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Frankrijk
Loire

Grandin, Méthode Traditionnelle en Crémant de Loire (Since 1886)
Deze elegante mousserende wijn werd in 1886 gelanceerd en draagt nog steeds zijn zelfde naam. Een notaris die verliefd was op wijn
trouwde met een jonge vrouw wiens familie wijngaarden en kelders bezat in Ingrandes-sur-Loire. Hij kende al vrij snel succes rondom
Parijs en ook in het buitenland. Vandaag is het landgoed van Grandin nog steeds gevestigd rond het kasteel van Ingrandes-sur-Loire. De
oude kelders van Bouvraie zorgen voor een consistente kwaliteit en hebben optimale voorwaarden waarin de Crémant de Loire Henri
Grandin perfect kan rijpen.

ART.NB
71548

OMSCHRIJVING

JAAR

Grandin Brut, Cuvée de Réserve, Méthode Traditionnelle

% vol.
11.5

SC
Wit

Brut

BIO

VERPAK.

Promo

Karton 6 x 75 cl.

11+1 Nov

Deze mousserende wijn gemaakt volgens de méthode traditionelle is trouw gebleven aan zijn smaak en wordt vooral
gewaardeerd omwille van zijn aroma's van gedroogd fruit (amandel, noten) en linde. Als aperitief.

25/10/2021
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Bordeaux
Medoc & Haut-Medoc

Clos de May, Haut-Médoc
Dit kleine wijngoed van 2 ha is gelegen in Macau, naast Giscours en Cantemerle. Deze wijn bevat alleen merlot. In 1932 werd hij als cru
bourgeois geklasseerd, maar omwille van de te kleine oppervlakte verloor hij zijn klassering in 2003. Sinds 2009 is de reglementering van
de cru bourgeois weer veranderd door o.m. het minimum van 8 ha productieoppervlakte te schorsen. Hierdoor verdiende Clos de May zijn
klassering terug. De duiventil gelegen in het midden van het domein is zeer herkenbaar en staat tevens op het etiket.

ART.NB

OMSCHRIJVING

JAAR

% vol.

70480 15 Clos de May, Haut-Médoc

2015

13

SC
Rood

BIO

VERPAK.

Promo

Karton 12 x 75 cl.

11+1 Nov

Merlot zorgt voor zijn rondheid, de terroir Macau (Margaux) geeft hem structuur en de veroudering op eikenhouten vaten
(12 maanden) maakt hem complex. Heerlijk in combinatie met lamsvlees.

25/10/2021
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Château Graves de Pez, Saint-Estèphe
Deze kleine eigendom van 3,5 ha in St Estèphe, is gelegen in de herkomstbenaming "Pez", in de buurt van de kastelen Montrose en Cos
d'Estournel. Zijn jonge eigenaar, Maxime St-Martin, kleinzoon van de eigenaar van Château Lafon Rochet, streeft ernaar om de reputatie
van zijn kasteel te verhogen, met de hulp van Eric Boissenot (consultant-oenoloog van o.a. Château Latour, Lafite, Margaux en Léoville Las
Cases). De wijn is zeer elegant en goed uitgebalanceerd dankzij een perfect gecontroleerde vatrijping. Hij kan reeds vrij jong gedronken
worden.

ART.NB

OMSCHRIJVING

70300 17 Château Graves de Pez, Saint-Estèphe

JAAR

% vol.

2017

12.5

SC
Rood

BIO

VERPAK.

Promo

Karton 6 x 75 cl.

11+1 Nov

Maxime, de jongste wijnmaker in Saint-Estèphe, heeft alles om te slagen : zoon van een wijnboer, een uitzonderlijk terroir
tussen Montrose en Cos d'Estournel, een beplantingsdichtheid van 10.000 stokken per ha, en niet te vergeten het advies
van één van de meest gerenommeerde oenologen in de regio. Deze wijn kenmerkt zich door een neus van rood fruit en
kruiden, een soepele en open aanzet en hij heeft rijpe tannines. Alles is elegant, gebalanceerd, met een perfect
geïntegreerde vatrijping. Ideaal bij rosbief en gegrilde ribsteak.

25/10/2021
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Bourgogne
Beaujolais-Mâconnais

Collin Bourisset, Beaujolais & Maconnais (sinds 1821)
Het domein Collin-Bourisset, dat in 1821 werd opgericht, is een van de oudste wijnhuizen van de Beaujolais. Het is gelegen in de nabijheid
van de belangrijkste spoorweglijn Parijs-Lyon-Marseille, langs de Saône. Haar bevoorrechte ligging, op de grens met de Beaujolais en de
Mâconnais, zorgde ervoor dat men ten huize Collin-Bourisset steeds kon profiteren van de meest zeldzame wijnen afkomstig van de beste
wijngaarden. Collin-Bourisset is ook eigenaar van een 5 hectare groot domein in Moulin à Vent en hij is sinds 1926 exclusieve distributeur
van het beroemde Moulin à Vent des Hospices. Na 193 mooie jaren in de gebouwen van Crêches-sur-Saône, werd er in 2014 een nieuwe
start gemaakt. Grégory Barbet, momenteel hoofd van het huis Collin-Bourisset, verhuisde naar Château de la Terrière in Cercié, aan de
voet van de Mont Brouilly, dichter bij de wijngaarden van Moulin à Vent des Hospices.

ART.NB
77841 17

OMSCHRIJVING

JAAR

% vol.

Morgon Côte du Py, l'Authentique, Vieilles Vignes, Collin Bourisset
90/100 Wine Enthousiast

2017

13

SC
Rood

BIO

VERPAK.

Promo

Karton 6 x 75 cl.

10+2 Dec

Côte du Py vernoemd naar de oude vulkaan Puy, is de meest gereputeerde plaats van Morgon. De wijn heeft een diepe
granaatrode kleur en geeft rijp steenfruit weer, waaronder kers en pruim. Het is een echte verleider door zijn
veelvuldigheid aan smaken in de mond en hij heeft bovendien een groot bewaarpotentieel. De ideale wijn bij kip aan 't spit.

25/10/2021
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Vallée du Rhône

Ogier, Châteauneuf-du-Pape (sinds 1859)
Ogier is een beroemd wijnhuis in de Rhônevallei, dat sinds 1859 gevestigd is in Châteauneuf-du-Pape. Dit wijndomein heeft een breed scala
aan appellatiewijnen, van een eenvoudige Côtes du Rhône, tot de meest prestigieuze wijn van de zuidelijke Rhônevallei, een Châteauneufdu-Pape. Elk van deze wijnen wordt gekenmerkt door een stijl en een onberispelijke typiciteit. De ervaring en de verdieping van kennis van
de druivenrassen, de bodem en het terroir, bepalen de stijl van vinificatie en rijping die geschikt is voor elke wijn. Deze metamorfose vindt
plaats in zijn eeuwenoude kelders waar houten vaten, kuipen, kleine, conische en betonnen vaten door elkaar liggen... een bezoek aan het
dorp Châteauneuf-du-Pape is verrassend.

ART.NB

OMSCHRIJVING

70144 19 Côtes du Rhône "Artésis", Ogier & Fils

JAAR

% vol.

2019

14

SC
Rood

BIO

VERPAK.

Promo

Karton 6 x 75 cl.

10+2 Dec

Deze wijn uit de zuidelijke Rhône-vallei bestaat uit de variëteiten grenache 70%, syrah 25% en mourvèdre 5%. De wijn
ondergaat gedurende 12 maanden een rijping in eiken vaten en conisch toelopende tonnen. De robijnrode kleur wordt
ondersteund met een mooie, paarskleurige weerspiegeling. Zeer expressieve neus, eerst dominante wilde kruiden op een
fruitige achtergrond en vervolgens smaken als sinaasappelschil en specerijen. De mond is zijdeachtig met een
aanhoudend, breed smakenpallet en een permanente frisheid, een heerlijke gastronomische wijn. Een aanrader bij
gebraad en kaasschotels.

25/10/2021
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Languedoc-Roussillon

Clefs de Terre Dieu, IGP d'Oc
Er bestaat een terroir nabij Carcassonne die als het ware gecreëerd werd voor de wijnteelt: de wijngaard van Terre Dieu. Slechts enkele
bevestigde wijnbouwers werken samen aan het succes van een uitzonderlijke cuvée: Les Clefs de Terre Dieu.

ART.NB

OMSCHRIJVING

JAAR

Clefs de Terre Dieu, IGP Pays d'Oc, Chardonnay Vieilles Vignes verouderd
77216 19
2019
op vat

% vol.
13

SC

BIO

Wit

VERPAK.

Promo

Karton 12 x 75 cl.

11+1 Nov

Een mooie zuiderse chardonnay, gedeeltelijk gerijpt op eikenhouten vaten met krachtige aroma's van witte bloemen
(linden, acacia) en een vleugje honing. Heel lekker bij vis in een lichte saus.

ART.NB

OMSCHRIJVING

77217 19 Clefs de Terre Dieu, IGP Pays d'Oc, Syrah Vieilles Vignes, élevé en fût

JAAR

% vol.

2019

13.5

SC

BIO

Rood

VERPAK.

Promo

Karton 12 x 75 cl.

11+1 Nov

Zuiderse syrah met een mooie textuur en aroma's van rijp zwart fruit, waaronder bramen en zwarte bessen, gevolgd door
een intense maar flexibele en verleidelijke mond. Perfect bij zowel rood als wit vlees.

ART.NB

OMSCHRIJVING

77403 20 Clefs de Terre Dieu, IGP Pays d'Oc, Merlot Vieilles Vignes

JAAR

% vol.

2020

13

SC
Rood

BIO

VERPAK.

Promo

Karton 6 x 75 cl.

11+1 Nov

Merlot, de toonaangevende druivensoort wereldwijd, bereikt gemakkelijk volledige rijpheid in de regio Pays d'Oc. Vorral
tussen Narbonne en Carcassonne. Meerdere wijnboeren zijn met liefde en passie aan de slag gegaan met het produceren
van deze wijn. Combineert petfect met vleesbereidingen, gaat heerlijk samen met gestoofde gerechten.

25/10/2021
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Naturalys, Gérard Bertrand
Gedreven door een passie voor grote wijnen uit Zuid-Frankrijk en de bescherming van de wijnbouwlandschappen, creëerde Gérard
Bertrand de cuvées Naturalys. De druiven zijn afkomstig van wijngaarden die de biologische landbouw respecteren. De gastronomische
wijnen uit het Naturalys-assortiment garanderen onmiddellijk plezier. Ze onthullen het ware karakter van hun varieteiten en hun terroir
van oorsprong. De milieuvriendelijke cultuur draagt ertoe bij om de prachtige omgeving duurzaam te kunnen blijven koesteren.

ART.NB

OMSCHRIJVING

70509 20 Chardonnay Bio, Naturalys, IGP d'Oc, Gérard Bertrand

JAAR

% vol.

2020

13.5

SC

BIO

Wit

VERPAK.

Promo

Karton 6 x 75 cl.

11+1 ->Dec

Deze gulle wijn is onmiskenbaar proefplezier. Hij onthult de ware aard van de chardonnay en zijn terroir in de Languedoc.
De biologische teelt met respect voor het milieu draagt bij om het ecosysteem duurzaam te behouden. Een ontdekking bij
schaaldieren; garnalen, gamba's, gegrilde of met een saus klaargemaakte vis, alsook bij wit vlees zoals blanquettes.

ART.NB

OMSCHRIJVING

70511 20 Grenache Rosé Bio, Naturalys, IGP d'OC, Gérard Bertrand

JAAR

% vol.

2020

12.5

SC

BIO

Rosé

VERPAK.

Promo

Karton 6 x 75 cl.

11+1 ->Dec

Gedreven door een passie voor de wijnen uit het Zuiden en zijn wijnbouwlandschappen, creëerde Gérard Bertrand deze
Naturalys rosé. De Grenache-druiven zijn afkomstig van wijngaarden die de regels volgen van de biologische landbouw, dit
met het grootste respect voor het milieu. Een lekker en sympathiek aperitief, perfect bij samengestelde salades, gegrild
vlees of mediterrane gerechten.

ART.NB

OMSCHRIJVING

70512 20 Merlot Bio Naturalys, IGP d'Oc, Gérard Bertrand

JAAR

% vol.

2020

14

SC

BIO

Rood

VERPAK.

Promo

Karton 6 x 75 cl.

11+1 ->Dec

Deze Merlot wordt gekenmerkt door zijn terroir in de Languedoc en zijn biologische teelt met diep respect voor het milieu.
Hij is geschikt voor een breed scala aan gerechten, maar past het beste bij gegrild rood vlees en gerijpte kazen.

ART.NB

OMSCHRIJVING

70513 20 Syrah Bio Naturalys, IGP d'Oc, Gérard Bertrand

JAAR

% vol.

2020

13.5

SC
Rood

BIO

VERPAK.

Promo

Karton 6 x 75 cl.

11+1 ->Dec

Het genereuze en zonnige klimaat, de biologische wijngaarden en de milieuvriendelijke benadering zijn factoren die de
expressie van de Syrah stimuleren. Die wordt gedomineerd door rood fruit en kruiden. Pittig gekruide Marokkaanse,
Aziatische, ... gerechten, allerlei gegrilde vleesbereidingen, barbecues met geurige Provençaalse kruiden.

25/10/2021
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Cigalus, Gérard Bertrand, Biodynamie
Duurzame ontwikkeling wordt hier tot in het extreme toegepast. De 70 hectaren wijngaard worden volgens de biodynamische werkwijze
gecultiveerd. Door dit respect voor de wijngronden komen de nobele druivensoorten optimaal tot hun recht: chardonnay, viognier en
sauvignon voor de witte wijn, cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, syrah, grenache, carignan, caladoc voor de rode. Gekenmerkt
door een mediterraanse identiteit, met als resultaat uitzonderlijke wijnen met een uniek karakter. Zoals Gilles De Baudus, expert en fervent
aanhanger van de biodynamie zo graag benadrukt, biedt het domein Cigalus verrassend frisse wijnen, haast «vibrerend», steeds ontwikkeld
volgens de specifieke regels van deze cultiveringsmethode en dit al sinds 2002.

ART.NB

OMSCHRIJVING

77832 19 Cigalus Blanc, IGP d'Oc, Gérard Bertrand, Biodynamie

JAAR

% vol.

2019

14

SC

BIO

Wit

VERPAK.

Promo

HK 6 x 75 cl.

11+1 Nov

In de biodynamische landbouw, met respect voor de terroir, komen nobele druivensoorten optimaal tot hun recht. De
samenstelling van chardonnay, viognier en sauvignon blanc resulteert in een uitzonderlijke wijn met een uniek karakter.
Neus van citrus, perzik en gedroogd fruit, met op de achtergrond een vleugje toast. Perfect bij een tartaar van SintJakobsvruchten.

ART.NB

OMSCHRIJVING

77833 19 Cigalus Rouge Bio, IGP d'Oc, Gérard Bertrand

JAAR

% vol.

2019

15

SC
Rood

BIO

VERPAK.

Promo

HK 6 x 75 cl.

11+1 Nov

In de biodynamische landbouw, met respect voor de terroir, komen nobele druivensoorten optimaal tot hun recht. De
samenstelling van cabernet sauvignon, syrah en merlot resulteert in een uitzonderlijke wijn met een uniek karakter. Volle
en zachte afdronk met een boeket van zwart compote fruit, specerijen, zoethout, humus en truffel. Heerlijk bij een fijne
stoverij.

25/10/2021

9/19

Château L'Hospitalet, Languedoc "La Clape"
Gevestigd op een oud eiland tussen Narbonne en de Middellandse Zee, bestrijkt het Château l'Hospitalet, maatschappelijke zetel van de
vennootschap Gérard Bertrand, 1000 ha mediterraan gebied en 82 ha wijngaarden op een bijzonder stuk grond in het hart van La Clape in
Coteaux du Languedoc. De situatie van l'Hospitalet verschaft de natuurlijke omstandigheden die de perfecte voedingsbodem vormen voor
de productie van uitstekende wijnen. Le Château de l'Hospitalet is een bekend wijnbouwgebied, maar ook een plaats met veel wijntoerisme
en een kelder voor wijnproeverijen. Het is een uniek hotelconcept bestaande uit 38 luxe kamers met uitzicht op de wijngaarden. Er is een
restaurant met een eenvoudige doch verfijnde keuken met een groot assortiment wijnen in een moderne bistrotomgeving. In de zomer is er
een jazzfestival met bekende artiesten, worden er artiesten- en ambachtsliedenateliers georganiseerd met afwisselende optredens en een
schildersgalerie. Daarnaast worden er het hele jaar door verschillende evenementen georganiseerd om alle bezoekers kennis te laten
maken met de mediterrane levenskunst.

ART.NB

OMSCHRIJVING

70133 19 Château L'Hospitalet Blanc, Grand Vin, Coteaux du Languedoc La Clape

JAAR

% vol.

2019

14

SC

BIO

Wit

VERPAK.

Promo

HK 6 x 75 cl.

11+1 Nov

Een grote wijn die werd samengesteld uit roussanne, vermentino, viognier en bourboulenc : 4 druivensoorten die
gecultiveerd werden op een stuk rots aan de Côte Narbonnaise. Hij onderging een veroudering van 8 maanden op eiken
vaten en heeft een krachtige en frisse neus van citrusfruit, peer, kweepeer, aroma's van mediterrane kruiden, anijs en een
vleugje geroosterde hazelnoot. In de mond vertoont hij veel finesse en mineraliteit met een fijne afdronk van acacia honing.
Lekker als aperitief, maar eveneens bij visgerechten in saus of bij gebakken Sint-Jakobsvruchten.

ART.NB

OMSCHRIJVING

JAAR

% vol.

VERPAK.

Promo

70131 19

Château L'Hospitalet Rouge, Grand Vin, Coteaux du Languedoc La Clape,
Biodynamie

2019

14

Rood

SC

BIO

Karton 6 x 75 cl.

11+1 Nov

70131 18

Château L'Hospitalet Rouge, Grand Vin, Coteaux du Languedoc La Clape,
Biodynamie

2018

14

Rood

Karton 6 x 75 cl.

11+1 Nov

Op een steenachtig stuk land, gedomineerd door wind en zon, gedijen deze oude syrah, grenache en mourvèdre stokken.
Eenmaal gefermenteerd, wordt hij gedurende 12 tot 16 maanden verouderd op nieuwe eiken vaten. De neus is intens
kruidig en onthult geuren van rood fruit. Hij is mondvullend met fijne, zijdezachte tannines die de fruitige frisheid van deze
wijn benadrukken. Heerlijk bij rundsvlees.

25/10/2021
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Château la Soujeole, Malpère, Biodynamie
Sinds zijn overname heeft Gérard Bertrand het landgoed omgebouwd tot een biologisch-dynamisch wijndomein, introduceerde hij opnieuw
paard en ploeg om de grond te bewerken en investeerde hij in wijngaarden en kelders om de kwintessens van dit terroir te onthullen. La
Soujeole, de toegangspoort tot twee werelden, de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, is ideaal gelegen in de Malepère-appellatie.
Het landgoed ontleent het beste van beide klimatologische invloeden en de wijnstokken zijn samengesteld uit cabernet franc, aangevuld
met merlot en malbec. De wijnen van La Soujeole uit de Languedoc, delen het Occitaanse accent van zuidwestelijke wijnen, waarvan ze de
diepe kleur en rijke tannine hebben.

ART.NB

OMSCHRIJVING

70385 17 Château de la Soujeole, "Grand Vin" Malepère, Biodynamie

JAAR

% vol.

2017

14.5

SC
Rood

BIO

VERPAK.

Promo

Karton 6 x 75 cl.

11+1 Nov

Unieke expressie uit het zuiden, met invloeden uit het westen, gemaakt van Bordelese druiven die op biodynamische wijze
worden geteeld. De aroma's van zwarte bessen en groene peper worden mooi gecombineerd met hints van bramen en
gerookt paprikapoeder. Hij onthult een royale fruitigheid, een diepe kleur en een stevig mondgevoel. Dit vraagt om een
rijke keuken, zoals mildgekruide gerechten met bovenaan de lijst de stoofschotels uit Carcassonne en Castelnaudary.

25/10/2021
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Luxemburg

Bernard-Massard, 100 jaar geschiedenis
100 jaar Bernard-Massard dat staat voor 100 jaar gezelligheid, engagement, passie, gedeelde ontmoetingen en de garantie om vele pure
emoties samen te leven... De Bernard-Massard wijnen worden gemaakt op basis van zorgvuldig geselecteerde wijnen en volgens de
strengste regels van de "traditionele methode". De wijnen van Bernard-Massard profiteren al 5 generaties lang van de technische
vooruitgang en de knowhow van hun beste wijnmakers, die hen een kwaliteitsconsistentie garanderen die een groot huis waardig is. De
Crémant du Luxembourg, het vlaggenschip van het gamma, wordt samengesteld uit druiven van de beste percelen op de hellingen van de
Moezel.

ART.NB
77152

OMSCHRIJVING

JAAR

Bernard-Massard, Cuvée de l'Écusson Brut

% vol.
12

SC
Wit

BIO

Brut

VERPAK.

Promo

Karton 6 x 75 cl.

11+1 Nov

De "Cuvée Écusson" is de parel van Bernard-Massard. Ze werd samengesteld uit de beste pinot blancs, pinot noirs en
rieslings en er werd bovendien een grote hoeveelheid chardonnay aan de blend toegevoegd, die zorgt voor haar elegantie
en finesse. Ze onderging een 2-jarige rijping in de kelders te Grevenmacher. Te schenken als aperitief.

ART.NB
77537

OMSCHRIJVING

JAAR

Bernard-Massard, Cuvée de l'Écusson Rosé

% vol.
12

SC
Rosé

Brut

BIO

VERPAK.

Promo

Karton 6 x 75 cl.

11+1 Nov

De cuvée "Ecusson" is de parel van Bernard-Massard. Uitsluitend gemaakt van pinot noir, die voor elegantie en finesse
zorgt. Hij werd gedurende 2 jaar in de kelders van Grevenmacher gerijpt, alvorens zijn ontgisting. Te schenken als
aperitief.

25/10/2021
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Italie
Piemonte

Fontanafredda, Piémonte
Fontanafredda was eigendom van de eerste koning van Italië: Vittorio Emanuele II, om vervolgens eigendom te worden van de eerste bank
van Italië, La Monte di Paschi di Siena. Dit prestigieuze wijnhuis wordt wereldwijd erkend als één van de beste ambassadeurs van de
wijngaarden van Piémonte. Pionier met geschiedenis in de streek van de Barolo, is Fontanafredda eigenaar van het grootste
aaneengesloten perceel, gelegen in het hart van de Barolo, in Serralunga d'Alba. Op dit domein vinden we het enige «kasteel» binnen deze
appellatie en unieke kelders waarin de wijnen langzaam kunnen rijpen. Fontanafredda biedt - dankzij zijn wijngaarden en lange traditie een compleet gamma wijnen van Piémonte van hoge kwaliteit en gemaakt met respect voor de natuur (overgang naar biologische teelt en
zo weinig mogelijk gebruik van sulfieten tijdens de vinificatie. Sinds 2008 is de innovatieve «créateur» Mr Farinetti, tevens bedenker van
Eataly, en fervent aanhanger van het kwalitatieve, gastronomische concept « Slow Food », waarvan hij de eigenaar is.

ART.NB

OMSCHRIJVING

77946 16 "Papagena" Barbera d'Alba DOC Superiore, Fontanafredda

JAAR

% vol.

2016

14

SC
Rood

BIO

VERPAK.

Promo

Karton 6 x 75 cl.

10+2 Dec

We worden getrakteerd op een mooi assortiment van smaken : bosbes, kruidnagel, vanille en andere specerijen. Een wijn
die heerlijk smaakt bij bijvoorbeeld osso buco, rosbief in saus en kip aan 't spit.

25/10/2021

13/19

Marche

Fazi-Battaglia
Dit wijnhuis uit de omgeving van de Marken werd in 1949 opgericht door de twee families, Fazi en Battaglia. Zij stonden aan de basis van de
invoering van de beschermde oorsprongsbenaming (DOC) Castello Di Jesi Classico. Sinds de jaren '60 kent deze wijn een wereldwijd succes
dankzij zijn unieke karakter eigen aan het terroir, de focus op de inheemse druivensoort en de bijzondere identiteit van de kruikvormige
fles, uitgerust met een klein perkament. Het is een echte iconische fles.Het wijndomein strekt zich uit over een oppervlakte van meer dan
280 ha in een landelijk en heuvelachtig landschap, opgesmukt door kleine versterkte dorpen (Castello), die boven de wijngaarden uitsteken.
De nabijheid van de Adriatische kust zorgt voor een koel klimaat, ideaal voor de teelt van de verdicchio druif.

ART.NB

OMSCHRIJVING

70391 20 Falerio Pecorino DOC, Fazi Battaglia

JAAR

% vol.

2020

13

SC
Wit

BIO

VERPAK.

Promo

Karton 6 x 75 cl.

10+2 Dec

Deze wijn komt van de heuvels in de Marken waar de met de hand geoogste Pecorino-druif delicaat wordt geperst. Daarna
volgt de vinificatie waarbij de most gedurende 4 maanden in contact blijft met de droesem om de wijn alle oorspronkelijke
frisheid mee te geven. Bleke goud-gele kleur, een neus van groene appel, zilt met kruidige nuances. Fris en pittig met een
frisse en minerale afdronk. Alle koude voorgerechten, gegrilde vis en kleine schaaldieren.
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Chili

Errazuriz, (since 1870)
Don Maximiano Errázuriz richtte Viña Errázuriz op 1870 in de "Valle de Aconcagua", 100 km ten noorden van de hoofdstad van Chili,
Santiago. Hij zag in dat deze vallei ideaal was voor het verbouwen van druiven, regenachtige winters afgelost door haast mediterraan
warme en droge zomers met een verkoelende bries van de Stille Oceaan en zijn relatief koude Humboldtstroom. Don Maximiano plantte op
de hellingen van de Andes de mooiste klonen uit Frankrijk en met vastberadenheid en doorzettingsvermogen vormde hij dit onvruchtbare
landschap om tot een wijngaard van wereldklasse. Vandaag, bijna 150 jaar later, wordt deze traditie van kwaliteit en innovatie voortgezet
door Eduardo Chadwick, de vijfde generatie van de familie. Eduardo heeft de productiefaciliteiten gemoderniseerd op dit historische
landgoed met behoud van een eigen identiteit voor zijn wijnen. Met de productie van op het eigen landgoed gecultiveerde wijnen van
topkwaliteit, heeft Errázuriz een reputatie opgebouwd als DE referentie in Chili. De filosofie van Errázuriz wordt op zijn best uitgedrukt door
Don Maximiano die zei: «van de beste grond komt de beste wijn». Als een estate winery hecht Viña Errázuriz eraan om voor haar wijnen
elke fase van het wijnbouwproces te beheersen, van de druiventeelt in de valleien van de Aconcagua, Casablanca en Curicó, tot en met de
vinificatie, gebruik makend van de meest natuurlijke technieken. Nadruk wordt gelegd op de delicate behandeling van de wijnen, met als
doel elegante wijnen met complexiteit te produceren. Het is de dynamiek en passie van de familie voor wijn die van Errázuriz internationaal
een bijzonder gerespecteerde producent van kwaliteitswijnen maakt.

ART.NB

OMSCHRIJVING

77337 18 Chardonnay "Max Reserva", Errazuriz

JAAR

% vol.

2018

13

SC
Wit

BIO

VERPAK.

Promo

Karton 6 x 75 cl.

10+2 Dec

100% chardonnay, gemaakt met druiven afkomstig van Aconcagua Costa, gelegen aan de voet van de hoogste berg van
Amerika, maar ook van wijngaarden uit een koeler klimaat, aan de rand van de oceaan. Krachtige wijn met veel citrusfruit,
papaja en een vleugje getoast brood, dankzij de veroudering van 10 maanden in eiken vaten. Hij is lekker bij wit vlees, vis,
zeevruchten in saus of zwezeriken.
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ART.NB

JAAR

% vol.

VERPAK.

Promo

77334 16 Cabernet sauvignon "Max Reserva", Errazuriz

OMSCHRIJVING

2016

13

Rood

SC

BIO

Karton 6 x 75 cl.

10+2 Dec

77334 15 Cabernet sauvignon "Max Reserva", Errazuriz

2015

13

Rood

Karton 6 x 75 cl.

10+2 Dec

Assemblage van 87% cabernet sauvignon, aangevuld met petit verdot en cabernet franc, afkomstig van wijngaarden uit de
geklasseerde regio's II en V van de Aconcagua Vallei, waar de druiven een uitstekende rijpheid bereiken. Deze jonge wijn
werd gedurende 12 maanden op eiken vaten gerijpt (waarvan 25% nieuwe) alvorens hij gebotteld werd. In de neus veel rood
en zwart fruit en een lichte kruidigheid. De smaak is fris, gestructureerd en wordt ondersteund door zijdeachtige en
fluweelzachte tannines. Een mooie combinatie met geroosterd rood vlees.
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Los Vascos, Chili, Domaines Barons de Rothschild (Lafite)
Bij Los Vascos is men er in de loop der tijd in geslaagd om de krachten van de omringende natuur te temperen en een uniek ecosysteem te
creëren, waar mens en natuur harmonieus samenleven. Dit ecosysteem is het resultaat van een jarenlange observatie, de onfeilbare
betrokkenheid van onze teams en een onbegrensde passie voor dit land. Terwijl Los Vascos een voortrekkersrol speelt op gebied van
technologie, blijft het huis zeer traditioneel. De wijngaard vertegenwoordigt nauwelijks een kwart van het domein. De rest bestaat uit
olijfbomen, velden, weiden voor vee en paarden, maar ook bergen, wilde bossen en natuurlijke schuilplaatsen voor fauna en flora.

ART.NB

JAAR

% vol.

VERPAK.

Promo

70504 19 Los Vascos Cromas, Cabernet-Sauvignon, Gran Reserva, Colchagua

OMSCHRIJVING

2019

14

Rood

SC

BIO

Karton 6 x 75 cl.

11+1 Nov

70504 18 Los Vascos Cromas, Cabernet-Sauvignon, Gran Reserva, Colchagua

2018

14

Rood

Karton 6 x 75 cl.

11+1 Nov

De wijngaarden van Chromas worden beschermd door het reliëf van Santa Lucia in de Conchalgua-vallei in Chili. Cromas
is geïnspireerd door de oker- en sienna-kleuren van de natuur, de cépage, het terroir en de wijnbereiding door het Los
Vascos-team. De uitzonderlijke fenolische rijpheid vraagt om een versoepeling van de tannines. Die wordt verkregen door
15 maanden lagering op vat. Ideaal voor de fijne gerechten, bij rood vlees, gegrild of in saus, alsook bij gemarineerde
wildbereidingen.

ART.NB

OMSCHRIJVING

70505 19 Los Vascos Cromas, Carmenère Gran Reserva, Colchagua

JAAR

% vol.

2019

14

SC
Rood

BIO

VERPAK.

Promo

Karton 6 x 75 cl.

11+1 Nov

Cromas is geïnspireerd op de intense kleuren van de sappen van de carmenère-druif. Dieppaars getint zoals indigoinktvlekken die zich op de handen van arbeiders bevuilen. Een wijn die zeer lekker smaakt bij rood vlees (in saus) en
karaktervolle kazen.

25/10/2021

17/19

Likeuren & Crèmes
Koffie & plantenlikeur,..

Casoni
CASONI, gerenommeerd Italiaanse likeurstokerij vervaardigd sinds 1814 traditionele producten volgens eeuwenoude recepten. Het bedrijf
werd opgericht in 1814 door Giuseppe CASONI. In de jaren 1920, toeval of lot, werd een beroemd Café dat de naam «CASONI» droeg het
Mekka van de Florentijnse aristocratie. 's Avonds ontmoetten zij er elkaar om voor het diner van een aperitief te genieten, « Americano » op
basis van Bitter, waarschijnlijk CASONI met bruiswater. De voorvader van de SPRITZ werd geboren!

ART.NB OMSCHRIJVING
70528

% vol.

Caffé e Anice Casoni Liquore

31

SC BIO VERPAK.

Promo

Karton 6 x 70 cl 6Bt + 6 Glasses Nov

Casoni's kofie en anijs-Likeur is een heerlijke samenstelling van anijs (pimpinella anisum), steranijs
distillaat (illicium verum), wat andere kruiden en echte Italiaanse koffie. Deze drank is evenwichtig
en zorgt voor veel plezier.
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