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Wijn
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Frankrijk

Elzas

Kuehn, Grands Vins d'Alsace, Ammerschwihr (sinds 1675)

Het domein werd in 1675 opgericht door de familie Kuehn en ligt in het hart van het prachtige wijngebied Ammerschwihr, op zo'n 9
kilometer van Colmar - Frankrijk. Onze 46 hectare grote wijngaard, die we met passie en respect cultiveren, strekt zicht uit over de mooiste
heuvels van deze wijnstad en profiteert van een uitzonderlijk klimaat en een aanzienlijke geologische rijkdom. Ware troeven die de ervaring
en expertise van onze wijnmaker bevorderen en die ons in staat stellen om een breed scala aan wijnen en crémants d'Alsace (méthode
traditionelle) te produceren. Het vlaggenschip van Domaine Kuehn is altijd de grand cru Kaefferkopf geweest. Deze grand cru waarvan de
druiven hoofdzakelijk  van  granietachtige  gronden komen,  is  een van de  weinige  grands crus  d'Alsace  op  basis  van  minstens  60%
gewürztraminer, riesling en pinot gris. Eeuwenlang hebben de generaties zich opgevolgd en de traditie van de Grands Vins d'Alsace Kuehn
wordt vandaag de dag bestendigd door onze oenoloog Francis Klee die instaat voor de kwaliteit en het unieke karakter van de Grands Vins
d'Alsace Keuhn. Het grootste gedeelte van onze wijnen wordt nog steeds op traditionele eiken vaten gerijpt, een traditie die doorheen de
eeuwen bewaard is gebleven. De wijnen van Kuehn worden exclusief verdeeld in de horeca en zijn erg gewaardeerd door gastronomische
restaurants. Ze vallen regelmatig in de prijzen op nationale en internationale wijnwedstrijden en worden vaak geciteerd door de pers, zowel
in Frankrijk als daar buiten.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

77697 19 Pinot Gris d'Alsace, Kuehn 2019 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 10+2 Maart

77696 19 Pinot Gris d'Alsace, Kuehn 2019 13 Wit Karton 12 x 37,5 cl. 10+2 Maart

Deze pinot gris vertoont alle kwaliteiten eigen aan de druif en de terroir, met name de kalkpercelen van Ammerschwihr.
Hij heeft aroma's van rijp fruit, droog fruit, abrikoos en honing. Heerlijk bij gevogelte in saus en foie gras.
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Loire

Clos Vigneau, Saint-Nicolas de Bourgueil

De Clos du Vigneau is één van de mooiste herenhuizen van het dorpje Saint-Nicolas de Bourgueil. Vandaag is het aan Antoine en François
Jamet om het domein te beheren dat al sinds 1820 familiebezit is. En, zoals ze zelf zeggen: "het karakter van de wijnen lijkt vaak op de
wijnbouwers : aangenaam, toegankelijk, joviaal en met karakter.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70311 20 Saint Nicolas de Bourgueil "Le Clos", Le Clos du Vigneau 2020 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 10+2 Maart

70311 18 Saint Nicolas de Bourgueil "Le Clos", Le Clos du Vigneau
* * deux étoiles au Guides Hachette 2021 2018 12.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 10+2 Maart

De cabernet-franc, geankerd op goed gedraineerde bodem gemaakt uit zand en kiezels, zorgvuldig geplukt en na een
maceratie van 14 dagen, vertaalt deze druif zich naar een soepele wijn met veel aroma's van rode vruchten. De fruitige
afdronk smelt mooi samen met de fluweelzachte tannines. Het geheel is vlot drinkbaar : op kamertemperatuur bij vlees,
fris bij vis en na 5 jaar kelderlagering, bij kaas.
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Bordeaux

Bordeaux & Côtes de Bordeaux

Château La Grolet, Côtes de Bordeaux, Bourg, Biodynamisch

Onze familie, die sinds 1895 bordeaux wijnen produceert, beschouwt de geschiedenis, het leven van de wijngaard, en het domein in zijn
geheel, als essentiële onderdelen van de wijn. La Grolet, gevestigd op de rechteroever van de Gironde, in het hart van de appellatie Côtes de
Bourg, tussen Blaye in het noorden en Fronsac in het zuiden, recht tegenover Margaux op de linkeroever, produceert een uitstekende rode
wijn onder de appellatie Côtes de Bourg. Château La Grolet is genesteld in een landschap dat men ook wel «Klein Zwitserland van de
Gironde» noemt. Het landhuis wordt omringd door 35 hectare wijngaarden, aangeplant op steile hellingen, soms in terrasvorm naar het
zuiden gericht voor een optimale rijping. Om in harmonie te zijn met de omgeving, hebben we ons als doel gesteld om de biodiversiteit te
behouden door enkel met natuurlijke producten te werken, om zo de vruchtbaarheid van de bodem te verhogen en om de wijngaard te
beschermen. Het resultaat is een zijdezachte wijn, de perfecte uitdrukking van onze terroir mede dankzij de biodynamische werkwijze die
sinds 2000 wordt toegepast. Het is een subtiele en elegante wijn met een mooie, evenwichtige structuur, rijk met complexe aroma's.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70116 19 Château La Grolet, Côtes de Bourg, Biodynamisch 2019 13 Rood Karton 12 x 75 cl. 10+2 Maart

Een uitzonderlijke puurheid en expressie. De aroma's van rode vruchten afkomstig van de merlot druif zijn mooi verweven
met de elegantie en de structuur van de cabernet-sauvignon druif en worden duidelijk ondersteund door een minerale
toets  afkomstig  van  de  biologisch-dynamische  wijnbouw.  De  wijn  is  zijdezacht  en  complex.  Zeer  lekker  bij  gegrild
rundvlees of ander rood vlees en bij sausgerechten. De oudere jaargangen gaan uitstekend bij kazen.
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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. SC BIO VERPAK. Promo

77684 17 Clos de May, Haut-Médoc 2017 13 Rood Karton 12 x 75 cl. 11+1 Maart

77689 15 Clos de May, Haut-Médoc 2015 13 Rood Karton 24 x 37,5 cl. 11+1 Maart

77706 11 Clos de May, Haut-Médoc in magnum 2011 13 Rood Karton 6 x 1,5 L 11+1 Maart

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.
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Bourgogne

Beaujolais-Mâconnais

Domaine Auvigue - Mâconnais

Het domein Auvigue kijkt  uit  op de majestueuze Roche de Solutré in het  hart  van de Mâconnais in het  zuiden van Bourgogne.  De
geschiedenis van dit wijnhuis begon in 1946, gedreven door de charismatische Francis Auvigue. Na hem volgen de generaties elkaar op,
steeds met een aanhoudende passie voor het vak en met de juiste expertise die van jaar tot jaar voor de nodige groei zorgt. In de wijngaard
zijn de interventies minimaal, terwijl er wel een permanente controle is teneinde alles zo nauwkeurig en natuurlijk mogelijk te laten
verlopen. De oogst gebeurt handmatig en de wijn wordt gemaakt deels in Franse eiken vaten. De eerste vinificatie van aparte percelen
gebeurde in de jaren '50 door Francis (de grootvader) om in het bijzonder de typicitiet van het terroir van de wijngaarden tot uiting te laten
komen. Domein Auvigue was eigenlijk een voorloper van de gefragmenteerde vinificatie. Bijna 60 jaar later, wordt deze werkwijze meer dan
ooit  toegepast,  en  kent  mooie  resultaten.  De  wijnen  van  de  broers  Jean  Pierre  en  Michel  Auvigue,  zijn  steeds  puur,  delicaat,
geconcentreerd, met een mooie mineraliteit en een uiting van florale aroma's zoals bijvoorbeeld de Saint-Veran lieu-dit "Les Chênes".

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

77358 20 Saint-Véran, Les Chênes, Domaine Auvigue 2020 13 Wit Karton 6 x 75 cl. 11+1 Maart

De broers Auvigues zijn gepassioneerde experts met veel gevoel voor humor. Deze witte wijn is afkomstig van het perceel
"Les Chênes", gelegen aan de voet van de bekende Solutré rots. Na 5 maanden lagering op eikenhouten vaten, komen de
zachte smaken van brioche tot uiting die typerend zijn voor de klassieke stijl van een cru uit de Bourgogne. Zeer lekker bij
een in lichte saus bereide vis.
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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 OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

74211 18
Gamay noir, les Pierres Dorées, Beaujolais Louis Bourisset
2 Médaille d'Or : Concours des Grands Vins du Beaujolais & Concours
International du Gamay

2018 12 Rood Karton 6 x 75 cl. 10+2 Maart

"Deze wijn is ideaal bij de lunch." aldus Louis Bourisset, een accountant die nadien zijn eigen wijnbedrijf oprichtte. Gamay
noir, afkomstig van de "Pierres Dorées" regio in het zuiden van Beaujolais, zorgt zowel voor vlezige en kruidige wijnen, als
ronde en fruitige met een frisse en smakelijke afdronk. Jong en iets gekoeld, begeleidt hij perfect alle zomerse gerechten,
charcuterie en in het bijzonder de traditionele lyonese keuken.
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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 Châteauneuf-
du-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 JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70498 20 Lirac, "Le Petit Prince", Ogier 2020 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 10+2 Maart

Lirac ligt op de rechteroever van de Rhône, aan de overkant van Châteauneuf-du-Pape. Als Châteauneuf-du-Pape de
koning is, dan is Lirac op zijn minst de kleine prins. De bodem bestaat uit zeer fijne en brokkelige zandsteen, �safres�
genaamd. Wild, rood vlees, hartelijke gerechten.
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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 % vol. SC BIO VERPAK. Promo

77403 20 Clefs de Terre Dieu, IGP Pays d'Oc, Merlot Vieilles Vignes 2020 13 Rood Karton 6 x 75 cl. 11+1 / 500+100 Maart

Merlot, de toonaangevende druivensoort wereldwijd, bereikt gemakkelijk volledige rijpheid in de regio Pays d'Oc. Zeker
tussen Narbonne en Carcassonne.Een achttal wijnboeren, verspreid over verschillende terroirs met wijngaarden gelegen
op verschillende hoogtes,  zijn met liefde en passie aan de slag gegaan met een selectie van hun mooiste druiven.
Combineert petfect met vleesbereidingen, gaat heerlijk samen met gestoofde gerechten.
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BESTIAL GRRR! NACHE

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70495 20 BESTIAL GRRR! NACHE, IGP d'Oc 100% Grenache Noir vieilles vignes 2020 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 11+1 / 100+20 Maart

Een wijn  om in  te  bijten!  Gemaakt  met  onze  beste  grenache  noirs,  oude  wijnstokken  op  hoger  gelegen  percelen,
gecultiveerd met het grootste respect voor de natuur. Een perfecte wijn voor de mediterrane keuken, grillades, wild en
kaas.
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Les Croisières, IGP d'Oc

Hier zijn de cépagewijnen uit de Pays d'Oc, gemaakt volgens zeer strikte, vastgelegde normen, die zomerse levendigheid en lekkernijen
verenigen en die je doen denken aan oude strandhutten. Luieren en aperitieven, zo was het toch, niet ?

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70059 21 Les Croisières "Le Gris", 100% Grenache 2021 13 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 11+1 / 500+100 Maart

70059 20 Les Croisières "Le Gris", 100% Grenache 2020 13 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 11+1 / 500+100 Maart

Deze fantastische "grijze" wordt gemaakt met grenache van Ensérune, afkomstig van hellingen grenzend aan het canal du
midi. Mooie lichtroze kleur, subtiele neus van klein rood fruit, abrikozen, witte perziken en wat florale toetsen. In de mond
ontwikkelt hij frisheid, mineraliteit en elegante smaken. Ideaal bij taboulé, gegrilde vis, salade van scampi, zeevruchten en
warme schaaldieren of gewoon als aperitief.
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Extra blanc, Gérard Bertrand

De harmonieuze  en  genereuze  ziel  van  Extra  Blanc  is  het  resultaat  van  contrasterende  factoren.  De  grenache,  rijk  aan  aroma's,
harmonieus gecombineerd met de verfrissende karakter van de vermentino. Het milde mediterrane klimaat wordt perfect aangevuld door
de maritieme invloed in deze regio van de Languedoc. Extra Blanc onderscheidt zich door haar smaakvolle aroma's van citrus, witte
bloemen, haar frisse karakter met een enigszins ziltige toets en haar mineraliteit. Deze wijn is puur plezier op elk moment onder vrienden.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70219 20 Extra Blanc, IGP d'Oc, Gérard Bertrand 2020 13 Wit Y Karton 6 x 75 cl. 10+2 Maart

Het is een uitgesproken zonnige en mediterrane wijn, heel verfrissend dankzij de maritieme invloed. Een fijne balans
tussen de vrijgevigheid van de grenache gecombineerd met het frisse karakter van de vermentino. Een uitgesproken
mineraal karakter, gesteund op een aromatisch palet van citrusvruchten en witte bloemen. Extra Blanc, heerlijk als
aperitief, bij vis of bij exotische gerechten.
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Gris Blanc, Gérard Bertrand

Zuiver, mineraal en kristalhelder, Gris Blanc verleidt onmiddellijk, streelt de zintuigen en verenigt alle smaakpapillen. Gemaakt van de
grenache druif (voor het grootste deel grenache gris), kentekenend voor het zuiden van Frankrijk, is dit een rosé wijn voor elke gelegenheid
en voor in elke periode van het jaar. De wijngaarden van Gris Blanc, gelegen in de Roussillon tussen de Middellandse Zee en de Pyreneeën,
bieden een uitermate geschikte bodem voor de grenache om er edele wijnen vol mineraliteit van te maken. De kristalheldere kleur, frisse
aroma's en levendigheid in de mond, maken van Gris Blanc de ideale partner voor gezellige momenten tussen vrienden. Een glas ervan
begeleidt perfect gegrilde vis, schelpdieren en schaaldieren.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

77550 20 Gris Blanc, IGP d'Oc, Gérard Bertrand 2020 13 Rosé Y Karton 6 x 75 cl. 10+2 Maart

77551 20 Gris Blanc, IGP d'Oc, Gérard Bertrand in magnum 2020 13 Rosé Karton 6 x 1,5 L 10+2 Maart

Grenache gris, één van de druivensoorten waar de Roussillon bekend om staat, geeft de wijn een grote frisheid en een
goede mineraliteit. Deze trendy rosé past bij elke gelegenheid.
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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 JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70509 20 Chardonnay Bio, Naturalys, IGP d'Oc, Gérard Bertrand 2020 13.5 Wit Karton 6 x 75 cl. 11+1 ->Feb/Maart

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 JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70511 20 Grenache Rosé Bio, Naturalys, IGP d'OC, Gérard Bertrand 2020 12.5 Rosé Karton 6 x 75 cl. 11+1 ->Feb/Maart

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 JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70512 20 Merlot Bio Naturalys, IGP d'Oc, Gérard Bertrand 2020 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 11+1 ->Feb/Maart

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 JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70513 20 Syrah Bio Naturalys, IGP d'Oc, Gérard Bertrand 2020 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 11+1 ->Feb/Maart

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.
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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 OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70476 Bernard-Massard, Crémant du Luxembourg Cuvée 1921 12 Brut Karton 6 x 75 cl. 10+2 Maart

70489 Bernard-Massard, Crémant du Luxembourg Cuvée 1921 in étui 12 Brut Karton 6 x 75 cl. 10+2 Maart

Deze �Crémant de Luxembourg'  is  speciaal  ontworpen om de honderdste verjaardag van het  gerenommeerde huis
Bernard-Massard te vieren. Dit is een uitzonderlijke cuvée gemaakt van druiven van de beste percelen van de Moezel, met
een zorgvuldige vinificatie en rijping gedurende drie jaar. Werkelijk alles werd gedaan om de knowhow te illustreren, dit
ter ere van de oprichter, Jean Bernard-Massard. Deze uitzonderlijke cuvée wordt gedronken als een champagne, tijdens
geweldige momenten en begeleidt ook wonderwel een licht aromatische keuken.
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Italie

Veneto

Cantine Bertani (Since 1854)

Bertani "De expressie van een unieke stijl". Bertani behoort tot de top van de Veronese wijnbouw. Deze producent heeft sinds 1857 zonder
onderbreking geijverd voor  innovatie,  met  respect  voor  authenticiteit  en traditie.  De oprichter  en tevens vrijheidsstrijder,  zocht  zijn
toevlucht in Bourgogne onder de bescherming van Dr. Jules Guyot (bekend om zijn wetenschappelijk werk in de wijnbouw en oenologie). Na
de Italiaanse eenmaking, keerde hij  met een vernieuwende know-how terug naar zijn vaderland, meer bepaald naar Grezanna in de
Valpantena vallei ten noorden van Verona. Vervolgens verwierf Bertani een prestigieus domein in Valpolicella Classico: Tenuta Novara. Het
is hier dat men de beroemde Amarone wijnen produceert van zorgvuldig geselecteerde corvina druiven die op terrassen geteeld worden.
Vanaf het prille begin kennen deze wijnen reeds een zeer groot succes! Naast respect voor traditie en authenticiteit, neemt Bertani vooral
de tijd om bepaalde zaken te verbeteren, zoals bijvoorbeeld het traditioneel drogen op houten rekken. Het indrogen van de druiven
gedurende 4 maanden in de historische zolders van het domein levert meer concentratie op en zorgt voor een rijkere Amarone stijl. Een
lange veroudering van minimum 6 jaar in houten vaten en een rijping op fles van 2 jaar is vereist voordat hij op de markt gebracht wordt en
tot iconische wijn evolueert.  Een van hun specialiteiten is de mythische 'secco Bertani',  die gerijpt wordt in vaten van kastanje- en
kersenhout. Deze wijnen van hoge authenticiteit, waren vroeger enkel voor de monarchie bestemd en behoren vandaag nog steeds tot de
beste wijnen van de appellaties rond de stad Verona.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70188 18 Secco Vintage, Igt Verona, Cantine Bertani 2018 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 24+1Magn. Maart

70188 15 Secco Vintage, Igt Verona, Cantine Bertani 2015 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 24+1Magn. Maart

Deze mythische Bertani wijn voldoet niet aan de reglementering van de appellatie maar sinds zijn lancering in 1857, wordt
hij op zeer veel exclusieve plaatsen geserveerd omwille van zijn unieke stijl en elegantie. 20% van de druiven zijn niet
autochtoon en krijgen een veroudering op kastanje- en kersenhout, wat uiteindelijk het verschil maakt. Neus van een
grootse wijn met een rijkdom aan rijp fruit, een vleugje kruiden (thee, peper) en geroosterde toetsen (koffie, cacao). In de
mond is hij fluweelzacht. Deze wijn komt volledig tot zijn recht bij rijke en stevige gerechten.
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Toscana

San Leonino

Het landgoed werd in 1994 aangekocht door de familie Angelini, die ook Bertani en Fazi Battaglia bezit. Vandaag bestrijkt het wijndomein
San Leonino een gebied van 52 ha wijnstokken, gelegen in de gemeente Castellina in Chianti (tussen Firenze en Siena). Het dankt zijn naam
aan de romaanse kerk "San Leonino" en inspireerde tevens het logo op de klokkentoren van deze kerk. De hele filosofie van dit wijndomein
is erop gericht om authenticiteit te bewaren, door het gebruik van de sangiovese druif en met behoud van een frisse en klassieke stijl.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70294 19 Governo, IGT Sangiovese di Toscana, Tenuta San Leonino 2019 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 24+1Magn. Maart

"Governare" betekent het toevoegen van overrijpe druiven aan het einde van de vinificatie, een eeuwenoude techniek die de
wijn rond maakt zonder zijn elegantie aan te tasten en waardoor hij tevens aangenaam is om jong te drinken. Een typische
"nieuwe wereld" wijn die gekenmerkt wordt door rijp fruit, stevige tannines en een mooie zachte afdronk in de mond.
Ideaal bij rood vlees en zelfs bij wild. Een kaassoort zoals Gorgonzola laat deze wijn niet onverschillig.
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Spanje

Aragon

Enate, Viños Privilegiados del Somontano

ENATE heeft een spectaculaire en prachtige oorsprong. De geschiedenis en de cultuur waarvan dit huis deel uitmaakt is universeel en
overstijgt de diepste verlangens van de mens, vol respect voor de natuur om de prachtige producten te krijgen die deze te bieden heeft.
ENATE streeft ernaar de beste wijnen met de beste vruchten te produceren, met inachtneming van vaardigheden die sinds generaties
werden  overgeleverd  en  door  gebruik  te  maken  van  de  meest  geavanceerde  technologieën.  De  wijngaarden  van  ENATE liggen  in
Somontano, beschermt door de Pyreneeën. Een samengaan van verschillende invloeden, de blauwe en heldere mediterrane lucht die
combineert met vochtige lucht van de Atlantische Oceaan. Wanneer deze twee krachten botsen, verspreidt de bergketen de wolken en
verzacht de temperaturen. Dit resulteert in klimatologische omstandigheden die de druiven toelaten langzaam te rijpen. Dit geeft de wijnen
van ENATE een hogere zuurgraad en hun geapprecieerde fijne en delicate nuances. ENATE -EnArte- kunst en wijn, harmonieus samen in
dezelfde fles, in een gemeenschappelijk object van verlangen. Elk etiket van ENATE is een werk van hedendaagse kunst. De wijnen zullen u
eveneens charmeren.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

76301 14 Enate Reserva, Cabernet-sauvignon, Somontano 2014 14 Rood Karton 6 x 75 cl. 11+1 Maart

Een 100% cabernet sauvignon, waarvan de oogst volledig manueel gebeurt. Hij werd gedurende 1 jaar gefermenteerd en
gelagerd op Franse eiken vaten. Dit geeft hem een boeket van rood rijp fruit, aroma's van kreupelhout, truffel, kaneel,
vanille en groene paprika. Deze wijn wordt best geserveerd bij de betere vleesgerechten en wild.
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Argentinië

Domaine Bousquet, Argentine (Bio)

Toen Fransman Jean Bousquet in 1997 op zoek was naar nieuwe horizonten en wijngaarden om kwaliteitswijnen te maken, besloot hij zich
te vestigen in de gemeente Tupungato nabij Mendoza (Argentinië). Hij stichtte er Domaine Bousquet en wist zijn visie over organische
wijnbouw te realiseren dankzij zijn typerende gedrevenheid en rijke ervaring, die drie generaties terug gaat. Sublieme wijngaarden aan de
voet van de Andes op zowat 1200 meter hoogte zijn het resultaat. Opvolging is verzekerd door Jean's kinderen, Anne, haar compagnon
Labid Ameri en Guillaume Bousquet. Zij namen de fakkel over met dezelfde hoge eisen inzake consistentie en kwaliteit.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70442 Chardonnay & Pinot Noir Brut, Bio, Domaine Bousquet 12.5 Wit Brut Y Karton 6 x 75 cl. 10+2 Maart

Prachtige ontdekking, gemaakt met chardonnay en pinot noir zoals in Champagne, echter afkomstig van het grootste
biologische wijndomein van Argentinië. Hij heeft een prachtige crèmekleurige mousse met een licht goudgroene kleur,
waaruit aroma's van limoen en appel ontsnappen. De frisheid en natuurlijke fruitigheid versterken de afdronk. Aperitief &
vis.
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Australië

Brown Brothers, Victoria Estate (Since 1889)

Brown Brothers is één van de belangrijkste familiale wijnhuizen van Australië. Sinds 1889 neemt Brown Brothers deze pionierspositie in
dankzij hun ervaringen met innovatieve rassen. Neem nu bijvoorbeeld de tarrango druif,  die een unieke smaak bezit en door Brown
Brothers gecreëerd werd door te experimenteren met een kruising van verschillende stammen. Voordat een geslaagd nieuw product in de
markt wordt gezet, gaan er heel wat studies aan vooraf, gevolgd door verschillende vinificatie- en degustatietesten. Het familiale domein,
het onderzoekscentrum, het hedonistisch centrum (waar de beste wijn & spijs combinaties worden uitgetest) en de wijnkelder liggen op
Milawa, in het Noordoosten van de staat Victoria. Door de toenemende groei wordt het landgoed en de wijnkelder momenteel uitgebreid
richting Tasmanië. Het gamma van Brown Brothers is het resultaat van meer dan 120 jaar onderzoek. Het is erg gevarieerd en goed
inzetbaar bij vele gerechten. Het gamma heeft veel karakter, elke variëteit heeft een eigen verhaal en elke wijn wordt gekenmerkt door iets
unieks. Laat u verrassen door een heerlijk assortiment van de andere kant van de wereld.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

77660 Zibibbo Rosa "Sparkling", Brown Brothers, Australie 6.9 Rosé Zoet Karton 6 x 75 cl. 11+1 Maart

Deze Australishe mousserende wijn is bijzonder heerlijk door zijn lage alcoholpercentage en zijn uitgesproken aroma van
muskaatdruif, aardbei en zomervruchten. Goed koud te serveren, als exotische aperitief of met desserts zoals sorbet van
tropisch fruit.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

77149 20 Everton White, "Limited Release" Brown Brothers Australië 2020 13.2 Wit Karton 6 x 75 cl. 60+6 Zibibbo Mars

Een subtiele assemblage gecreëerd door één van de oudste wijnhuizen van Australië gerenommeerd voor hun innoverende
werkwijze op het gebied van druivensoorten. De meerderheid aan chardonnay geeft kracht en wit fruit, sauvignon blanc
voegt daar het frisse karakter en een vleugje citrus aan toe en de 15% pinot gris geeft rondheid, exotische toetsen en een
ondertoon van honing. Alles is harmonieus en mooi evenwichtig in de mond. Heel lekker bij  witte vis en knapperige
groentjes.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

77040 20 Everton Red, "Limited Release" Brown Brothers, Australië 2020 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 60+6 Zibibbo Mars

77040 16 Everton Red, "Limited Release" Brown Brothers, Australië 2016 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 60+6 Zibibbo Mars

77040 15 Everton Red, "Limited Release" Brown Brothers, Australië 2015 13.5 Rood Karton 6 x 75 cl. 60+6 Zibibbo Mars

Deze blend van cabernet sauvignon, malbec en shiraz resulteert in een mooie ronde wijn, met aroma's van rood en zwart
fruit met zijdeachtig en rijpe tannines. Lekker bij vlees in sausgerechten.
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Sterke dranken
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Likeuren & Crèmes

Limoncello Maria Antonia, since 1900

ART.NB OMSCHRIJVING % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70530 Limoncello Maria Antonia "Ricetta Antica" 25 Karton 6 x 70 cl 12+1 Magn Prosecco


