die je bij veel gerechten kan combineren.

Langhe Nebbiolo 2020

€ 40,00

Trediberri | 100% Nebbiolo
Eigenaar Nicola Oberto maakt Langhe Nebbiolo om de aromatische charme van jonge Nebbiolo te laten zien. Hiervoor werkt hij met een
hooggelegen wijngaard in Levice in Alta Langa een deel van zijn Berri-wijngaard en een gedeelte van de zandgronden in Roero. Door de
grote hoogte kan Nicola relatief laat oogsten met behoud van de natuurlijke zuurgraad van de wijn. Het resultaat is een intense,
bloemige, levendige wijn met een mooie fruitige zoetheid en een verfrissende, knapperige structuur.

Barolo 2017

€ 69,00

Trediberri |100% Nebbiolo
Eigenaar Nicola Oberto is een jonge, zeer getalenteerde wijnmaker. Deze 2016 Barolo van Trediberri past perfect binnen het traditionele
verhaal. Zo min mogelijk interventie in de wijngaarden, zo min mogelijk interventie in de kelder. Weelderig rood fruit in de neus, klassiek
Nebbiolo, uitgepuurd, op elegantie en finesse zoals we het graag hebben. Dit is schitterende Barolo uit een subliem jaar aan een
waanzinnig scherpe prijs.

Barbaresco Faset 2016

€ 119,00

Roagna | 100% Nebbiolo
Door intimi en fervente liefhebbers van de Nebbiolodruif wordt Roagna al decennialang bij de absolute top gerekend in Barbaresco en
Barolo. Alleen begeeft het zich precies altijd onder de radar. De familie Roagna zit reeds anderhalve eeuw in de wijnbusiness en met de
komst van Luca Roagna eind jaren ’90 is ondertussen de vijfde generatie aan het werk. De Barbaresco Faset is een nieuwe cru in het
assortiment van Roagna sinds 2013 en is een van de historische crus in Barbaresco.

Barolo Pira Vecchie Viti 2014

€ 210,00

Roagna | 100% Nebbiolo
Absolute top in Barbaresco en Barolo. De stijl van Roagna is uniek: een weldoordachte traditionele aanpak in de wijngaarden en de
kelders laat zich vertalen in een late oogst, het gebruik van uitsluitend natuurlijke gisten, lange maceraties en uitvoerige rijping op grote
houten foeders. Pira is een single vineyard in Castiglione Falletto en is volledig in handen van de familie Roagna. Minuscule productie
van 75 jaar oude stokken.

Barolo Monprivato 2015 / 2016

€ 195,00

Giuseppe Mascarello | 100% Nebbiolo
De Monprivato-wijngaard is een van ’s werelds mooiste wijngaarden en is volledige in handen van de familie Mascarello. De lichtrode
kleur laat onmiddellijk vermoeden dat we met een traditioneel gevinifieerde Barolo te maken hebben. Historische cru uit een regio met
naam en faam.

Barbaresco Asili 2017

€ 210,00

Bruno Giacosa | 100% Nebbiolo
Wijle Bruno Giacosa is een absolute grootmeester en misschien wel de beste Barbaresco-producent die Piemonte ooit gekend heeft. De
stijl focust steevast op finesse, elegantie en fraîcheur. De wijngaard Asili is een van de topterroirs van de appellatie.

Brunello di Montalcino 2015

€ 195,00

Poggio di Sotto | 100% Sangiovese Grosso
Poggio di Sotto wordt wereldwijd gelauwerd als een van de leidinggevende domeinen in Brunello. De Brunello rijpt voor vier jaar op
grote fusten. Sangiovese op zijn best. Un vino da meditazione.

Sangiovese Grosso Toscana 2016

€ 470,00

Soldera | 100% Sangiovese Grosso
Wat Pétrus is voor Bordeaux of Romanée-Conti betekent voor Bourgogne, is Soldera voor Brunello. Deze iconische wijnmaker produceert
een van de meest verfijnde wijnen ter wereld en met een productie van slechts enkele duizenden flessen is dit zeer gewild onder
‘wijnaficionados’. Een monument!

Sangiovese Grosso Toscana 2015 / 2016

€ 470,00

Soldera | 100% Sangiovese Grosso
Wat Pétrus is voor Bordeaux of Romanée-Conti betekent voor Bourgogne, is Soldera voor Brunello.
Deze iconische wijnmaker produceert een van de meest verfijnde wijnen ter wereld en met een productie van slechts enkele duizenden
flessen is dit zeer gewild onder ‘wijnaficionados’. Een monument!

The Portugal Collection
Bubbels
São João Reserva Bruto 2016

€ 35,00

Espumante | Bical, Maria Gomes, Arinto
Een Portugese Spumante. Méthode traditionnelle uit de Bairrada-regio, blend van de lokale Maria Gomes en Bical druiven; 2 jaar gerijpt
‘sur lattes’ oftewel op de gistresten. Caves São João maakt al sinds 1920 uitstekende espumantes in de Bairrada-regio. Deze Bruto is dan
ook het resultaat van veel vakmanschap: heerlijk fris, fijne bubbels en mooi droog in de afdronk.

Witte wijnen
3 Rios Vinho Verde 2019

€ 33,00

Anselmo Mendes | Blend van Loureiro, Avesso en Alvarinho
De Vinho Verde wordt doorkruist door 3 grote stromen die richting oceaan lopen. Aan elke stroom staan de oevers beplant met
wijnstokken en elke vallei heeft z'n dominant druivenras. Aan het laatste stuk van de Douro domineert Avesso, in de Lima-vallei is vooral
Loureiro te vinden en aan de Minho overheerst Alvarinho. Deze 3 Rios gebruikt druiven uit elke vallei om tot een zeer smaakvolle en
verfrissende Vinho Verde te komen.

Soalheiro Granit 2020

€ 38,00

A Descoberta Dão 2020

€ 35,00

Producent: Soalheiro | 100% Alvarinho
De druiven voor deze cuvée van Soalheiro zijn afkomstig van hoger gelegen percelen. Voor de regio Melgaço betekent dat boven150m.
Vanaf die hoogte rijpen de druiven opvallend trager en kan je wijnen produceren met een zeer mooie zuurgraad die bovendien zeer
mineralig proeven. Een iets hogere gistingstemperatuur bevordert nog eens dat effect.

Casa da Passarella | Blend van Encruzado, Malvazia en Verdelho
Descoberta geeft een mooie expressie van het uitstekende terroir aan de voet van de Serra da Estrela. De wijngaarden aan de voet van
de berg, in het zuid-oosten van de Dão, staan al sinds mensenheugenis bekend als de beste van de streek. De combinatie van de lokale
rassen op granietbodem en het koele klimaat zorgt voor wijnen met een prima frisheid en mediumvolle smaak en een boeiende minerale
toets.

CARM branco Douro 2020

€ 36,00

CARM oftewel Casa Agricola Roboredo Madeira | Blend van Rabigato, Codega, Viosinho
CARM (Casa Agrícola Roboredo Madeira) is een familiebedrijf sinds het midden van de 17e eeuw. De landbouw heeft altijd de dominante
activiteit van deze regio van Portugal geweest. In de 17e en 18e eeuw werd de wijn uit de Dourostreek versterkt met extra alcohol om de
boottocht naar Engeland te kunnen doorstaan. Het resultaat heet Port. Inmiddels zijn de logistieke voorzieningen en de kwaliteit van de
wijnen dusdanig goed dat veel Dourowijn zonder de flinke alcohol boost naar Noord Europa komt.

Parcela Unica Vinho Verde 2018

€ 65,00

Anselmo Mendes | 100% Alvarinho van het perceel dat jaar na jaar de beste druiven oplevert
Eén perceel geeft jaar na jaar de beste druiven bij Anselmo Mendes. Sedert 2009 bottelt hij zijn allerbeste Alvarinho apart onder de
toepasselijke naam 'Parcela Unica'. Met Parcela Unica toont Anselmo hoe Alvarinho zeer hoogstaande witte wijn oplevert. De productie
is beperkt tot zo'n 3000 flessen.

Quinta de Saes Late Release Bical Dão 2017

€ 65,00

Alvaro Castro | 100% Bical
Extra lang gerijpt op oudere vaten. Limited Edition wit van Alvaro Castro op basis van de lokale Bical-druif maar geïnspireerd op de
minerale chardonnay van ... Puligny Montrachet.

Guru Douro 2018

€ 58,00

Wine en Soul | Blend van Rabigato en andere lokale rassen van meer dan 50 jaar oude stokken
Guru is afkomstig van meer dan 50 jaar oude stokken in een hoog gelegen subregio van de Cima Corgo, het hart van de Douro-vallei. Het
resultaat is elk jaar een imposante witte wijn met veel lengte en een mooie complexiteit.

Nossa Branco Bairrada 2020

€ 59,00

Filipa Pato en William Wouters | 100% Bical van zeer oude stokken
De 2018 is helaas uitverkocht maar u kunt nu reeds de 2019 bestellen die geleverd kan worden in juni. De topwijn uit het assortiment
van Filipa Pato en William Wouters, gemaakt met zeer oude stokken van de lokale Bicaldruif.

Rosé
Quinta de Soalheiro Rosé 2021 (75cl / 150cl)

€ 38,00 / €76,00

Soalheiro | Blend van Alvarinho en Pinot Noir
De Soalheiro-familie werd dit jaar verrijkt met een eerste rosé en Luis Cerdeira slaat meteen nagels met koppen. Dit is rosé die verfrist
zoals je dat van een rosé mag verwachten, maar dit is ook rosé met materie, die er staat aan tafel. Luis koos voor Pinot Noir als basis
maar dé druif van Soalheiro is natuurlijk de Alvarinho en dus ging die mee in de blend. Samen vormen ze een prima geheel.

Rode wijnen
Dão Alvaro Castro 2017

€ 38,00

CARM tinto Bio 2016 / 2017

€ 37,00

Meandro 2019

€ 40,00

Alvaro Castro | Blend van Touriga Nacional en andere lokale rassen
De 'godfather' van de Dão-regio, Alvaro Castro, bepaalt met deze cuvée de norm van smaakvolle elegantie die zijn regio zo typeert. Dão
heeft het zachtste klimaat van Portugal. Dat laat een langzame rijping van de druiven toe en aldus komen de trossen van de stok met
een prima evenwicht tussen suikers en zuren in het sap. Dat is de ideale basis om verfijnde wijnen te maken. Alvaro Castro beheerst die
kunst als geen ander.

Casa Agricola Roboredo Madeira | Touriga Nacional e.a.
Volle, lichtkruidige rode Douro van de familie Madeira. De wijn werd beperkte tijd op vat gehouden om maximaal behoud van de
fruitcharme te garanderen.

Quinta do Vale Meão | Touriga Nacional, Touriga Franca e.a.
Meandro is een Douro die u niet mag missen. Quinta do Vale Meão is absolute top in Portugal en zelfs met hun 'kleine' Meandro laten ze
hun vakmanschap en de bijzondere kwaliteiten van hun wijngaarden heel duidelijk zien.

Vinha do Mouro 2017

€ 39,00

Quinta do Mouro | Aragonez, Trincadeira en Aragonez
De kleinste telg uit de Quinta do Mouro-familie op basis van de jongere wijnstokken op het domein (gemiddeld 10 jaar oud). Het
karakter van vader en zoon Louro in een fles die uitnodigt om elke dag geopend te worden. Miguel die in 1994 wijn begon te maken, liet
zich inspireren door de stijl van klassieke Bordeaux, waar hij al zijn leven lang grote fan van is.

Quinta do Mouro 2016

€ 59,00

Quinta do Mouro | Hoofdzakelijk Aragonez aangevuld met Alicante, Touriga en een heel klein beetje Cabernet Sauvignon.
Tandarts Miguel Louro bracht in 1994 zijn eerst Quinta do Mouro op de markt. Vandaag maakt hij, nog altijd in zijn vrije tijd, één van de
meest evenwichtige en complexe wijnen van Alentejo. De wijnen hebben een fantastisch bewaarpotentieel en tonen zich ook maar op
hun best na jaren flesrijping. Behalve een onmiskenbaar talent, een grote eigenzinnigheid en van bij de start een heel duidelijke visie op
de 'klassieke stijl' van de wijnen die vader Miguel en zoon Luis willen maken op Quinta do Mouro, zijn ze er beiden van overtuigd dat de
leisteenbodem waarop de stokken op Quinta do Mouro staan een onmisbaar ingrediënt zijn voor de kwaliteit. Deze bodemsoort is vrij
uitzonderlijk in de Alentejo waar meestal kleigronden voorkomen en helpt om meer frisheid en meer mineraliteit in de wijn te krijgen.
Grappige toegeving van de Louros is wel dat ze zich daar niet van bewust waren toen ze hun druiven in 1989 aanplantten.

Pintas Character 2017

€ 63,00

Wine en Soul | Touriga Franca, Tinta roriz e.a.
Pintas Character ontstond destijds als tweede wijn van Pintas, maar groeide uit tot een wijn met een eigen gezicht. Dit is een krachtige
Douro, maar steeds met oog voor het evenwicht.

M.O.B. Senna 2017

€ 53,00

Moreira, Olazabal en Borges |Touriga Nacional, Alfrocheiro, Jaen en Baga
Drie goede vrienden, allen gereputeerde wijnmakers in de Douro, trokken naar de naburige Dão-regio. Ze produceren er sinds enkele
jaren heel mooie, getypeerde wijnen op de helling die zich meer en meer als de 'Côte de Nuits' van de Dão begint te profileren. Op een
heuvelrug van hooguit 15km langs de voet van de Serra de Estrela worden vandaag door steeds meer wijnmakers elegante wijnen met
veel bewaarpotentieel gemaakt. De Dão wordt geleidelijk in z'n oude glorie hersteld en de mannen van M.O.B. doen meer dan hun duit
in het zakje.

Poeira 2016

€ 73,00

Jorge Moreira | Touriga Franca en 20-tal andere lokale rassen
De kleine wijngaard waarvan Poeria afkomstig is, amper 3ha groot en beplant met zeer oude stokken, heeft een noordelijke expositie.
Dit bepaalt de identiteit van deze wijn. Poeira, gedreven door degelijke zuren, charmeert door zijn elegantie. Poeira (stof) verwijst naar
de stoffige leisteenbodems van de Douro en is een poging van Jorge Moreira om dat Douro-terroir optimaal tot uitdrukking te brengen.
De complexiteit wordt bevorderd doordat de vele verschillende druivenrassen elk op hun manier de bodemeigenschappen overbrengen
in het eindproduct. Poeira 2016 is één van meeste elegante realisaties tot op heden.

Nossa Tinto 2017

€ 65,00

Filipa Pato en William Wouters | 100% Baga-druif van zeer oude stokken
Antwerpenaar en topsommelier William Wouters volgde de liefde naar Portugal en maakt nu samen met zijn vrouw Filipa Pato
klassewijnen in de Bairrada-regio. 100% Baga-druif van zeer oude stokken.

Quinta da Pellada Primus 2014

€ 70,00

Alvaro Castro | Encruzado, Malvasia en Cercial
Reeds jaren geniet Alvaro Castro grote erkenning als wijnmaker in Dao, maar op zijn palmares stonden enkel indrukwekkende rode
wijnen. Met de lancering van de eerste jaargang witte Pellada 2006 onderstreepte hij zijn ambities op het vlak van witte wijn.
Ondertussen kan zijn Primus 2009 als referentie gelden voor de beste witte wijnen van Portugal.

Quinta do Vale Meão 2017 / 2018

€ 135,00

Douro | 55% Touriga Nacional, 35% Touriga Franca, 5% Tinta Barroca en 5% Tinta Roriz
De wijnen van de familie Olazabal behoren tot de absolute top van Portugal. Vale Meão koppelt de intense smaak van de Douro aan een
grote verfijning.

Missão 2015

€ 195,00

Filipa Pato en William Wouters | Baga
Rijke en complexe witte wijn uit de Dão-regio; het perfecte alternatief voor een witte bourgogne blend van lokale rassen afkomstig van
zeer oude stokken.

Porto
Niepoort Morgadio Tawny Reserve

€ 7,00 / glas

Klassieke Tawny, blend van 6 à 7 jaar oude wijnen, waarin de frisheid en het rijpe fruit van jonge wijn beginnen plaats maken voor de
aroma's van een geduldige rijping.

Niepoort Morgadio Colheita 2004

€ 10,00 / glas

Deze porto van oogstjaar 2004 werd geduldig gerijpt in houten vaten tot 2018. De lange tijd op vat geeft hem een enorme complexiteit.
Dit is zoet van de edelste soort. Deze Colheita combineert ideaal met harde, gerijpte kazen en met desserts met nootjes, gedroogde
vruchten, karamel, ...

Madeira
Maderista Medium Dry

€ 7,00 / glas

Maderista is een nieuw project van The Madeira Collection en Francisco Albuquerque, wijnmaker bij Blandy’s. Maderista is een frisse en
vooral pure Madeira, die zich concentreert op elegantie en fruitigheid en niet zozeer op de oxidatie. De gemiddelde leeftijd van de
gebuikte druiven (altijd Tinta Negra Mole) is tussen de 7 en 8 jaar oud. Maderista Medium Dry is wat zoeter, warmer, fruitiger. Leunt
meer naar de klassieke stijl Madeira. Het is een ‘after-dinner’ drink, perfect bij zoetere desserts.

Madeira Collection N°5

€ 10,00 / glas

De voorlopig laatste en meteen meest bijzondere creatie in de Madeira Collection-reeks. Deze blend van jonge madeira met oudere
wijnen van ondermeer 30 en 50 jaar oud mag u niet missen.

D’oliveiras Verdelho 1994

€ 20,00 / glas

Geeft een fruitige stijl met een mooie balans tussen zuren en zoet en heeft niet die hoge zuurgraad van sercial. In de neus gedroogd fruit,
wat notig en honing, soms in de smaak wat koffie en chocolade.

Moscatel de Setubal
Alambre 20 anos

€ 10,00 / glas

Deze 20 years old is ongetwijfeld de beste 'deal' in het gamma van Moscatel dat José Maria da Fonseca te bieden heeft. Het is een blend
van oude reserves uit de kelders van José Maria da Fonseca waarbij de jongste wijn in de blend minstens 20 jaar oud is. De meerprijs ten
opzichte van de 10 years old wordt ruimschoots gecompenseerd door de kwaliteit in de fles. Dit familiebedrijf maakt al sinds 1850 de
beste Moscatel. Deze zoete wijn met verrassend verfrissende zuurtjes is perfect bij kaas of dessert.

Duits by Langbeen
Bubbels
Cuvée-Sekt Katharina Brut 2014

€ 45,00

Raumland | 90% Pinot Noir, 10% Pinot Meunier
Combinatie Pinot noir en Pinot meunier uit de jaargang 2014 gedégorgeerd in 2019. In 1990 richtte Volker Raumland, samen met zijn
echtgenote, “Sekthaus Raumland” op. Hij heeft zich toegelegd op het maken van de perfecte sekt, en wordt gezien als de beste
producent van mousserende wijnen in Duitsland. Raumland is gevestigd in de regio Rheinhessen, het grootste wijnbouwgebied in
Duitsland. De Raumlands beschikken er over 10 hectare wingerd, die ze sinds 2002 biologisch bewerken. Het terroir vertoont grote
gelijkenissen met dat van Bourgogne: kalksteen, schelpen en mergel. De jaarproductie is goed voor ca. 100.000 flessen.

Witte wijnen
Iphofen 2018 / 2019

€ 33,00

Hans Wirsching (Rheinhessen) | Silvaner
Fijne, minerale Silvaner van de keuper-gipsbodem in Iphofen. Wirsching is lid van de VDP (Verband Deutscher Prädikats- und
Qualitätsweingüter) en heeft wijngaarden op drie van de beste Weinbergen van Frankenland: Iphöfer Kalb, Iphöfer Kronsberg en Iphöfer
Julius-Echter-Berg. Het wijnhuis is beroemd om zijn smooth Silvaners en knapperige Scheurebes. Wirsching heeft een eigen herkenbare
stijl waarbij vooral elegantie en fluweligheid opvallen. Alles zit op z’n plek, enorm mooie balans. En daardoor zeer gastronomisch. De
aardse tonen van de wijndruif passen zeer goed bij grondgroenten, zoals asperges, prei, selder, schorneren.

Steeg Sankt Jost 2017

€ 36,00

Tony Jost (Franken) | Riesling
Strakke, minerale riesling van steile wijnbergen met leisteenbodem uit Steeg. Schaal- , schelpdieren en pure noordzeevis passen hierbij
uitstekend. De Sankt Jost wijngaard bevindt zich wat verder van de Rijn af. De wijngaard is daardoor een graadje kouder dan de
wijngaarden direct langs de Rijn. De wijn is daardoor droger en mineralen, meer de stijl van de Mosel. De leiding van het bedrijf werd
overgedragen aan dochter Cecilia en werd uitgeroepen tot één van de beste jonge wijnmakers van Duitsland. Toni Jost is daarnaast ook
lid van de VDP, de club van de 200 beste wijnproducenten van Duitsland.

Landschneckenkalk 2016

€ 40,00

KRANZ (Pfalz)| Silvaner
Fijne, minerale Silvaner van de keuper-gipsbodem in Iphofen. De aardse tonen van de wijndruif passen zeer goed bij grondgroenten,
zoals asperges, prei, selder, schorneren. Wirsching is lid van de VDP (Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter) en heeft
wijngaarden op drie van de beste Weinbergen van Frankenland: Iphöfer Kalb, Iphöfer Kronsberg en Iphöfer Julius-Echter-Berg. Het
wijnhuis is beroemd om zijn smooth Silvaners en knapperige Scheurebes. Wirsching heeft een eigen herkenbare stijl waarbij vooral
elegantie en fluweligheid opvallen. Alles zit op z’n plek, enorm mooie balans. En daardoor zeer gastronomisch.

Ihringen Winklerberg 2018

€ 46,00

Dr. Heger (Baden) | Pinot Gris – Premiercru
Fijne, kruidige pinot gris van vulkaanbodem. Past bij wit vlees in kruidige bereiding.

Deidesheim Kieselberg 2014

€ 55,00

Mosbacher (Pfalz) | Riesling – Grandcru | op voorhand karaferen
Intens-krachtige, droge riesling geplukt in de wijngaarden op kieselbodem. Deze complexe wijn past zowel bij stevige visgerechten als
wit vlees.

Kirrweiler Mandelberg 2016

€ 58,00

Bergdolt (Pfalz) | Pinot blanc – Grandcru | op voorhand karaferen
De druiven van deze complexe, fijne wijn werden met de hand geplukt op kalksteen bodem. Past uitstekend bij wit vlees en stevige
visbereidingen.

R 2017

€ 67,00

Rebholz (Pfalz) | Chardonnay | op voorhand karaferen
Complexe, fijne chardonnay van kalksteenbodem met subtiele lagering op eiken vaten. Serveren bij rijke vlees- en vi gerechten.

Kiedrich Gräfenberg 2017

€ 74,00

Robert Weil (Rheingau) | Riesling – Grandcru | op voorhand karaferen
Complexe, minerale riesling uit grand cru wijnberg leisteenbodem. Serveren bij fijne visgerechten.

Rauenthal Nonnenberg 2013

€ 85,00

Georg Breuer (Rheingau) | Riesling | op voorhand karaferen
Filligrane, krachtige riesling met fijne citruszuren en een lange afdronk. Serveren bij fijne visbereiding.

Landgeflecht 2015

€ 99,00

PJ Kühn (Rheingau) | Riesling | op voorhand karaferen
Eigenwillige, complexe, complete riesling, enorm mineralig en met een eindeloze afdronk. Serveren bij wit vlees en vliegend wild.

Rode wijnen
Gaudenz 2016

€ 33,00

Knipser (Pfalz) | Cuvée
Sappige, kruidige rode wijn van cabernet en dornfelder gerijpt in gebruikte eiken vaten. Serveren bij fijne vleesgerechten

Ruber 2018

€ 38,00

Nelles (Ahr) | Pinot Noir
Fijne, vruchtige pinot noir die ook gekoeld kan geserveerd worden bij sappige vleesbereidingen.

Reicholzheimer 2017

€ 37,00

Eltviller Rheinberg 2016

€ 42,00

Schlör (Württemberg) | Pinot meunier
Schwarzriesling, synoniem voor pinot meunier is de aristocratische zus van pinot noir. Serveren bij rood vlees.

JB Becker (Rheingau) | Pinot Noir | op voorhand karaferen
Klassieke pinot noir met fijne rode steenvruchten en krachtige tannines. Serveren bij stevige vleesbereidingen zoals duif.

Knipser Merlot Cabernet Sauvignon 2013

€ 50,00

August Kesseler Pinot Noir 2015

€ 55,00

Schnaitmann Lemberger – Grandcru 2015

€ 68,00

Knipser (Pfalz) | Merlot en Cabernet Sauvignon | op voorhand karaferen
Merlot en Cabernet, door de Plalzer zon verwend en gevuld door de Knipser als een rijpe cuvée met een knipoog naar Bordeaux.
Serveren bij vleesgerechten.

August Kesseler (Rheingau) | Pinot Noir | op voorhand karaferen
Elegante, filigrane pinot noir met sappige vrucht en nobele tannines. Serveren bij fijn rood vlees.

Schnaitmann (Württemberg) | Lemberger – Grandcru | op voorhand karaferen
Sappige, zachte gulle, lemberger beter bekent als blaufränkisch. Serveren bij vleesgerechten.

Bad Neuenahr Sonnenberg 2016

Meyer - Näkel | Pinot Noir – Grandcru | op voorhand karaferen
Fijne, complexe grand cru met rijpe vruchttoetsen en nobele tannines, frisse, lange afdronk. Serveren bij rood vlees.

Wanne Häusleboden 2013

€ 75,00

€ 125,00

Dr. Heger (Baden) | Pinot Noir | op voorhand karaferen
Complexe, rokerige en kruidige wijn met een enorme dichtheid, krachtige tannine en een lange aanhoudende afdronk. Alle wijnstokken
zijn geplant in 1957. Eén van de meesterwerken van Heger.

Bürgstadt Hundsrück 2013

€ 150,00

Rudolf Fürst (Franken) | Pinot Noir – Grandcru | op voorhand karaferen
Fascinerend, indringend en toch fris, complex met heerlijke vrucht en substantie, eindeloze afdronk. Een meesterwerk van pinot noir . Of
zoals wijnauteur Gerhard Eichelman schrijft: Burgundy lies in Bürgstadt.

Kelderresten
Vraag gerust aan het personeel naar interessante kelderresten.

Bring Your Own Bottle
U hebt nog een lekkere fles wijn in uw kelder liggen en wenst deze te degusteren bij één van onze culinaire
hoogstandjes?
Het kan nu! U mag gerust uw eigen wijnen meenemen zodat u kunt genieten van uw kelderschatten. Voor 30
euro stopgeld per fles wordt uw persoonlijke wijn op vakkundige wijze geserveerd.
U kan eventueel vooraf een seintje geven, als u gebruik wenst te maken van deze service en uw wijnen reeds
op voorhand laten klaarzetten.
Kijk even naar onze menukaart, zo kan u een aangepaste wijn meebrengen.

