Mousserend
Suriol ‘Brut Nature´, Macabeo/Xarel-lo/Parellada, Penedes, Spanje
Deze cava is afkomstig van 3 verschillende gecertificeerde biologische percelen met
wijnstokken van gemiddeld 25 jaar oud. Dit is een heerlijke Cava met rijke smaken,
frisheid en een elegante balans tussen fijne bubbels en tonen van broodgist, honing en
citrus
Ridgeview ‘Cavendish’, Chardonnay, Sussex, Engeland
Ridgeview is een familiebedrijf dat sparkling wines maakt met gebruik van de
methoden en druivensoorten uit Champagne, Het domein ligt vlak boven Brighton in
het zuidoosten van Engeland, in Sussex. Deze bubbel gemaakt van 100% chardonnay
heeft lichte zuren en een volle mousse met veel fruit.
Betrand Delespierre ‘1er cru Enfant de la Montagne Brut’, Pinot
noir/Chardonnay/Pinot Meunier, Champagne, Frankrijk
De wijn is afkomstig voor 100% van premier cru wijngaarden en dit draagt bij aan de
kracht en de klasse van deze champagne. Het is een frisse champagne met rijke tonen,
perfect in balans. Zo heeft de champagne florale tonen, wat citrus en een lichte toast.
De afdronk is lang en 'spicy'. Het is een mooie champagne als aperitief, maar naast
menig gerecht staat hij zijn mannetje.
Raumland ‘Katerina Brut Nature’, Pinot Noir/Pinot Meunier,
Rheinhessen, Duitsland, 2013
De Cuvée Katharina is een ‘blanc de noirs’ die wordt gemaakt van de blauwe
druivenrassen pinot noir en pinot meunier, die door een directe persing als witte wijn
gevinifieerd worden. In de neus is hij delicaat en verfrissend, met tonen van honing,
bloesem, een zachte gistigheid als van fijne biscuit en daarnaast fris fruit van citrus en
rijpe gele appelDe opvallend fijne mousse zorgt ervoor dat hij harmonieus en
zijdezacht overkomt.
Gosset ‘Rosé Brut’, Pinot Noir, Champagne, Frankrijk
Een rijke en krachtige rosé Champagne, ietwat rustiek. Geur van rode appelschil,
pruim en wilde kersen aangevuld met lichte gist aromas. De smaak is gebalanceerd,
fris rood fruit met grapefruit en strakke aciditeit.
Jacquesson "Cuvee 741”, Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier,
Champagne, Frankrijk
Kristalheldere licht goudgele kleur. In de neus aroma’s van limoen, rijpe peer, iets
rokerigs, geroosterde hazelnoten, honing en brioche. In het smaakpalet een fijne
mousse met tonen van citrusvruchten, gekonfijt en gedroogd fruit en walnoten, die
gepaard gaan met een zeer lange intense afdronk.
Henri Giraud ‘Blanc de Craie’, Chardonnay, Champagne, Frankrijk
55% van de druiven komt uit de grand cru Aÿ en 45% van de Montagne de Reims.
De druiven uit Aÿ worden op Argonne-eikenhout vergist en de wijn rijpt vervolgens
een jaar door op de lie. Na de tweede vergisting op fles bijna 2 jaar sur lattes rijping.
De wijn is een prachtige expressie van de chardonnaydruif: citrusfris in de geur met
een hint van anijs en een knisperende smaak.
De jaargangen op de wijnkaart zijn onder voorbehoud

Huiswijnen
Blanc
La Posado, Verdejo, la Mancha, Spanja, 2018
Geslaagde versie an de veelvoorkomende Verdejo druif uit Spanje. De wijn is modern
gemaakt met een goede structuur en mooie friise tonen. Een fris, stuivend en
dorstlessend glas.
I Versi Bianci, Grillo/Inzolia/Grecanico, Sicilië, Italië, 2017
Een blend van lokale Siciliaanse druivensoorten. Vol en mondvullend van karakter
met veel geel fruit en een kruidig karakter.

Rouge
Albernoas, Aragonez/Trincadeire/Castelao, Encosta do Guadiana,
Alentejo, Portugal, 2016
Heerlijke zwoele rode wijn zonder houtopvoeding. Deze wijn is een combinatie van de
typische druivenrassen uit Alentejo: Aragonez, Trincadeira en Castelao.
Les Charmettes, Grenache/Marselan, Pays d’Oc, Frankrijk, 2018
Zeer fruitige en doordrinkbare blend van oude zuid Franse druivenrassen. Vooral de
Marselan geeft veel rood fruit, waar de zuid Franse zon zorgt voor een sappige en
soepele smaak.

Rosé
l’Instant Rosé, Domaine les Charmettes, Pays d’Oc, France, 2018
Klassieke blend, met de Provence als voorbeeld, in Languedoc versie. Blend met
Grenache, Cinsault en Syrah. Droog, kruidig, sappig. Sap en frisheid en goed drinkbaar.

De jaargangen op de wijnkaart zijn onder voorbehoud

Vin Blanc
Argentinië
Alma Negra, Viognier/Chardonnay/Gewurztraminer, Mendoza, Argentinië, 2017
Waar Alma Negra zich eigenlijk voornamelijk specialiseert in top rode wijnen van
Argentinië maken zij een beperkte exclusieve cuvée wit. De florale viognier en de vette,
rijke chardonnay worden meesterlijk gekruid door een tikje gewurztraminer. Unieke
wijn met grote tafelcapaciteiten.

Chili
Casa del Bosque ‘reserva’, Sauvignon blanc, Casablanca Valley, Chili, 2018
Een populaire Sauvignon Blanc uit de Casablanca valley en nog biologisch ook. Een
mooiere balans tussen alle aspecten van de sauvignon blanc druif is nauwelijks te vinden.
Een beetje tropisch fruit, een beetje buxus, wat kruisbessen, strak, maar ook weer niet té.
Voor ieder wat wils samengevat in één wijn.

USA
Folie a Deux, Chardonnay, Sonoma County, USA, 2016
Raszuivere Chardonnay uit Sonoma’s Russian River Valley die 5 maanden rijping in
Amerikaanse en Hongaarse eiken vaten kreeg. Het resultaat is een uiterst verleidelijke en
rijke Chardonnay met aroma’s van toast, peer, meloen en kaneel. Vol en rijk van smaak
met toetsen van vanille, citrusfruit en bezegeld met een aanhoudende afdronk. Brede en
diepgaande Chardonnay.

Zuid Afrika
Glen Carlou ‘Haven’, Chardonnay, Coastel Region, Zuid-Afrika, 2016
Een ongelagerde chardonnay die heeft gerijpt op de lie, hierdoor heeft hij zijn verfijnde
karakter gekregen. In de geur indrukken van rode appels, peren en gebakken vijgen. De
smaak is rijp en vol met veel indrukken van wit fruit en een beetje vanille room.
Metzer Family Wines “Montane”, Chenin Blanc, Western Cape, Zuid Afrika, 2017
Prachtige Chenin Blanc afkomstig van zeer oude wijngaarden. Een prachtig delicaat
bouquet van appel, hooi en gember. Een prachtige minerale structuur met hinten van
citrus fuit.

De jaargangen op de wijnkaart zijn onder voorbehoud

Uva Mira ‘the Mira´, Chardonnay, Helderberg, Zuid Afrika, 2017
De wijn heeft een rijke geur, met tonen van wit fruit, limoen en witte bloemen. Prachtig
gebalanceerd en bijzonder fijn en elegant. De wijn wordt 9 maanden op (30% nieuw)
eiken gelagerd en het hout is mooi verweven in de wijn. Voor ons hét alternatief voor de
steeds maar duurder wordende Bourgognes. Een absolute aanrader!.

Ahrens Family “blackwhite”, Roussanne/Marsanne/Clairette Blanc/Grenache
Blanc, Swartland, Zuid Afrika, 2015
Een neus vol witte bloemen, perzik en abrikoos, honing en zachte houtvleug. De smaak
is strak ondanks de aanwezige romigheid. Er is veel wit fruit en wat citrus met een
aangename mineraliteit en noten, gevolgd door een lange complexe afdronk.

Australië
Rolf Binder “Christa Rolf”, Semillon / Chardonnay, Barossa Valley, Austalië, 2016
Schitterende strogele kleur met felle groene tinten. Enorm smaakvolle wijn met aroma’s
van citroen en limoen. Verder in de mond hints van vanille en noten gevolgd door een
fijne, frisse finale
Leeuwin Estate “Prelude Vineyards”, Chardonnay, Margeret River, Australië, 2015
Levendige strogele kleur met lichtgroen randje, het boeket toont sappige rijpe peer,
cashew noten, crème brulée en een beetje toasty eik. De smaak zit vol mooi rijp fruit
(peer, perzik, pruimpjes), patisserie-crème en een getoast toetsje. Mooie zuren geven een
uitgebalanceerde structuur die uitmondt in een mooie, frisse afdronk. Complex en vet,
gedragen door ragfijne zuren. Grote klasse!

Nieuw Zeeland
Seresin estate, Sauvignon Blanc, Marlborough, Nieuw Zeeland, 2015
Fantastisch uit het glas springend boeket met citrus, citroengras en rijpe kruises. In de
mond ananas en meloenen, super sappig en mineraal gespannen. Fluwelige body maar
zeker niet zwoel. Sauvignon in het kwadraat.

Bulgarije
Mezzek, Pinot Grigio / Sauvignon Blanc, Thracian Valley, Bulgarije, 2017
Het domein Katarzyna ligt in het zuidoosten van Bulgarije, vlak aan de grens
met Turkije en Griekenland en is verantwoordelijk voor deze typische fruitige wijn. De
licht kruidige Pinot Gris neus is speels en bijzonder toegankelijk. In de mond een echte
verleider met lekker sap ondersteund door de frisse zuren van de Sauvignon Blanc.

De jaargangen op de wijnkaart zijn onder voorbehoud

Spanje
Sucesores de Benito Santos, Albarinho, Rias Baixas, Spanje, 2017
Levendige, delicate en intens fris aromatische witte wijnen, zoals we dat gewend zijn uit
de Rias Baixas. Aroma’s van vers fruit, mineraliteit en peer, rijk en exotisch in de mond.
Gomez Cruzado, Viura / Tempranillo bianco, Rioja, Spanje, 2016
Een prachtige spaanse wijn met een houtopvoeding van 5 maanden. De Franse vaten
hebben een zeer lichte toasting gehad en de wijn ligt voor 50% met de lies op het vat en
de andere 50% in het RVS. Een mooi gekruid en vol glas met nog steeds elegante zuren.

Portugal
Ahpros, Loureiro, Vinho Verde, Portugal, 2016
Een kristalheldere citrusachtige kleur met groene refletie. Floraal Aroma met indrukken
van citrus, appel, groene pruimen en tropisch fruit. Complexe smaak met ronde volle
smaaktindrukken en elegante zuurgraad. De absolute top van Vinho Verde.

Duitsland
Knewitz “Appenheimer”, Weissburgunder, Rheinhessen, Duitsland, 2017
Aroma's variëren van rijpe gele peer en perzik, met een kruidig randje van hooi, salie en
kervel. De wijn is sappig en fruitig, met mooie zuren en wat mineraliteit.
Verfrissende wijn die tijdens verschillende drinkmomenten kan worden ingezet. Na het
eerste glas, wil je graag nog een tweede!
Eva Fricke ‘Kiedricher’, Riesling, Rheingau, Duitsland, 2017
Ook Eva Fricke uit de Rheingau word gezien als talentvolle producent, in dit geval van
genuanceerde rieslings. Loepzuiver met een vanzelfsprekende harmonie en vele
smaakcomponenten.
Weingut Claes “Blanc de Noir”. Spätburgunder, Mosel, Duitsland, 2017
Schitterende blanc de noir, witte wijn van de Spätburgunder druif. Heerlijke rondeur met
zachte tonen van rozenbottel. Sappig met opnieuw een prachtige minerale ondertoon en
weelderige zuren. Super in balans met veel spanning.
Wagner Stempel ´Holberg GG´, Riesling, Rheinhessen, 2013
Riesling van de oudste en beste percelen van de geweldige locatie Höllberg, met
steenachtige grindrijke kleibodems, met porfier gesteente in de ondergrond. Heldere,
lichtgele kleur Intense en complexe neus met hints van perzik, abrikoos en mango,
bloemige tonen van jasmijn en acacia. Droog, fris met boeiende zuren, nadrukkelijk
mineralig. Al toegankelijk en vol op smaak met een grote lengte.
Heymann-Lowenstein, Riesling “Vom Blauen Schiefer”, Mosel, Duitsland, 2014
Een wijn met een prachtig evenwicht tussen rijp fruit, zuur, alcohol en smaakstoffen.
Prachtige rijpe vruchten op de neus met een fijne mineraliteit zoals we die gewend zijn
van de grootte rieslings. Zuiver, verfrissend en een bijzondere begeleider van frisse
gerechten.
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Oostenrijk
Point, Grüner Veltliner, Niederöstereich, Oostenrijk, 2017
Frisse geuraanzet vol citrus en kruidigheid die gevolgd wordt door een loepzuivere
smaak met strakke mineralen, rijpe citrus en tintelende zuren.
Velich ‘TO’, Welschriesling / Chardonnay / Sauvignon Blanc,
Apetlon, Oostenrijk, 2015
Unieke assemblage van Chardonnay, Welschriesling en Sauvignon Blanc. De druiven
worden wat later geplukt waardoor een enorme concentratie word bereikt. Dit word
ondersteund met goed houtgebruik. Fris en intens in de aanzet met grapefruit en fijne
zuren en dan rijper met vettige structuur en rijp tropisch fruit.
Velich “Tiglat”, Chardonnay, Apetlon, Oostenrijk, 2014
Prachtig gerijpte Chardonnay uit het uiterste oosten van Oostenrijk (Neusiedlersee) die
niet zou misstaan tussen de top witte bourgognewijnen: donker strogeel, een intense
neus van rijpe gele pruimen en een hele smak patisserie-crème. De smaak is bijzonder
complex en intens: rijp fruit dat voortdurend omgeven is door elegante mineraliteit,
zuivel (room en boter), nog voldoende zachte zuren en een zachte ellenlange afdronk. .
Knoll “Loibner Federspiel’, Gruner Veltliner, Wachau, Oostenrijk, 2016
Weingut Knoll behoort al vele Jaren tot de absolute top van de Wachau en Oostenrijk. De
gruner veltliner is zeer zuiver en etaleert een enorme concentratie en minerale
doorzetting. Een elegante en toch wel intense versie van deze toch wel veelzijdige druif.

Italië
Az. Agr. Giangirolami ‘Regius’, Chardonnay/Viognier/Sauvignon Blanc,
Lazio, Italië 2017
De wijn is mooi rijk en strogeel in het glas. Een intense neus met aroma’s van citrus en
exotisch fruit. In de mond is de wijn fris, vrij hartig en vol. De perfecte balans tussen
tropisch fruit en minerale frisheid.
Vigne Guadagno, Greco di Tufo, Campanië, Italie, 2017
Twee broers die sinds 2010 begonnen zijn met het maken van wijn in Campanië. De wijn
is verfrissend met aromatische tonen van citrusfruit, peer en getoaste amandelen. De
aanhoudende minerale afdronk geeft de wijn spanning en lengte.
Ca dei Frati ‘I Frati’, Trebianno, Lugana, Lombardije, Italië, 2017
Een frisse, verfijnde en elegante wijn met subtiele tonen van witte bloemen, aromatische
kruiden en een vleugje abrikoos en amandel. Geconcentreerd in de mond met een frisse,
levendige afdronk.
Giacomo Fenocchio, Roero Arneis, Langhe, Piemonte, Italië, 2018
Fenocchio is beroemd om zijn diverse Barolo’s. Het ‘wit’ doet hij er een beetje bij.
Maar ja.. met zo’n vakman, en die bijzondere druif Arneis, die citrus-smaken combineert
met iets kruidigs, iets hooi, met heerlijke zuren. Een compleet en lekker vol glas.
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Vie di Romans ‘Vie di Romans’,. Chardonnay, Isonzo-Friuli, Italië, 2016
Eigenaar Gianfranco Gallo is een perfectionist. In tegenstelling tot het gros van Friuli is
hij geïnteresseerd in wijnen met rijkdom, textuur, lengte, complexiteit en finesse met een
mooi bewaarpotentieel. Om deze reden brengt hij zijn witte wijnen pas 18 maanden na
de oogst op de markt. Een wijn van grote intensiteit en rijkdom
gecombineerd met uitzonderlijke finesse.
Palmento Costanzo “Mofete”, Carricante/Cattarratto, Sicilië, Italië, 2017
Palmento Costanzo maakt echte terroir wijnen van de flanken van de Etna. Deze Etna
Bianco is goudgeel van kleur en is fruitig en bloemig in zijn geur met een vleug citrus.
Smaak is intenst, fris, geconcentreerd, tikkeltje romig en lang! Je zou denken dat deze
wijn houtgelagerd is, maar niets is minder waar!! De structuur, dikte en romigheid krijgt
hij allemaal door de vulkanische bodem. Fantastisch!
Az. Agr. Guerierri Rizzardi, Trebbiano/Gargarnega/Chardonnay,
Soave, Veneto, 2017
Een grote concentratie van fruit met een vleugje honing en noten. Door de minerale
ruggengraat heeft de wijn een lange afdronk. Een aromatische wijn met geur van
voornamelijk rijpe witte perzik en gepocheerde peer met een mineraal accent.
Umani Ronchi ‘Plenio’, Verdicchio de Castelli di Jesi, de Marken, Italië, 2013
Verfrissende, doch intense aroma's van kruiden, amandelen, anijs, vanille en rijp fruit in
de neus. De aanzet is verfrissend, zacht en uiterst aangenaam.De afdronk is intens,
fluweelzacht en romig met aroma's van appeltjes en amandelen.
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Frankrijk
Domaine de Marcé, Sauvignon blanc, Touraine, Loire, Frankrijk, 2018
Een droge witte wijn met een rijke geur van zwarte bessen, acacia en citrusvruchten.
Een frisse smaak die vol rond en aromatisch inzet en fris en fruitig is in de afdronk.
Domaine Treuillet, Sauvignon Blanc, Pouilly Fume, Loire, Frankrijk, 2017
Het boeket geurt fruitig, tikje venkel en mint. Zeer aromatisch en tegelijk fijn in de
mond, kruidig, gele perzik en zelfs een tikje framboos. Het geheel is bijzonder
evenwichtig en erg representatief voor de bekende appellatie Pouilly Fumé
Patrick Piuze “Terroir de Decouverte”, Chardonnay, Chablis, Frankrijk, 2016
Hij heeft een uitzonderlijke expressie van mineralen, die versterkt wordt door de
langzame rijping van de druiven, die hier als laatste geoogst worden. Het lijkt wel of je
de zee en oesters ruikt in deze wijn! In de smaak is hij rijker en vleziger dan je zou
verwachten, met veel appel en citroen, eindigend in een zuivere finish van natte
stenen en frisse citrus.
Domaine du Murinais ‘Luc Tardy’, Marsanne / Roussanne,
Crozes-Hermitage, Rhone, Frankrijk, 2015
Een frisse neus met peer, wit fruit, ziltigheid lente bloemen en notige tonen. De wijn
heeft een prachtige compacte smaak waar de marsanne voor een frisse balans zorgt.
Een prachtig aperitief maar zeker ook met een grote variateit aan gerechten in te
zetten.
Domaine de Fondreche, Roussanne/Grenache Blanc/
Clairette/Vermentino, Ventoux, Frankrijk, 2016
. De vermentino verhoogt de fijne florale aromatiek van de wijn. De assemblage is
deels gerijpt op nieuwe eikenhouten vaten. Toch heeft de wijn een opvallend
natuurlijk karakter. De heerlijke florale tonen worden omlijst door een hoge
mineraliteit met ziltige aspecten. Daar waar het veel witte Rhône wijnen mankeert aan
frisse zuren, zijn die hier juist bepalend voor de extra klasse van de wijn.
Domaine de la Pinte, Savagnin, Arbois, Jura, Frankrijk, 2011
In de Jura wordt 2% van alle Franse wijn geproduceerd. Het zijn aparte wijnen, vaak
van gebiedseigen druiven en in een gebiedseigen stijl. Zoals deze biologische wijn van
Savagnin druiven. Fantastische beendroge citruszuren aangevuld met gele pruimen en
veel kracht. Dit is iets compleet anders voor de liefhebbers.
Domaine Mathias “Macon-Chaintré”, Chardonnay, Maconnais,
Bourgogne, Frankrijk, 2018
De wijngaarden hier zijn gelegen waar ook de Pouilly Fuissé wordt gemaakt maar dan
onderaan de wijngaard. Hier produceren ze wijnen van grote finesse, rond en fruitig.
Een hele aangename en toegankelijke wijn.
Patrize Moreux “Cory Artisan Silex”, Sauvignon Blanc, Pouilly Fumé,
Frankrijk, 2017
Een verbluffende wijn gemaakt van druiven van de bijzonder mooie silex bodem. Het
begint al met een uiterst verfijnde, doch expressieve geur, met citrusfruit, fijne witte
bessen en vuursteen. De smaak is opvallend helder en super zuiver. Komt niet over als
een krachtpatser, maar verlaat de mond niet zonder lange, fijne afdronk.
De jaargangen op de wijnkaart zijn onder voorbehoud

Domaine Barmes-Buecher ‘Steingrubler’, Gewürztraminer,
Alsace, Frankrijk, 2008
Litchee, abrikoos en wat geconfijte sinasappel. Enorm rijp, exotisch en intense met dat
lichte typische “Alsace” zoetje. Een gastronomische wijn; elegant rijk en delicaat. Drink
dit met wat rijker eten.
Domaine des Forges ‘Clos du Papillon”, Chenin Blanc, Savennieres,
Loire, Frankrijk, 2016
Dit is een wijn die in de aanzet rijpe chenin toont, maar ook wat hooi, heide en later
citrusschil en abrikoos. In de smaak zetten deze fruittonen door en heeft de wijn dankzij het fantastische terroir- een mooie, lange minerale lengte. Prijs-kwaliteit een
uitschieter.
Francois Chidaine ‘Les Argiles’, Chenin Blanc, Vouvray, Loire, Frankrijk, 2015
Balans, dat is het sleutelwoord voor deze wijn. Milddroog, met tonen van honing,
citrus, appel en peer in de neus; in de mond sappig en zuiver, met uitgebalanceerde
zuren en fruit. Vergist en gerijpt op demi-muids van 600 liter.
Francois Villard “Contours de Deponcins”, Viognier, Rhone, Frankrijk, 2017
Zoals de wijnnaam exact aangeeft groeien de wijnranken net buiten de appellation
grens van Condrieu in St. Michel sur Rhône, de thuisbasis van Villard. De
bodemstructuur is dezelfde als van de grote Condrieu Deponcins. De wijn schaart zich
dan ook onder de toppers van de nieuwe categorie Vin de France. Op en top
viognierfruit. Volop perzik en abrikoos en licht rokerig.
Pierre-Yves Colin-Morey ‘Bourgogne blanc’, Chardonnay,
Bourgogne, Frankrijk, 2016
P.Y. Colin is een van de topwijnmakers in de Bourgogne en dat proef je. Voor de helft
samengesteld uit wijn uit Saint-Aubin voor de ‘mineraliteit’ en voor de andere helft uit
wijn uit Puligny-Montrachet voor de ‘vulling’. Deze chardonnay is sappig, vlezig met
aangename zuren en een lichte houttoets.
Domaine Gerard & Laurent Parize ‘AC Champ Nalot 1er Cru’, Chardonnay, Givry,
Bourgogne, Frankrijk, 2012
Givry is een wijndorp in de Cote Chalonnaise (zuidelijk Bourgogne), op enkele
kilometers westelijk van de stad Chalon-sur Saone. Domaine Gérard & Laurent Parize
maakt reeds 6 generaties Bourgogne wijnen. De jarenlange ervaring en expertise
druipt van deze witte Givry af. Veel wit fruit en bloemen in de neus. De aanzet is vol en
romig, gevolgd door een romige afdronk met aangename mineraliteit.
Simon Ravaud ‘Trois Dames’, Chardonnay, Pouilly Fuissé, Frankrijk, 2017
Simon werd vorig jaar benoemd tot beste jonge aanstormende wijnmaker uit de
Bourgogne. Zijn Pouilly Fuissé 2016 is verbazingwekkend perfect: alles wat je hoopt
en verlangt uit deze hoge appellation zit erin. Proeven is blij worden.
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Domaine Jacques Prieur ‘les Combettes 1er Cru’, Chardonnay, Puligny
Montrachet, Frankrijk, 2013
Dit domaine bezit een aantal van de meest zeldzame terroirs. Les combettes is een
Chardonnay met aromas van citroen zeste, witte peper en een enorme minerale
rijkheid. Elegant en fris met licht warme biscuit aromas.
Buisson Battault ‘les Criots’, Chardonnay, Mersault, Frankrijk, 2016
De Meursault ‘Les Criots’ wordt gemaakt van stokken uit 1960. De wijngaard Les
Criots ligt richting Volnay en heeft een klei-kalksteenbodem. De wijn gist en rijpt 12
maanden op eikenhouten vaten waarvan 20% nieuw is en gaat daarna 6 maanden op
cuve. Op de neus geroosterde tonen, krijt en witte bloemen. In de mond vol en
complex.
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Vin Rouge
Argentinië
Circus Maximus, Malbec, Mendoza, Argentinië, 2017
Een aromatisch circus propvol zwart, mineraal bosfruit, blauwe en zwarte pruimen,
gedroogde tabak en tapenade. In de mond vlezig met impressies van zwarte olijven en
pruimencompote. Enorme fruitweelde met veel sappigheid en mineraliteit.
Catena Zapata “Nicolas”, Cabernet Sauvignon/Malbec, Mendoza, Argentinië, 2000
Een wijn die alleen gemaakt word in uitzonderlijke jaren. De “Nicolas” word gemaakt van
druiven van de beste wijngaarden met Cabernet Sauvignon en Malbec. Het gooit hoge
ogen op de internationale markt en wint prijzen naast de grote jongen als Haut brion,
Solaia en Opus one.

Chili
Pura Fe “by Antiyal”, Carmenere, Casablanca Valley, Chili, 2015
Traditiegetrouw wordt deze wijn gemaakt volgens het principe van de biodynamie.
Donkere kleur. Prachtige neus met cassis, bramen en een beetje vlierbes. In de mond
sappig geconcentreerd, een weelde aan bosvruchten. De afdronk is verfijnd. Toppertje.
Pedro Parra y Familia “Pencopolitano”, Pais/Cincault, Itata, Chili, 2017
Deze unieke blend van Pais en Cinsault onthult tonen van bramen, gedroogde kruiden,
mooi boers met een vleugje balsamico. Vol en smaakvol, deze wijn is heerlijk authentiek
en gemakkelijk te drinken. Zeker het proberen waard!.

USA
Joel Gott, Zinfandel, Californië, USA, 2016
Zinfandel is één van de belangrijkste druivensoorten in Californië en vind je in alle
kwaliteiten. Joel Gott vinifiëert zijn Zinfandel op een eigenwijze manier, waarin hij een
prachtig compromis maakt tussen fruitigheid en elegantie. Prachtwijn, complex en zéér
smaakvol, veel karakter. Zéér aanbevolen!
Substance ‘by Charles Smith”, Cabernet Sauvignon, Sonoma County,
Californië, USA, 2014
Cabernet Sauvignon van de Goose Ridge & Frenchman Hills in Columbia Valley. De
combinatie van de twee terroirs geven de wijn een unieke signature. Rijke tonen van
zwarte bessen, kers maar ook tabak en Morille komen aan bod. Prachtige mineraliteit
verweven in een rijkdom aan smaak. 50% nieuw Frans eiken in de vinificatie.
Supercabernet met geweldige rijkdom, uniek!
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Zuid Afrika
The Ahrens Family, Pinot Noir, Elgin, Zuid Afrika, 2015
Helder lichtrode wijn boordevol sappig rood kersenfruit met de elegantie en zuurgraad
van grootse Bourgognes. In de smaak is verder een aardse toets aanwezig en zachte
kruidigheid, in combinatie met aangename tannines, en een spannende mineraliteit.
Gemaakt van druiven afkomstig van twee wijngaarden in het koele Elgin met zeer
verschillende bodems.
The Ahrens Family “Black”, Shiraz/Grenache/Cinsault/Carignan,
Swartland, Zuid Afrika, 2016
Deze wijn, waarvan de naam refereert aan de oorsprong, het inmiddels beroemde
Swartland, is een sensuele fluweelzachte Rhôneblend waar menig Châteauneuf-du-Pape
een voorbeeld aan kan nemen.: Een en al elegantie, mondvullende donkere vruchten en
sappigheid! Fluwele zachte tannines, mooi donker fruit, mooie zuurgraad, drop en laurier
tonen die leiden naar een zeer lange warme afdronk.
Scions of Sinai “Nomadis”, Cinsault/Pinotage, Stellenbosch, Zuid Afrika, 2018
De wijnmaker van Scions of Sinai gelooft in zijn terroir en gelooft dan ook niet in het wijn
maken in de kelder. Hij gelooft dan je de wijn alleen op de juiste manier moet begeleiden.
In deze blend komen cincault en pinotage bij elkaar in een lichte natuurlijk droge wijn.
Beide druiven groeien aan 45+ jaar oude bushvines, waarbij duurzaamheid een
belangrijke rol speelt.

Australië
Rolf Binder ‘Riedl Vines’, Grenache / Shiraz /Mataro/Carignan,
Barossa Valley, Austalië, 2015
Een prachtige blend van oude wijngaarden die het mooiste van de Barossa valley tonen.
Een mondvullende, rijke wijn met vol en sappig donker fruit. Een prachtige wijn met een
goede spanning.
Miette “By Spinifex”, Shiraz , Barossa Valley, Austalië, 2012
Miette is een nieuwe wijn van topwijnmaker Peter Schell, ook eigenaar van het magnifieke domein Spinifex. Volmondige, mooi geconcentreerde en heel typische Shiraz,
boordevol rijp donker fruit en fijne kruiden. Ondanks zijn corpulentie is deze heerlijke
wijn bijzonder verteerbaar omwille van zijn elegante finesse. Helemaal top bij een mooi
stuk vlees van de gril.

Nieuw Zeeland
Main Divide, Pinot Noir, North Canterbury, Nieuw Zeeland, 2014
Heerlijk, heldere, robijnrode kleur met impressies van zwarte kersen, rode bessen, frambozen, bramen en pruimen. Rijpe, fijnkorrelige tannines geven deze wijn structuur en
lengte met een fluwelen mantel van chocolade en specerijen. Pure Pinot Noir!
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Libanon
Clos Saint Thomas ‘Les Emirs’, Cabernet Sauvignon / Syrah / Grenache,
Bekkaa Valley, Libanon, 2013
De Bekaa Vallei staat bekend om zijn Cabernet Sauvignon wijnen die we kennen uit
Frankrijk. Ze leveren wijn op met subtiele zachte tannines en vanille houttonen en
daarnaast mooie vlezige tonen. De syrah en grenache zorgen voor aanvulling die de wijn
complexer maken.

Hongarije
Liszkay, Cabernet Franc, Balatonfüred-Csopak, Hongarije, 2012
Deze cabernet franc heeft een diepdonkere kleur met vanille neus van de 18 maanden
houtrijping. Geuren van kers, zwarte bes, tabak en kruiden. In de smaak wordt dit nog
eens aangevuld met koffie en chocoladetonen. Een dijk van een cabernet franc van dit
jonge wijnhuis.

Duitsland
Jean Stodden, Spätburgunder, Ahr, Duitsland, 2017
Een aantrekkelijk geprijsde wijn met het typerende pinotkarakter van Stodden die al
jong toegankelijk is. De Pinot Noir is primair fruitig en fris maar heeft een goede
tanninestructuur. Gerijpt op oude houten foeders. Je ruikt rode bessen en kersen. Sappig
en fruitig in de mond.

Oostenrijk
Moric, Blaufränkisch, Burgenland, Oostenrijk, 2014
Bij Moric vinifieren ze de blaufränkisch zoals een topwijnmaker in de Bourgogne dat doet
met zijn Pinot Noir. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze grote wijnen Pinot Noirtrekjes hebben. Donkerrode kleur met violet aan de rand, aroma’s van rijpe kers en
aardbei. Knapperig, sappige rode kers in de smaakaanzet gevolgd door leertoetsen.
Elegante kracht zonder zwaar te zijn.
Hartl, Zweigelt, Burgenland, Oostenrijk, 2016
De kleur oogt jong: diep donkerrood met paarse reflecties. De geur is intens fruitig met
volop kersenfruit, dat in de smaak wordt ondersteund door een peperige kruidigheid en
een delicate toon van zoethout. De tannines zijn zeer fijn en de mineraliteit is bijna ziltig.
Een Zweigelt met een grote finesse én drinkbaarheid!

Portugal
Lagar de Baixo, Baga, Bairrada, Portugal, 2016
Een wijn met een mooie rode kleur, Het aroma van kersen en bramen met een licht
plantaardig profiel. De smaak is krachtig met grote precisie en aardse tannines,
typerend voor de baga druif. In de mond een weelderige, sterke structuur met een zeer
frisse en schone afwerking.
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Niepoort “Gestolen Fiets”, Touriga Franca / Touriga Nacional / Tinta Roriz /
Tinta Amarela, Douro, Portugal, 2017
Gestolen fiets word gemaakt door Dirk van der Niepoort, wiens betovergrootvader in
1842 naar Portugal emigreerde en daar een nog steeds bestaand porthuis begon.
Gestolen fiets is een rode wijn gemaakt van typische Douro-druiven als tegenhanger
van de diep gekleurde, alcoholische, zoete portwijnen uit deze streek. De fles is versierd
met een grappige fieststrip van Peter van Straaten.

Spanje
Benjamin Romea ‘Predicador’, Tempranillo/Garnacha, Rioja, Spanje, 2013
De wijn is 15 maanden op houten barriques gelagerd. Het palet word overspoeld met
donker fris fruit en tegelijkertijd een enorme concentratie. Een wijn die enorm veel te
vertellen heeft op het palet. De wijn word samengesteld van druiven van 12
verschillende wijngaarden.
Albacea, Monastrell, Jumilla, Spanje, 2016
Albacea komt van een meer dan 80-jaar oude wijngaard op het plateau in Jumilla.
Dankzij de hogere ligging en daardoor koelere nachten, slaagt de Gil Family erin om een
mooie finesse te behouden in een rijpe, rijke wijn.
Can Blau, Mazuelo/Shiraz/Garnacha, Montsant, Spanje, 2017
Deze schitterende wijn uit de nieuwe topregio Montsant in het noorden van Spanje
trekt op alle vlakken de aandacht: diep donker robijnrood met trage tranen die van de
glaswand parelen, een opstuivend boeket van bramen en rijpe cassis vergezeld van en
een frisse kruidigheid en wat melkchocolade. Aangename, frisse zuren met zachte
tannines houden deze prachtige wijn in balans.
Aalto, Tempranillo, Ribera del Duero, Spanje, 2016
Het magnifieke Aalto heeft zich in minder dan 15 jaar geklasseerd bij de absolute etop
van Spanje. Hun wijnen worden gekenmerkt door elegante kracht en verouderen
gracieus. Complex geheel van zwarte bessen, toast, moka en aardse toetsen. Het
smaakpalet is bijzonder diep en vol rijp donkerrood fruit.
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Italië
Velenosi “Rosso Piceno”, Montepulciano/Sangiovese, Marken, Italië, 2018
Deze wijn wordt gemaakt van Montepulciano en Sangiovese druiven en voor 14
maanden in eikenhout vaten bewaard. Zeer elegante en zachte tanninen welke perfect
gebalanceerd zijn met het alcoholgehalte en zuurgraag van deze prachtige wijn.
Giacomo Fenocchio, Dolcetto d’Alba, Piemonte, Italië, 2016
Dolcetto is een soepele druif ui vooral Piemente. Soepel is daarbij relatief, het gebied
rondom alba staat wel bekend om gestructureerde wijnen. Desalniettemin is dit een
lichte wijn, veel rood en zwart fruit, smaakvol, heel lekker en naast het fruit proeft
men wat kruiden en mineraliteit.
San Polino ‘Rosso di Montalcino’, Sangiovese, Toscane, Italië, 2014
San Polino behoort tot de top van de producenten in Montalcino. De ‘kleine’ Rosso
verslaat menig Brunello. Finesse en complexiteit, van bio-dynamisch geproduceerde
druiven.
Vigne Guadagno, Aglianico, Taurasi, Campaniè, Italië, 2013
Taurasi word ook wel eens vergeleken met de wijnen van Piemonte. Zo kan ook deze
Aglianico uit Taurasi zich meten met de grote der aarde. Door de vulkanische grond
word het potentieel en de kracht van de Aglianico pas echt druidelijk.
Agricola Brandini, Nebbiolo, Lange, Piëmonte, Italië, 2016
Deze Nebbiolo is aardsig met rode fruittonen en altijd tanninerijk. Uitstekend bij
eekhoortjesbrood en kalfsbiefstuk. Agricola Brandini is een jong wijnbedrijf met 14
hectare aan wijngaarden. Volledig toegewijd aan biologische landbouw maken ze wijn
volgens traditionele methode o.t.w. geen kunstmatige ingrepen.
Olianos, Cannonau di Sardegna, Sardinië. Italië, 2017
Een explosie van klein rood en zwart fruit op de geur. Mooie concentratie, zachte
tannines in evenwicht met frisse zuren met een lange fruitige afdronk.
Passi Reali “Appassimento”, Montepulciano, Abruzzen, Italië, 2017
Bij Valle Reale blijven de druiven 2 maanden langer aan de stokken drogen. Dan
worden ze geoogst en vindt de laatste fase van de droging plaats in de kelder in
kunststof kratten. Door deze indroging neemt de concentratie van de aroma’s enorm
toe. Het resultaat is een volle wijn met een kruidige en volfruitige neus. Aromatisch en
rijk. In de mond duidelijke tonen van pruimen, zwarte kers en fijne kruiden.
Tenuta di Carleone, Sangiovese, Chianti, Italië, 2015
Tenuta di Carleone mag beschouwd worden als één van de meest verrassend en
spraakmakende nieuwe projecten in Chianti. Het prachtige domein bevindt zich in het
hartje van de Chianti Classico regio. De bijzonder getalenteerde wijnmaker Sean
O’Callaghan wist vriend en vijand te verbazen met een ongeziene, zéér edele stijl van
Chianti Classico die onmiddellijk hoge scores oogstte.
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Allegrini, Corvina/Rondinella/Molinara, Valpollicella, Italië, 2015
Allegrini is de voornaamste producent in de Valpolicella appellatie en één van de
meest geprezen Italiaanse wijndomeinen van de wereld. Aroma’s van kersen,
pepertjes en aromatische kruiden overheersen de neus. De aanzet is levendig en
fruitig en word al delicaat met veel finesse.
San Polino, Brunello di Montalcino, Toscane, Italië, 2013
Krachtige en romige wijn uit Toscane, gemaakt van de Brunello druif, kloon van de
Sangiovese. Brunello’s worden gerekend tot de krachtigste en fijnste wijnen van Italië.
Zwart fruit, cederhout, kruiden en zachte houttonen openen in de neus. In de mond
een krachtige maar zwoele aanzet, met rijp fruit, fijne zuren in harmonie met een
kruidige toets. Zachte maar aanwezige tannines.
Tenuta di San Guido “La Difese”, Cabernet Sauvignon/Sangiovese,
Tuscany, Italië, 2014
Heerlijke fluweelzachte tannines, een bouquet van kersen en blauwe bessen, licht
kruidig en een fraaie lange afdronk. Een zeer elegante, gastronomische wijn gemaakt
door de wijnmaker Sebastiano Rosa. La Difese is de 3de wijn van Tenuta di San Guido,
maar dus gemaaktdoor dezelfde wijnmakers als de Sassicaia.
Poggio Antico “Riserva”, Brunello di Montalcino, Toscane, Italië, 2003
Poggio Antico heeft een van de meer hoger gelegen terroirs van Montalcino. Een
fantastische wijn met een heerlijke lange afdronk. Donker fruit, teer, tabak; de wijn
blijft je verrassen. De Riserva word alleen gemaakt in de betere jaren van Poggio
Antico.
Poggio Antico “Altero”, Brunello di Montalcino, Toscane, Italië, 2001
17 jaar oud is deze wijn, nog zo’n parel van Poggio Antico. Altero is de wat moderne
stijl brunello van het wijnhuis. Rijke tonen van kersen, pruimen met nog steeds die
typische brunello aciditeit.
Giuseppe Quintarelli “Valpollicella Classico Superior”,
Corvina/Corvinone/Rondinella/Cabernet Sauvignon, Valpollicella, 2011
Deze wijn is niet vergelijkbaar met andere Valpolicella’s die op de markt zijn. Dit word
gemaakt met zoveel toewijding, passie, aandacht en vooral ook tijd gemaakt, dat elke
vergelijking met andere wijnen uit de regio mank gaat. De Valpolicella Classico
Superiore toont delicate tonen van kleine bessen, mediterrane kruiden, gedroogde
salie en witte peper.
Marchesi Antinori ‘Tignanello’, Sangiovese/Cabernet Franc/Cabernet Sauvigon,
Toscane, Italië, 2006
Tignanello stond aan de basis van wat wij nu kennen als 'super-Tuscans', Piero
Antinori trad met het gebruik van Cabernet Sauvignon in combinatie met Sangiovese
buiten de wetgeving van het Chianti gebied en werd 'gedeclassificeerd' tot Vino di
Tavola. Maar de wijn voldeed dus niet aan wetgeving, maar overtuigde wel de hele
wereld van zijn kwaliteit, wat een wijn!
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Frankrijk
Chateau Mandirac, Syrah/Cinsault/Grenache/Mourvedre,
Corbieres, Frankrijk, 2016
Harmonieus, kruidig en granaatrood. Met intense aroma's van bramen en bessen.
In de smaak zwarte peper en anijs. Zijn lange afdronk en zachte tannines kenmerken
deze typisch Méditerrane wijn. De druiven voor deze wijn worden met de hand
geselecteerd, waarna de druiven op natuurlijke wijze vergisten in een houten kuip.
Pascal en Béatrice Lambert ‘les Graves’, Cabernet Franc,
Chinon, Frankrijk, 2014
Lambert is vanaf de jaren tachtig overgestapt op naturel wijnen, zonder toevoeging van
chemicals. Zijn specialitet is de Cabernet Franc, de druif in deze rode Chinon. De wijn
komt van een ‘lieu dit’ les Graves, waar de druif behoorlijk veel kracht en diepte krijgt.
Zwart fruit, bijzonder geschakeerde en complexe wijn.
Domaine Barmes Buecher ‘Reserve’, Pinot Noir, Alsace, Frankrijk, 2016
Deze druif, wellicht de verfijndste ter wereld, moet altijd ook koelte hebben. Naast de
Bourgogne en vooral ook Duitsland, is de Alsace al eeuwen ook een gebied voor de
Pinot. Traditioneel doet hij het daar prima voor de wat lichtere stijl Pinot’s . Maar door
de gestegen prijzen in de Bourgogne, zijn de goed gemaakte Pinot’s uit de Alsace
tegenwoordig waardige alternatieve voor de liefhebber van rode Bourgognes. Bij
barmes Buecher, productie al 30 jaren in bio-dynamie, is hun Pinot wereldberoemd.
Verrukkelijk en met een machtig middenrif.
Domaine du Murinais ‘les Amandiers’, Syrah, Crozes hermitage,
Rhone, Frankrijk, 2016
Luc Tardy, de wijnmaker, street ernaar om wijnen die vrijwel meteen drinkbaar zijn te
produceren. Zijn wijnen zijn oprecht een fruitig, explosief in aroma en met een verfijnde
tannine structuur.
Luzien Muzard, Pinot Noir, Santenay, Bourgogne, Frankrijk, 2016
Muzard bezit een serieus perceel pinot noir in Santenay Champs Claude met nog een
flink aandeel stokken jaren 1920. Het gemiddelde is zo’n 75 jaar oud. Geen cru dus,
maar echt te mooi om te geloven. Past volledig in de stijl van het huis
Chateau Salettes ‘Bandol Rouge’, Mourvedre, Provence, Frankrijk, 2015
Klassieke wijn uit de Provence, Bandol. Mourvedre is de koning hier. Chateau Salette
bestaat al 400 jaar, maar is de afgelopen 5 jaar, door de komst van zeer ambitieuze
regisseur Alexandre Le Corguillé, schiet het niveau van de wijnen naar de top van deze
appelatie. Bandol heeft een diepe en volle smaak, omvat fruit van rood naar rijp zwart,
is altijd spicy en heeft een machtige body.
Chateau Montus, Tannat, Madiran, Frankrijk, 2010
Volle smaak, met intense aromatisch, likoreuze expressie, zoet hout, mokka, fraaie
gebrande tonen en veel zwart fruit met voldoende elegantie. De wijn is rijk en zeer mooi
in balans met bijzonder geraffineerde tannines.
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Domaine Faiveley ‘Vielles Vignes’, Pinot Noir, Gevrey Chambertin,
Frankrijk, 2014
Een expressieve, complexe neus met aroma’s van vanille en rood fruit. De aanzet is
zacht en de tannines zijn aangenaam. Deze Gevrey Chambertin heeft een prachtig
evenwicht en toont alle elegantie die bij Pinot Noir hoort.
Stephanie Ogier ‘Village’, Syrah, Côte-Rôtie, Rhône, Frankrijk, 2015
“Ogier’s wijnen blijven maar beter en beter worden, dus als je nog niet bent ingestapt,
doe het dan nu,” aldus Robert Parker. De wijnen hebben rijp fruit, structuur en finesse.
In de geur herken je bloemen, rode vruchten en een vleugje bacon en rook. In de mond
is hij gestructureerd en proef je kruidig rood en zwart fruit (kersen), aardse tonen, drop
en peperige specerijen. Een complexe, lange wijn.
Domaine de la Pouce d’Or ‘En Caillerets 1er cru’, Pinot Noir,
Volnay, Frankrijk, 2011
Een subtiele en elegante wijn met goede complexiteit en concentraat. Waanzinnige neus
van specerijen en rode bessen. Een wijn met pure klasse, de absolute top van de rode
bourgognes.
Chasse Spleen, Cabernet Sauvignon / Merlot / Petit verdot,
Moulis-en-Medoc, Bordeaux, Frankrijk, 2009
Chasse-Spleen is de ster van de gemeente Moulis naast Château Poujeaux. De kleur is
diep rood tegen het zwarte aan. Een volle intense smaak van zwart fruit soms vermengd
met een vleugje chocolade is typerend voor het Château. Rijping geschiedt op eiken
vaten waarvan 40% nieuw is, gedurende 18 maanden. Een dijk van een wijn en niet te
overtreffen in zijn appellatie met een wereldwijde schare liefhebbers.
Lynch Bages, Cabernet Sauvignon/Merlot/Cabernet Franc, Pauillac,
Bordeaux, Frankrijk, 2009
Een volle rijke en charmante Bordeaux van een excellent jaar en huis. Expressief in de
neus met cassis, vijgen, leer en ceder. Complex met een rijk mondgevoel zonder log over
te komen. Een spannende afdronk die je blijft geven en boeien.
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Magnums
Vin Blanc
Simon Ravaud ‘Trois Dames’, Chardonnay, Pouilly Fuissé, Frankrijk, 2017
Simon werd vorig jaar benoemd tot beste jonge aanstormende wijnmaker uit de
Bourgogne. Zijn Pouilly Fuissé 2017 is verbazingwekkend perfect: alles wat je hoopt
en verlangt uit deze hoge appellation zit erin. Proeven is blij worden.

Vin Rouge
Novaia ´Ripasso´, Corvina/Corvinone/Rondinella, Valpolicella,
Veneto, Italië, 2014
Klassieke Valpolicella die door een tweede fermentatie is gegaan door de most van de
uitvergiste Amarone wijnen. Hierdoor krijg je een wijn die een intense geur en smaak
heeft van zwart fruit, kruidigheid en vlezigheid.
Martinez Corta ´Crianza´, Tempranillo, Rioja, Spanje, 2014
Een prachtige tempranillo uit de Rioja Alta. De wijn heeft 16 maanden lagering gehad
op 80% Frans en 20% Amerikaans eiken.
Produttori del Barbaresco ´Montestefano´, Nebbiolo, Barbareso, Piëmonte,
Italiè, 2013
Een stevige, intense nebbiolo met verfijnde tannines en elegante zuren. Rokerige
geuren, leder, zoethout maken de wijn uitgedagend en spannend in combinatie met
het indrukwekkende donkere fruit.
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