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Mousserend

Wit Italiaans

M1 - Cava Celebrandum Brut

WIt1 - Soave Classico Tovo Al Pigno 2017

Catalunya – Spanje 3 druiven: Xarello, Macabeo en Parellada. Vinificatie:
gemaakt volgens de “méthode traditionelle”, Citrusfrisse start met aroma’s van appelbloesem, rode appel en een tikje kruidigheid. Een romig middenstuk met wit fruit.
Een pittig publiekslieverdje dat je vrolijk achterlaat. Jong te drinken. Bekroningen:
beste mousserende wijn in een wijnconcours waar hij meerdere grote namen uit de
Cava- én Champagnestreek versloeg.

100% Garganega.. Het Domein Corte Mainente, gelegen in het hart van de Soave
regio, is +/- 50 jaar bezig met de productie van kwaliteitswijnen. Geselecteerde druiven uit de heuveltoppen. In de neus aroma’s van amandel, kersenbloesem en vlier. In
de mond vol, evenwichtig en een behoorlijke afdronk. Vanaf nu zeker 3 jaar. Ideaal bij
wit vlees of visgerechten.

M2 - Wijndomein Aldeneyck

WIt2 - SKOK-Sauvignon 2017

Belgische wijn uit de Limburgse Maasvallei. Mousserende wijn met 3 druiven: Pinot
Blanc, Pinot Gris en Pinot Noir Fermentatie en lagering in inox cuves. Tweede gisting
op fles volgens ‘méthode traditionelle’. Rijping ‘sur lattes’ gedurende 12 maanden.
Expressieve neus: fruitbloesem en vruchtenaroma’s. Perfecte smaakbalans, levendige
ragfijne zuren. Minerale toets van Maaskiezel. Mooie afdronk. Bekroningen: beste
Belgische Mousserende Wijn in 2013.

Wijn uit DOC Collio Friuli-Italië 100 % Sauvignon. De Collio is één van de beste witte
wijngebieden in Italië. Manuele pluk van de druiven met een strenge selectie. Vinificatie en verdere veroudering op inox cuves. Gedurende een ruime tijd rijping “sur lie”.
Mineraliteit is het sleutelwoord in deze wijn. Mooie structuur. Verfijnd boeket: witte
perzik, abrikoos, brandnetel en florale toetsen. Prima bij fruits de mer, een fris visgerecht, een quiche of een gerijpt geitenkaasje. Ook als aperitief. Nu 2,3 jaar.

M3 - Champagne De Castelnau
Familiebedrijf sinds 1916 dat garant staat voor een zeer betrouwbare prijs-kwaliteits-Champagne. 40% Pinot Meunier, 40% Chardonnay en 20% Pinot Noir. “Méthode
traditionelle” met 17% reservewijn (6 jaar kelder) om meer complexiteit en rijpheid
te verlenen. Aroma’s van geroosterde nootjes, kruidigheid, perzik , abrikoos en hazelnoot. Volle champagne met een verfrissende lange afdronk. Bekroningen: oa Grand
Prix d’Excellence: Vinalies 2012.

Wit Belgisch

Wit Frans
W1 - Touraine Sauvignon , Domaine Gibault 2017
Frisse Sauvignon uit de Loire, de referentiestreek voor deze druif. Geen hout ; vinificaite
‘sur lie’. Ondergrond van zand op kalkbodem. Fijne zuurtjes. Aroma’s van citrusvruchten,
ananas & abrikoos. Meer dan behoorlijke afdronk. Nu op dronk gedurende 2, 3 jaar. Genietbaar als aperitief en bij koude visschotels. Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

WB - Wijndomein Aldeneyck Pinot Blanc 2016

W2 - Pouilly Fumé Domaine Serge Dagueneau 2017

Cfr ook M2. Zeer laat geoogste Pinot Blanc (oktober). Rijping gedurende 6 maanden
‘sur lie’ in inoxen cuves. In de neus royaal fruitplezier met impressies van conference
en een vleugje kruidigheid. . Minerale toetsen (terroir) met smaken van rijp geel fruit.
Behoorlijke afdronk. Aangename aperitief wijn maar tevens een culinaire wijn in combinatie met vrijwel alle visgerechten of zelfs asperges. Nu genietbaar zeker enkele jaren.

100% Sauvignon blanc De meest gerenommeerde apellation van de Loire. Geen houtlagering; vinificiatie ‘sur lie’. Droge witte wijn; fruitige neus van passievrucht en citrus.
Na walsen typische gerookte neus (vuursteen) met florale toetsen (buxus/bloesem).
Pittige zuren. Bij het ouder worden aangename toetsen van honing, boter en meer
mineraliteit. Heerlijk bij warme bereidingen van vis of gevogelte. Nu zeker 4,5 jaar.
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W3 - Grand Enclos du Château de Cérons Graves 2015
Assemblage van Sauvignon Blanc en Sémillon Vinificatie: een combinatie van temperatuur gestuurde tanks voor de vergisting en authentieke lagering op houten vaten.
Uitstekende harmonie van verkwikkend zuur van de Sauvignon met afgerond rijp fruit
van Sémillon. Evenwichtige structuur oa door gebruik van +-50 % nieuw eiken vaten.
Middellange afdronk. Volle wijn ideaal bij edele vis-gerechten, kreeftbereidingen,
coquilles, vis in roomsaus en gebakken zeetong. Vanaf nu 3 jaar.

W4 - P de PLANERES Malvoisie IGP Côtes Catalanes 2017

W9 - Macon-Bussières Vieilles Vignes Montbrison Verget (J .M.
Guffens) 2016
Cfr ook W7. Een bijzondere terroir en bovendien oude wijnstokken. Fermentatie in
houten vaten, net zoals de rijping gedurende een 8-tal maanden. Florale en fruitige
aroma’s van witte bloesem, nectarine en kruiden. Een fruitige volle wijn met een
zeer fijne aciditeit en langere afdronk. Ideale begeleider bij schelp- en schaaldieren,
visgerechten en pasta’s Nu tot 4,5 jaar.

W10 - Saint Véran Le Paradis Eric Forest 2015

Malvoisie-druif. Wijngaard gelegen op de zonovergoten terrassen van Roussillon.
De wijnranken genieten van uitzonderlijke omstandigheden (brandende zon; schrale
noordenwind) met als resultaat deze prachtige cuvée. Kristalheldere, aromatische
en expressieve droge witte wijn een frisse neus van grapefruit en ananas,. Zacht
en rond met een elegante, gebalanceerde afdronk met hinten van witte perzik, wit
fruit en citrus. Mooie all-round basiswijn. Vanaf nu 2-tal jaar.

Eric, “Jeune talent du Bourgogne 2010”, is een meester in biodynamische wijnbouw. Werkt met het grootste respect voor de natuur. Geen bestrijdingsmiddelen;
de natuurlijke concurrentie tussen de planten wordt gestimuleerd zodat de wortels
zich in de diepere (> 1 meter) minerale kalkbodems gaan nestelen. Minimum aan
sulfiet. 15 maanden vatgisting. Bij visbereidingen, schaaldieren, wit vlees en gevogelte. Nu tot 3,4 jaar.

W5 - Château Fontarèche Vieilles Vignes Corbières 2017

W11 - Chablis 1er Cru “Vaillons” Verget (J.M. Guffens) 2014

Assemblage van Roussanne en Grenache Blanc. Eén van de oudste wijndomeinen in
Languedoc; vandaar oude wijnranken. Rijping op eigen bezinksel waarvan 15 % in
Franse eik +- 5 maanden. Aroma’s van rijp wit fruit, citrus, bloemen en lichte toast.
Stevige aanzet en volle smaak met aanhoudende zachte afdronk. Prima bij diverse
vissoorten in saus of uitstekend bij aspergegerechten. Vanaf nu 3--tal jaar

W6 - Chardonnay Languedoc ‘La Révolte’ 2017
De familie Nivollet staat voor ecologisch verantwoorde wijnbouw. Label “Haute
Valeure Environnementale”: geen chemische bemesting, natuurlijke vinificatie, minimale sulfiet. 100% Chardonnay afkomstig van percelen op kalkbodem. Om de optimale frisheid te bewaren nachtelijke oogst. Een gedeelte van de wijn heeft gelagerd
op eiken houten vaten. Fruitige en minerale toetsen. Prima zuurrtjes; prima balans.
Uitstekend bij diverse visbereidingen, pasta met vis en wit vlees. All-round prima
basis-Chardonnay. Nu 2,3 jaar.

W7 - Guffens Au Sud ‘Tandem’ Vaucluse / Rhöne 2016
Jean-Marie Guffens is een Belgische wijnbouwer in het buitenland en wordt
gerekend tot de 10 beste witte wijnmakers in de wereld. Hier basiswijn op basis
van 75% Chardonnay en 25% Viognier. Fermentatie in inoxen cuves; nadien rijping in dergelijke cuves +- 6 maanden. Fijne neus met aroma’s van meloen, maar
tevens florale toetsen van violet of roos. Mooi vet in de mond, evoluerend naar
een fris ingehouden afdronk. All-round prima prijs/kwaliteitswijn. Nu tot 3 jaar.

W8 - Macon Tertres de Pierres 2016 - Verget (J.M. Guffens)

Cfr ook W7. Een Chablis « pur sang » op een gerenommeerde terroir waar Guffens opnieuw zijn meesterschap toont. De rijping van de wijn wordt ook gedaan in
inoxen cuves, gedurende 8 maanden. Geen houtlagering Aroma’s van witte bloemen,
sinaasappel en nootachtige toetsen. In de mond mineraliteit zo eigen aan Chablis.
Meer dan behoorlijke afdronk Aanrader bij gastronomische visgerechten. 2014 is
een topjaar in Chablis! Nog 3,4-tal jaar.

W12 - Pouilly Fuissé 2015 Les Combes Vielles Vignes Verget (J.M.
Guffens)
Cfr ook W7. Chardonnay afkomstig van druivenstokken van meer dan 70 jaar oud
(‘Vielles Vignes’). Het sap wordt gevinifieerd in houten vaten. Zeer rijpe fruitige
aroma’s (perzik, nectarine) en geroosterde toetsen. In de mond volle rijke wijn met
een bijzonder fijne aciditeit en lange afdronk. Ideale begeleider bij allerlei schaaldieren, visgerechten, krab en kreeft. Hier heeft Guffens een bijzonder mooie wijn
gemaakt. Zeker 3 jaar.

W13 - Rully Premier Cru Rabourcé - Vincent Dureuil-Janthial 2015
Deze wijn kan je vergelijken met de kwaliteit van een Chassagne of Meursault.
Intense en complexe neus. Loepzuivere geuren van citrus, kweepeer, toasty eik,
perzik en vers gesmeerde hoeveboter. Minutieuze mineraliteit. Rijk in de mond met
een hemelse structuur die aciditeit en vettigheid naadloos in elkaar laat vloeien.
Een juweeltje! Nu tot zeker 3,4 jaar.

W14 - Chassagne Montrachet Vincent Latour Les Benoites 2015

Wijn van dezelfde wijnmaker van W7. Een Bourgogne uiteraard op basis van 100 %
Chardonnay zoals W9 tot W14. Hier een bijzonder mooie prijs/kwaliteitswijn; een
basis-Macon om “U” tegen te zeggen. Droog, fruitig, strak, fris en elegant met een
verkwikkende mineraliteit eigen aan de Macon. Kan zowel bij een koud als warm
visgerecht. All-round basis witte Bourgogne. Vanaf nu 2,3 jaar.

Hier ons paradepaadje bij de witte wijnen. In 2009 werd Vincent uitgeroepen tot
beste jonge wijnmaker in Bourgogne. De rijping van deze strakke wijn gebeurt op
zijn droesem gedurende 12 maanden in houten vaten en 4 maanden in inox cuves.
Bijzonder fijne florale en fruitige aroma’s met geroosterde toetsen. Zeer elegant en
mineraal in de mond met een lange afdronk. Bij warme fijne visgerechten en kreeft.
Nu 3,4-tal jaar.
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Rosé Frans

R0 - Racines Côtes de Provençe Bruno Lafon 2017

50% Cinsault, 30% Grenache, 20% Syrah Manuele oogst, koude maceratie en persing. Aroma’s van wit fruit zoals lychee en perzik met impressies van exotisch fruit
(mango, ananas). Genereus en vol in de mond met een mooie lengte en subtiele
frisse en kruidige toetsen. Een must voor Rosé-liefhebbers. Mooi bij diverse salades,
zeevruchten of als aperitief. All-round frisse Rosé. Nu 1,2 jaar.

Rood Belgisch

RB - Pinot Noir “Barrique” Wijndomein Aldeneyck 2015

Laat geoogste Pinot Noir. Open gisting, cuvaison gedurende 3 weken. Nadien rijpt
60% op Franse eik gedurende 10 maanden en 40% in inoxen cuves. Fruitaroma’s van
zwarte kers en wilde braam. Fluweelzachte rijpe tannines; fijne zuurtjes. Veel structuur en terroir expressie. Subtiele houttoets. Zeer behoorlijke afdronk. Bij verfijnde
vleesgerechten, kip, fazant en vederwild. Zéér goed jaar. Vanaf nu +/- 3,4 jaar zeker.

Rood Frans

R1 - Hautes Côtes de Beaune Domaine Jean-Luc Joillot 2015
Bijzonder geslaagde Pinot Noir. Manuele oogst. De vinificatie vindt plaats in inoxen
cuves. 14 maanden rijping in houten eiken vaten. Een weelderige wijn met toetsen
van koffie en bessen. Fluweelzacht. Dit alles zonder ook maar iets te verliezen van
zijn fraaie typiciteit. Ideaal bij gevogelte al dan niet vergezeld van een pittig sausje.
Topjaar 2015. Nu minstens 5 jaar.

R2 - Rully Vincent Dureuil Janthial 2015

R3 - Gevrey Chambertin “La Justice” Domaine René Bouvier 2015
Domaine René Bouvier is een familiebedrijf reeds vier generaties. Veel respect voor
terroir en natuur. Stokken met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar. Uitstekende
bodem uit leisteen en kiezel met daaronder mergel. Rijpt 18 maanden in eiken vaten.
Elegante aroma’s van viooltjes en rijp zwart fruit. Een complexe, krachtige, rijke en
zijdezachte smaak Een bijzonder verfijnde Gevrey. Ideaal bij vederwild en verfijnde
vleesgerechten. Of gewoon om zo van te genieten. Topjaar 2015. Tot 2025 zeker.

R4 - Languedoc La Révolte Cabernet Sauv. & Merlot 2017
Cfr ook W6. Hier ook label “Haute Valeure Environnementale”. Een blend van 2
druiven. De Cabernet Sauvignon (90 %) zorgt voor een zeker bewaarpotentieel en
de nodige tannines; de Merlot (10 %) souplesse en rondheid. Een volle en rijke wijn
met meer dan voldoende frisheid en een aanhoudende afdronk. Perfecte all-round
maaltijdwijn: rood vlees, pasta, grillades. Een bio-wijn met een zekere bewaarcapaciteit; zeker 5 jaar.

R5 - P de PLANERES Carignan-Syrah IGP Côtes Catalanes 2017
Op de zonovergoten terrassen van de Roussillon vlakbij Spanje genieten de Carignan
& Syrah van uitzonderlijke omstandigheden (brandende zon en schrale noordenwind)
met als resultaat deze zuiderse wijn. Dankzij de kracht, het donker fruit en de kruidigheid van de Syrah gepaard met de finesse van de Carignan een bijzonder mooie
all-round wijn. Een prijs-kwaliteit een toproduct. Vanaf nu 3,5 jaar.

R6 - Château Fontarèche Pierre Mignard - Corbières 2016
Een wijnhuis met traditie. Een Corbières op basis van Syrah, Mourvèdre, Carignan
en Grenache. Rijping gedurende 12 maanden 45% in Franse eiken vaten en 55% in
inoxen cuves. Aroma’s van zwart fruit, kruiden, zwarte peper en een discreet vleugje
vanille. Volle smaak met een uitstekend evenwicht en elegante tannines. Complexe
afdronk. Kan alle vleesgerechten aan. Nu 5 jaar.

R7 - Château Haut Blanville Elegante Languedoc 2013 – Grés de
Montpellier
Château Haut Blanville is een familiebedrijf die “terroir-wijnen” produceren van
hoge kwaliteit in de Languedoc. Wijn op basis van Syrah, Mourvèdre, Grenache en
Carignan. Wijnen rijpen gedurende 24 maanden op eiken vaten. Aroma’s van cassis,
vanille en botertoetsen. Kruidige aroma’s dankzij de dominante Syrah. Lange afdronk
Absolute aanrader bij pure vleesgerechten en zelfs grof wild. Nu 3,4 jaar.

R8 - Côtes du Rhône Domaine des Espiers 2016

Fantastische prijs-kwaliteit-Bourgogne uit de Côtes Chalonnais. Druiven met de hand
geselecteerd. 8 dagen koude inweking. Ongeveer 18 maanden opvoeding op Franse
eik. De wijnen van Vincent hebben een uitgesproken elegante stijl met fijne zuren en
veel fruit. Druiven afkomstig van een 40 jaar oude wijngaard. Ideaal bij fijne bereidingen van wit vlees, pluimwild en gevogelte. Topjaar 2015! Vanaf nu zeker 5-7 jaar.

Biowijn op basis van 70% Grenache, 20% Mourvèdre en 10% Syrah. Rijping in inoxen
cuves gedurende 8 maanden. In de neus aroma’s van rood fruit, kersen, pruimen en
toetsen van kruiden en peper. Levendig in de mond met een mooie balans tussen
fruit, tannines en aciditeit. Afdronk is aangenaam met mooi versmolten tannines.
All-roundwijn voor bij kruidige pasta’s, grillades, rood vlees, ideaal voor bij een
bbq. Nu tot 4 jaar.
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R9 - Vacqueyras Arabesque Domaine de Montvac 2015

R15 - Château Petit Bocq Saint-Estephe Cru Bourgeois 2014

Naast Châteauneuf en Gigondas de meest bekende gemeentelijke appellation in de
Zuidelijke Côtes du Rhône. Wijn op basis 70% Grenache, 25% Syrah en 5% Mourvèdre Aroma’s van donker fruit zoals blauwe bessen, blauwe pruime, kruidige toetsen
en zwarte peper. De aanzet in de mond is stevig met een mooie lengte. Smaken van
donkere kers en donkere bessen met een kruidige pittigheid in de afdronk. Een uitstekende begeleider bij grillades, wild, kruidige gerechten, pasta’s en pizza’s. Zeker 5 jaar.

Gemiddeld 40 jaar jaar oude stokken op grindgrond. Merlot 50% , Cabernet Sauvignon 49% en Cabernet Franc 1% 12 maanden vatlagering. Aroma’s van rijp rood en
zwart fruit, kruiden met een middellange afdronk. Ideaal bij kalfsvlees maar ook bij
rood vlees, rund, lam of gevogelte. Deze 2014 haalde een Médaille d’Or in Lyon (Cru
Bourgeois). Prijs/kwaliteit-top. Reeds nu toegankelijk - zeker nog 8 jaar.

R10 - St. Joseph Domaine des Remizières 2015

R16 - Château Haut Breton Larigaudière Margaux Cru Bourgeois 2015

Noordelijke Côtes du Rhône. Gemiddeld 40 jaar oude wijnstokken. Traditionele vinificatie in eiken foudres. Rijping gedurende 12 à 16 maanden in houten eiken vaten.
Aroma’s van rood en donker fruit zoals donkere kers en blauwe pruim. Verder kruiden
en zwarte peper. We proeven een zijdezachte wijn met een goede structuur en rijpe
tannines. Ideale begeleider bij rood vlees en wild. Nu tot 7 jaar of langer voor wie
houdt van terroir-expressies.

Bijzonder mooie Margaux op basis van 63% Cabernet Sauvignon , 31% Merlot , 4%
Petit Verdot en 2% Cabernet Franc. 15 maanden rijping in eiken vaten. In de mond
valt hij op door finesse, eigen aan Margaux. Voldoende kracht (cfr topjaar 2015).
Rood en zwart fruit; een verfijnde mineraliteit in de finale. Bij gevogelte, konijn, rood
vlees en klein wild. Zeker nu nog 8 jaar houdbaar.

R11 - Château Siaurac Lalande de Pomerol 2015

R17 - Château Branas Grand Poujeaux 2015 Moulis

Eerder atypisch qua druiven: 60 % merlot, 35 % cabernet sauvignon en 5 % cabernet frranc. 14 maanden rijping op Franse eik. Zachte textuur. Zwarte bessen, likeur
en een aardse componenten. De 2015 wordt beschouwd als de beste Siaurac ooit
gemaakt. Dit topjaar kan minstens 10 jaar in je kelder verder rijpen. Nu reeds genietbaar. Voor bij je verfijnde vleesgerechten of gewoon om zo van te genieten. Prijs/
kwaliteit topper!

Eveneens eigendom van Limburgse familie Justin Onclin (R13). Een kleiner domeinen
op de linkeroever in Moulis. Terroir van kleibodems met keien; stokken van ongeveer dertig jaar oud. Buur van de meer bekende Chasse Spleen. Veel investeringen
in renovatie van installaties. Met Derenoncourt als oenoloog gaat men voluit voor
grote terroirwijnen. Klasse en topjaar bij een minder bekende wijn! Donkere chocolade en zwarte pruimen. Deze Moulis past perfect bij al uw grote vleesgerechten.
8 jaar en meer.

R12 - Château La Croix du Casse Pomerol 2015
93 % merlot en 7 % cabernet franc; terroir van zand en kiezel. Vinificatie in inox
vaten. Nadien tot 16 maanden vatlagering. Verdere assemblage en rijping in inoxen
vaten gedurende 4 maanden met als doel het reduceren van de houttoetsen. Zachte
Pomerol, fris en gestructureerd met diepgang en lengte. Een ronde zelfs mollige wijn
met florale en liquoreuze toetsen met een ondersteunende aciditeit. Een verfijnde
wijn uit een absoluut topjaar. Nu de volgende 10 jaar. Bij alle fijne vleesgerechten
of gevogelte.

R13 - Château Villemaurines St. Emilion Grand Cru Classé 2015
Onclin combineert respect voor terroir met het streven naar uitmuntendheid. Hij
omringt zich met topoenologen (Stéphane Derenoncourt). 95 % Merlot – 5 % Cabernet Franc. Een geconcentreerde neus en hints van zwart fruit. De aanzet in de mond
is soepel, een royale wijn met een krachtige structuur, veel fruit en verfijnde tannines. Aanrader bij een stukje vlees, grillades, rood vlees, champignons, wild, gratin,
gegrilde groenten maar ook om gewoon van te genieten. Grote wijn en absoluut
topjaar! 10-15 jaar minstens.

R14 - Château Les Fiefs de Lagrange St Julien 2012
De ‘second vin’ van Grand Cru Classé Château Lagrange - één van de meest betrouwbare Châteaux van St. Julien. Cabernet Sauvignon – Merlot - Petit Verdot. 20 maanden rijping op eik. Rond sappig boeket van rood en zwart fruit. Graffit. Veel finesse
en elegantie! Bij gegrild vlees, kruidige stoofpotten, wild en eend. Zeker en vast
ook een wijn om zo van te genieten! 2012 is bijzonder geslaagd. Nu op dronk en
zeker nog 3,4 jaar
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Rood Spaans
S1 - ‘Pi’ Conecgone Monastrell Aragon 2016
80 jaar oude wijnstokken Concejón. 12 maanden rijping houten vaten. Aroma’s van
rijp rood fruit, leder, zeer complexe aardse toetsen van humus. Krachtige aanzet
met een mooi evenwicht tussen aciditeit, tannines en alcohol. Smaken van bosbessen en leder. Mooie lengte. Ontdekking tijdens onze voordegustatie. Ideaal bij
tapas, rood vlees, pizza’s en kaasschotels. Ontdekking tijdens onze voordegustatie!
Vanaf nu zeker 5 jaar.

S2 - Clos Pons Roc Nu 2011
Unieke wijn van Clos Pons uit de Costers del Segre in Catalonië. Cabernet Sauvignon,
Tempranilio & Grenache. Jammy rijp fruit, toasty en impressies van anijs. Stevige
structuur met voldoende aciditeit en persistente afdronk. Onbekend, onbemind. Wat
een wijn! Haalt zeer hoge scores in de literatuur. Ideaal bij elk verfijnd maar tevens
krachtig vleesgerecht; zeker een aanrader bij hert of ossenhaas. Nog minstens 5
jaar prima genietbaar.
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Rood Italiaans
Rlt1 - Basilium Aglianico del Vulture Basilium 2015- Basilicata
100 % Aglianico. Wijngaarden nabij de Mount Vulture, een uitgedoofde vulkaan, in
Acerenza. Hierdoor extreem minerale bodems. 12 maanden barrique. Intense aroma’s
van rood fruit, kruiden en mineraliteit Zeer goede structuur met fijne, elegante afdronk
met hints van balsamiek. Ideale begeleider van diverse vleesgerechten, pasta’s
met vleessaus, osso-bucco maar ook prima bij gerijpte kazen. Nu minstens 5 jaar.

Rlt2 - Campo Marina Primitivo Merlot Luccarelli 2016 – Puglia
Blend van Primitovo en Merlot. Korte houtlagering (4 maand). Aroma’s van zwart
fruit en kaneel. Vlezige, ronde, kruidige wijn met veel structuur en rijpe tannines. De
wulpse Merlot partnert perfect met de inheemse Primitivo. Vanaf nu 2,3 jaar. Ideaal
bij stevige vleesgerechten of ook wild. Prima basis rode wijn.

Rlt3- Barbera d’Asti Moliss Agostina Pavia & Figli 2015 – Piemonte
100% Barbera. Wijnstokken meer dan 50 jaar oud. 12 maanden rijping voor een
gedeelte in Sloveense foudres met een andere gedeelte in tonneaux. Assemblage in
inoxen cuves. Sappige fruitbom van vers geplukte kersen en frambozen met hint van
kruiden. Frisse zuurtjes. Prima bij risotto, gerookte eendenborst, charcuterieschotels,
gevogelte en wit vlees. Nu zeker 3,4 jaar.

Rlt4- Valpolicella Classico Superiore Ripasso Tenuta Le Calendre
2014
60% Corvina en Corvinone, 30% Rondinella en 10% Molinara. 18 maanden rijping
in Solveense eiken vaten. “Ripasso” (letterlijk: “opnieuw laten passeren”) staat voor
het proces waarin deze Valpolicella over de uitgeperste schillen, bron van kracht en
smaak, van een Amarone (cfr It8), wordt geleid. De Ripasso is ahw het kleine broertje van de duurdere Amarone. Intense neus met fruitige aroma’s en kruidige toets.
Aciditeit en edele tannines zorgen voor een goede balans met het alcoholgehalte.
Bij pasta’s, rood vlees of bij charcuterie of kaasschotels. Nu zeker 4 jaar.

Rlt6 - Chianti Classico Chincioli 2014 Reserva
100% Sangiovese. Biologische wijnbouw. 18 maanden rijping op barriques. Deze wijn
bewijst dat de appellation Chianti Classico zonder meer grote wijnen produceert. Wat
een structuur en potentieel; edele tannines en fijne zuren. Rood meer dan zwart fruit;
kruidigheid. Een bijzonder stevige Chianti Riserva met een mooi bewaarpotentieel.
Lekker bij alle stevige vlees- maar vooral bij wild- en truffelgerechten. Verrassing
tijdens onze voordegustatie!. Zeker 6,7 jaar en meer.

Rlt7 - Barolo Cru Castelleto Mauro Veglio 2013 - Piemonte
100% Nebbiolo. Rijping in barriques gedurende 24 maanden. Barolo is de keizer van
de Italiaanse wijnen. Aroma’s van zinderend rijp fruit (pruimen, blauwe bosbessen,
zwarte kersen), kruiden, tabak, champignonsen rozenblaadjes. Tevens geroosterde
toetsen. Heerlijk complex met een goede buffer van rijpe tannines en een ellenlange
afdronk. Een wijn met een krachtige en genereuze personaliteit. Lekker bij stevige
vleesgerechten, haarwild, stoofpotjes, lamsbereidingen, stoofvlees, kalfsbereidingen, gerechten met truffel, pluimwild, … Deze topwijn uit een absoluut topjaar kan
10 tot 20 tot jaar liggen.

Rlt8 - Amarone della Valpolicella Classico Tenuta Le Calendre
2013 – Veneto
70% Corvina en Corvinone; 25% Rondinella ; 5% Molinara. Manuele selectie van de
beste druiven die gedroogd worden op houten rekken +-120 dagen. Zachte persing
gevolgd door trage maceratie in inoxen cuves met periodiek overpompen van de wijn.
Lagering in grote eiken vaten. Een robuuste, krachtige maar tevens elegante wijn.
Aroma’s van rijp fruit, kersenconfituur en lichte kruiden. Zéér mooie structuur met
fluweel zachte tannines. Heerlijk met een kruidige pasta, bij stevig rood vleesgerecht
of charcuterie. Bewaarwijn van topkwaliteit ! Zeker 8 jaar en meer.

Zoet, Porto &
versterkte wijnen
Z - Porto Quinta do Castelinho - Douro / Vintage 2000

90 % Prugnolo Gentile (Sangiovese)- 10% Merlot. 12 maanden rijping in barriques.
Klasse volle, raszuivere en goed getypeerde wijn, verfijnd, krachtig en fluweelzacht
met aroma’s van rood fruit en kruidigheid. Mooie afdronk. Doet het prima bij bereidingen met tomaat, pasta met vlees, Nu zeker 4,5 jaar.

3 druiven: Touriga Nacional, Tinta Roriz Touriga Franca en Tinta Barroca. Afkomstig
van de beste druivenstokken. Wordt gemaakt volgens traditionele methode. Gisting
in inoxen cuves. De most ondergaat een gistings-proces dat wordt gestopt door de
toevoeging van brandewijn van 77 % tot wanneer de gewenste zoetheid bereikt
wordt. Nadien rijping in vaten +- 3 jaar en dan op fles. Om zo maar van te genieten
of bij schimmelkazen (Stilton Blue) maar ook bij chocolade. 2000 was een topjaar in
Porto. Bewaart nog 10-tallen jaren.
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Rlt5 - Vino Nobile di Montepulciano Tenuta La Braccesca – Antinori 2015

Goede

Doelen

REGIONAAL

VZW Hart voor Kinderen Maasmechelen
(kansarme kinderen)
VZW Buidtelberg Houthalen
Sint-Vincentius
VZW Palliovik (Steunfonds palliatieve zorg
voor ieder kind)
VZW Mikadootjes (Buitenschoolse opvang
voor “buitengewone” kinderen)
VZW Cachet (door en voor jongeren met
een ervaring in de jeugdhulpverlening)
...
INTERNATIONAAL
Ziekenhuis zonder grenzen
Polio Plus (inenting campagne tegen polio)
Kishor Nagar (opvangtehuis voor kinderen
in India)
Kisanghani VZW (ontwikkelingsproject in Congo)
...
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