R9: Châteauneuf-du-Pape Bosquet des Papes 2016
Côtes du Rhône – 75% Grenache Noir, 11% Syrah, 11% Mourvèdre en 3% andere. In de neus aroma’s van rood fruit, zwarte
olijven en kruiden. In de mond proeven we een zachte wijn met
een goede structuur en rijpe tannines. Past bij kruidige vleesgerechten, stoofpotjes en wild. Deze wijn is nu reeds top maar
kan nog meerdere jaren mee.
R10: Bourgogne Pinot Noir Domaine Vincent Dureuil-Janthial 2016
Bourgogne – 100% Pinot Noir afkomstig uit de Côte Chalonnaise. 18 maanden op Franse eikenhouten vaten. Typisch rood
en vers fruit in de neus en in de mond, met een lange afdronk.
Past perfect bij gevogelte, pluimwild, charcuterie en tapas.
Volgens Robert Parker de beste wijnmaker van de Côte
Chalonnaise. Bewaartijd 3 tot 5 jaar.
R11: Gevrey Chambertin Vieilles Vignes Domaine Philippe
Charlopin-Parizot 2012
Bourgogne - 100 % Pinot Noir. 15 tot 18 maanden eikenhouten vaten. Een zeer krachtige maar ook elegante wijn die nu
al op dronk is en nog verder zal evolueren tot een top
Gevrey-Chambertin. Aroma’s van cassis, framboos en kers
wedijveren met bloemige geuren van roos en violette. Gastronomische keuken. Past bij zachte en romige kazen, wild en
edele vleesgerechten. Kan nog jaren verouderen.
R12: Château Dalem Fronsac 2014
Bordeaux - 90 % Merlot & 10 % Cabernet Franc. Eén van de
mooiste Fronsac wijnen uit 2014. Weelderige wijn. Neus van
cassis, zwarte kers en noties van geroosterd brood. Elegante,
fijne en complexe fruitsmaken met zijdezachte tannines. Kan 8
tot 10 jaar liggen. All-round bij al uw vleesgerechten.

Achterkant

R13: Château Croix Cardinale Saint-Emilion Grand Cru
2015
Bordeaux - 72 % Merlot & 28 % Cabernet Franc. 40 jaar oude
wijnstokken. Aroma' van aardbei, kersen en frambozencoulis
maar ook van zwarte bessen. Verfijnde smaak, een gebalanceerde aciditeit en een subtiele aardse finale.
Prima
Saint-Emilion uit een topjaar met veel verouderingspotentieel
tot meer dan 10 jaar. Bij edelhert, kaas en rood vlees.
R14: Château Pontoise Cabarrus Haut-Médoc Cru
Bourgeois 2015
Bordeaux - 55% Cabernet Sauvignon, 35 % Merlot, 5% Cabernet franc en 5% Petit Verdot. Geconcentreerde neus van rood
en zwart fruit en houttoetsen. Een heerlijke gestructureerde
wijn, met strakke, doch verweven tannines. Traditionele, elegante Médoc stijl. Bij rood vlees, grillades en steaks. Topjaar
2015! Kan minstens nog 7 jaar liggen.

R15: Château Le Sartre Pessac-Léognan 2015
Bordeaux - 60 % Cabernet Sauvignon, 40 % Merlot. Een terroir
van kiezel en een microklimaat. Rijzende ster gelegen aan de
rand van topwijn Dom. de Chevalier. Licht getoaste aroma's
die gaan naar rood en rijp zwart fruit. Verzorgde en verfijnde
tannines. Eindeloos veel rijp fruit in een lange finale. Prijs/kwaliteit absolute topper uit een topjaar. Kan minstens nog 5 tot 7
jaar liggen.
R16: Les Fiefs de Lagrange - 2e wijn Château Lagrange
Saint-Julien 2014
Bordeaux - 55 % Cabernet Sauvignon, 41 % Merlot en 4 %
Petit Verdot. De tweede wijn van topper Grand Cru Classé
Château Lagrange. Rond sappig boeket van rood en zwart
fruit. Grafiet. Veel finesse en elegantie eigen aan Château
Lagrange 2014. Bij gegrild vlees, kruidige stoofpotten, wild en
eend. Op dronk en zeker nog 5 jaar bewaartijd.
R17: Château Petit Bocq Saint-Estephe Cru Bourgeois
2016
Bordeaux - Merlot 50% , Cabernet Sauvignon 49% en
Cabernet Franc 1%. Gemiddeld 40 jaar oude stokken op
grindgrond. Aroma’s van rood en zwart fruit, kruidentoets en
lange afdronk. Ideaal bij kalfsvlees maar ook bij rood vlees,
rund, lam of gevogelte. Nog jong maar reeds verleidelijk. Kan
minstens 10 jaar liggen. Zoals “Le Sartre” prijs/kwaliteit top!
R18: Château Pédesclaux Pauillac 2015 Grand Cru
Classé
Bordeaux - 63 % Cabernet Sauvignon, 32 % Merlot en 5 %
Petit Verdot. Topper! Terroir van klei zorgt voor kracht; kiezel
voor finesse. Vanille, karamel, kokosnoot, chocolade en zwarte
vruchten. Uitzonderlijk zachte tannines. De vlakbij gelegen
Mouton-Rotschild inspireert de nieuwe eigenaars: wat daar
kan, kan hier ook . Van het het fijnste rundvlees tot vleugelwild.
Gastronomische wijn. Deze wijn kan decennia bewaren.

ROOD SPAANS
S1: Rebel.Lia Bodegas Vegalfaro 2018
Valencia – 35% Tempranillo, 35% Garnacha Tintorera, 30%
Bobal. Een speelse neus met klein rood fruit en minerale
toetsen. Fris in de mond met fijne tannines. Elegant met een
fruitige zachte afdronk. Past bij een zomerse BBQ en verse
witte schimmelkazen. Bewaartijd tot 2 jaar.

S 2: Que Si I Tant 2017
Priorat – 100% Garnatxa Negra. 3 maanden op eikenhouten
vaten. Bloemige aroma’s van venkel en rozemarijn. Na
opschudden aroma’s van zwart en rood fruit, rode peper en
nootmuskaat. Een volle wijn met ronde, zachte tannines en een
lange finale met balsamico toetsen. Bewaartijd tot 5 jaar.
S 3: Pago de Los Balagueses 2016
Valencia – 100% Syrah. 10 maanden op eikenhouten vaten.
Intensieve aroma’s van rood en zwart fruit, violette bloemige
tonen met subtiele toetsen van balsamico en Oosterse kruiden.
In de mond veel fruit van zwarte en rode kersen met een fijne
en lange finale. Heerlijk bij grillades van rood vlees.
Bewaartijd tot 5 jaar.

ROOD ITALIAANS
R It1: Colpasso Appassimento Nero d’Avola 2017
Sicilië - 100% Nero d’Avola. Zeer intens fruitboeket van kers,
pruim en zwarte bes. Past perfect bij kruidige pasta’s, kazen,
sudderpotjes. “Appasimento”: techniek waarbij de druiven
gedroogd worden, met als gevolg een enorme concentratie
aan suikers en aroma’s. Bewaartijd 3 jaar. Tip van sterren chef
Alex Clevers-Vivendum.
R It 2: Campo Marina Primitivo - Merlot Luccarelli 2018
Puglia - Blend van inheemse Primitivo en wulpse Merlot. Aroma’s
van zwart fruit en kaneel, vlezige kruidige wijn met veel structuur en rijpe tanines. Ideaal bij rood vlees, wild, harde kazen. 4
maanden gelagerd op Franse barriques.
Bewaartijd 3 à 4 jaar.
R It 3: Barbera d’Alba Mauro Veglio 2017
Piëmonte - 100% Barbera. Robijnrode kleur met paarse reflecties, aroma’s van zwarte bessen. Harmonieus en fluwelig in de
mond met fijne aanwezige zuurtjes. Heerlijk in combinatie met
lichte pastagerechten. Korte rijping in gebruikte barriques (2
maanden). Bewaartijd 3 à 4 jaar.

R It 4: Valpolicella Classico superiore Ripasso Le
Calendre 2015
Veneto - 60% Corvina/Corvinone, 30% Rondinella, 10%
Molinara. Robijnrood met granaatrode schakeringen. Fruitige
aroma’s en een kruidige toets, zachte tanines en goede aciditeit. Lekker bij pasta’s of rood vlees. “Ripasso” : techniek waarbij
deze Valpolicella over de uitgeperste schillen van een Amarone (zie R It8), bron van kracht en smaak, wordt geleid.
Bewaartijd zeker 4 jaar.
R It 5: Petralava Etna Rosso Antichi Vinai 2014
Sicilië - Echte terroirwijn met typische druiven Nerello Mascalese en Cappucio die perfect gedijen op de vulkanische
heuvels van de Etna. Intense donkerrode wijn met fijne florale
geuren. Ideale begeleider van rood vlees of wild. 12 maanden gerijpt in eiken vaten. Bewaartijd 3 à 4 jaar.
Tip van sterren chef Alex Clevers-Vivendum.
R It 6: Chianti Classico Riserva Villa Antinori 2013
Toscane - 90% Sangiovese, 10% andere. In de neus aroma’s
van rood fruit, frambozen, specerijen en vanille. Fruitige aanzet
met een mooie ellenlange afdronk, mede dankzij de houtlagering (12 maanden) op Franse, Amerikaanse en Hongaarse
eiken vaten. Perfect bij rood vlees, grillades en ossobucco.
Bewaartijd: 6 jaar.
R It 7: Rosso di Montalcino Poggio Antico 2015
Toscane - 100% Sangiovese. Door de hoge ligging heeft deze
wijn naast een stevige, rijke smaak ook een zekere verfijning en
frisheid. Aangenaam boeket van frambozen, rode bessen en
zoethout. Krachtige en volle wijn (12 maanden barriques), ook
wel “kleine Brunello” genoemd, ideaal voor bij de betere
barbecue. Bewaartijd: 5 jaar

Goede doelen
REGIONAAL
• Hart voor kinderen Maasmechelen.
• Sint-Vincentius Maasmechelen en Dilsen.
• Tandem VZW Diepenbeek Tovertafel
• VZW Buidtelberg Houthalen
• VZW Paliovik (Steunfonds palliatieve zorg voor ieder kind)
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WIJNACTIE

INTERNATIONAAL
• project Haïti watervoorziening
• Lombok (huisvesting na aardbeving)
• Ziekenhuis zonder grenzen
• End Polio Now (inenting campagne tegen polio)
• Kishor Nagar (opvangtehuis voor kinderen in India)
• Kisanghani VZW (ontwikkelingsproject in Congo)

Voorkant

R It 8: Amarone della Valpolicella Classico Le Calendre
2013
Veneto - 70% Corvina/Corvinone, 25% Rondinella, 5% Molinara. Manuele selectie van de beste druiven, ca. 120 dagen
gedroogd op houten rekken. Lagering in grote eiken vaten
(enkele maanden). Aroma’s van rijp fruit, kersenconfituur en
lichte kruiden. Aangenaam in de mond met fluweel zachte
tanines. Heerlijk bij kruidige pasta en rood vlees.
Bewaartijd:+ 8 jaar
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WIT ITALIAANS

WIT FRANS

M1: M1 Cava Reyes d’Aragon ‘ El Castro ‘ Brut Reserva
Bodegas Langa-Vegan
Aragon - Macabeo (75%) en Chardonnay (25%). “Méthode
traditionelle”: tweede gisting op de fles en 12 maanden
rijping ‘sur lattes‘. Een complexere cava met een lichtgele kleur
en mooie bubbels in het glas. In de neus aroma’s van gist,
brood, fruit en florale toetsen. Fris en fruitig, mooi evenwicht en
zeer aangename afdronk. Ideaal als aperitief en bij feesten.

W It 1: Colpasso Grillo 2018
Sicilië - 100% Grillo. Typische Siciliaanse Grillo met een prominent, fris en levendig boeket in de neus. In de mond zijn er
heerlijke citrus- en tropische fruitsmaken met verfrissende zuren
die de wijn lekker veel pit geven. Perfect als aperitief, bij pure
visgerechten, wit vlees …. Bewaartijd 2 á 3 jaar.

W1: O’ Sud Chardonnay 2017
Languedoc - 100% Chardonay. Medium-body, fruitige aroma’s
met een exotische toets, evenwichtig geheel met een verfrissende en aanhoudende afdronk. Past bij kip, lichte visgerechten, mosselen, asperges… Bewaartijd van 2 tot 3 jaar.

W It 2 : Skok Sauvignon 2017
Collio -100% Sauvignon blanc. Manuele pluk met een strenge
selectie en zeer zachte persing. Mineraliteit is het sleutelwoord
in deze wijn. Mooie structuur met een verfijnd boeket van witte
perzik, abrikoos, brandnetel en florale toetsen. Prima bij fruits
de mer, een fris visgerecht, een quiche of een gerijpt
geitenkaasje. Bewaartijd 2 á 3 jaar.

W 2: Domaine Magallan 2015
Languedoc - 60% Grenache Blanc, 40% Roussanne. Zinderend
wit steenfruit en peer, een flinke dosis mineraliteit, vegetaliteit
en op de achtergrond fijne roostertoetsen. In de neus vers
geplukte lentebloesems. Een complexe wijn met een Bourgondische inslag. Ideale begeleider van visbereidingen, wit vlees,
asperges, vitello tonato. Bewaartijd van 2 à 3 jaar. Tip van
sterren chef Alex Clevers-Vivendum.

M2: Wijndomein Aldeneyck Pinot Brut
Maasland - Pinot Blanc, Pinot Gris en Pinot Noir. Expressieve
neus van fruitbloesem en vruchtenaroma’s. Perfecte smaakbalans met levendige ragfijne zuren en een minerale toets van
de Maaskiezel. Perfect als aperitief en bij feestelijke aangelegenheden. Beste Belgische mousserende wijn in 2013.
M3: Champagne Claude Baron Cuvée Saphir Brut
Charly sur Marne – voor het grootste deel Pinot Meunier.
Gemaakt volgens de ‘méthode traditionelle‘ met 2-4 jaar
rijping ‘sur lattes‘. Heerlijk fruitig, smaakvol en levendig. Past
perfect als aperitief, maar ook bij zeevruchten en oesters.
Bekroning : Medaille d’Or Concours Mondial des Fémininalise
2018.

WIT BELGISCH
WB: Wijndomein Aldeneyck Pinot Blanc 2017
Maasland - 100% Pinot Blanc. Zeer laat geoogst met gedurende 6 maanden rijping. In de neus royaal fruitplezier met
impressies van conference en een vleugje kruidigheid. Minerale toetsen met smaken van rijp geel fruit. Aangename aperitiefwijn maar tevens een culinaire wijn bij mosselen, oesters,
coquilles en asperges. Bewaartijd 2 á 3 jaar.

WIT SPAANS
W Sp1: El Castro de Altos R Rioja White 2018
Rioja - 60% Viura en 40% Malvasia. 6 maanden rijping op
eikenhouten vaten. Bleek, zuiver en helder met grijstinten aan
de rand. Intense, frisse florale aroma’s met hints van tropisch
fruit en peer. Droog met voldoende zuren en een smakelijke
finale van rijp fruit. Bij gegrilde vis, verse groenten, salades
maar ook als aperitief. Bewaartijd 1 á 2 jaar.
W Sp 2: La Almendrera Bodegas Val de Vid 2018
Rueda - 100% Verdejo. Heerlijke frisse aroma’s van meloen en
passievrucht. Een explosie van fruit zoals je zelden meemaakt.
Zeer fris en levendig in de mond, lekker ‘crispy’ met een mooie
mineraliteit. Ideale wijn als aperitief of met verse tonijn, mosselen, vongole, carpaccio van vis of vlees. Bewaartijd 2 á 3
jaar.

W 3: Guffens au Sud Viognier 2018
Côtes du Rhone - 100 % Viognier. In de neus : bloemen,
acaciabloesem, honing, peer en abrikoos. De smaak is heerlijk
fris en sappig, biedt een zacht zoete zweem van rijp fruit en
een iets vette structuur. De afdronk is levendig en perfect in
balans. Prima wijn bij de Aziatische keuken. Bewaartijd van 2
tot 3 jaar.
W4: Sancerre Tradition Vincent Grall 2018
Loire - 100% Sauvignon Blanc. Witte, bijna bleekachtige kleur.
Een typische Sauvignon neus uit de Loire, vol citrus zoals
grapefruit en mineralig. Mooi droog en typisch Sancerre,
expressief en vol. Heerlijk als aperitief, bij geitenkaas, salades,
mosselen, asperges. 4 tot 5 jaar bewaartijd.
W 5: Chateau Tour Léognan 2017 2° wijn van Chateau
Carbonnieux.
Bordeaux - 70% Sauvignon Blanc, 30% Sémillon. 9 maanden op
eikenhouten vaten. Sauvignon zorgt voor aroma’s van
pompelmoes en limoen. Zeer elegant en fris. Sémillon geeft
aroma’s van abrikoos en perzik en zorgt voor een ronde en
vettige afdronk. Lekker bij oesters, schelpdieren, wit vlees en
romige visgerechten. Frisse wijn die jong gedronken mag
worden. 3 tot 4 jaar te bewaren.
W 6: Mâcon Bussières Le Clos Maison Verget by Guffens
2015
Bourgogne - 100% Chardonnay. In de neus wit en geel fruit,
witte veldbloemen en mineralen. In de mond een heerlijke
zwoele aanzet van rijp fruit, gevolgd door een prachtige
mineraliteit, spanning en een lange, frisse afdronk. Deze cuvée
2015 is topklasse! Begeleider van gegrilde vis verfijnde
vissoorten met saus of kreeft. Vanaf nu tot 3 bewaartijd.

W 7: Saint-Véran Lieu (Inter)dit Maison Verget by Guffens
2017
Bourgogne - 100% Chardonnay. Volle, rijke en exotische wijn
met een ellenlange finale. Gastronomische wijn met een rijke
neus van rijpe fruittonen, bloesem en toast. In de smaak is hij rijk
en intens, citrusfruit, abrikoos en veel lengte. Frisse zuren. Superbe Saint-Véran van de Belgische meester! Perfect bij gegrilde
vis en kreeft. Bewaartijd van 4 tot 5 jaar.
W 8: Pouilly Fuissé Les Crays Domaine Eric Forest 2017
Bourgogne - 100% Chardonnay. 10 tot 15 maanden op eikenhouten vaten. Rijke, strogele kleur met een volgouden glans.
Een pure neus mineraliteit en aromatische rijkdom. Smaakvolle
zuren en het licht zilte van de grote witte Bourgogne wijnen
met een subtiele rokerigheid. Past bij fijne bereidingen van vis,
wit vlees en Noordzeekreeft. 4 tot 5 jaar bewaartijd.
W 9: Mâcon-Pierreclos Le Chavigne Domaine
Guffens-Heynen 2016
Bourgogne - 100% Chardonnay. Lichtgeel en kristalhelder in
het glas. Heerlijke aroma’s van witte bloemen, agrumes en
perzik. In de mond complex en mineraal met een zeer verfijnde
afdronk. Een echte aanrader bij kreeft , gebakken zeetong en
edele visgerechten. 4 tot 5 jaar bewaartijd.
W10: Pouilly Fuissé 1er Jus des Hauts des Vignes Domaine
Guffen- Heynen 2017
Bourgogne - 100% Chardonnay. 6 maanden op eikenhouten
vaten. Goudgeel. Diep en vol bouquet van geconfijte citrus,
subtiele toetsen van meloen, tarwetoast en patisserieroom. In
de mond extreem intens en zuiver, mineraliteit, veel volume en
diepgang en een zeer lange finale. Een buitengewone wijn
afkomstig van de hoogste en meest rotsachtige percelen. Past
bij zeevruchten, kreeft en topgastronomie. Meer dan 5 jaar
bewaartijd.

ROSÉ FRANS
Rosé : Rosé Les Reflets Gris 2018
Languedoc - Grenache en Cinsault. Frisse en mineralige neus.
Aroma’s van witte perzik, pompelmoes. Ook rood fruit met een
toets van kruiden. Heerlijke droge smaak en een verfrissende
afdronk. Deze topper is een ideale terraswijn of aperitief,
maar ook heerlijk bij zomerse salades, visgerechten.
Bewaartijd 1 á 2 jaar.

ZOET
Z1: Moscato d’Asti Luminé Ca’d’Gal 2018
Piemonte – Moscato Bianco. Lentearoma’s van bloesems,
sinaasappel, perzik en druiven. Heerlijk aromatisch met
lichtparelende en verfrissende bubbels in de mond. Past
heerlijk bij fruitdesserts, aardbeien en moet het gezegd, bij
mascarpone met vanille. Kan ook als aperitief.
Z2: Estela Vintage Lionel Osmin 2014
Sud-Ouest – 50% Malbec, 50% tannat. Diepe, zwarte kleur
met paarse reflecties. In de neus dominante aroma’s van
zwart fruit, tijm en balsamico. Subtiele balans tussen zuurtegraad en residuele suikers. Pure elegantie. Een heerlijke rode
zoete 'Vin de Liqueur' om je gasten mee te verrassen! Past bij
chocolade, kersentaart, fruitdesserten.

ROOD FRANS
R1: O’Sud Merlot Merlot-Cabernet Sauvignon 2017
Languedoc – 70% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon. Dieprode kleur, aroma’s van rood rijp fruit en kruiden, zachte aanzet
in de mond en een aanhoudende finale met versmolten
tannines. Vinificatie in Inox vaten. Past bij rood vlees, grillades,
pizza en gevogelte. Nu tot 2 jaar.
R2: Château Fontarèche Cuvée Pierre Mignard 2017
Languedoc – Carignan, Grenache, Syrah, Mourvèdre. Diepe
intense kleur met reflecties van violet. Krachtige neus met
aroma’s van zwart fruit, zwarte peper en een vleugje vanille.
Volle smaak, met een uitstekend evenwicht, elegante tannines
en complexe afdronk. Past bij klein wild, lams, grillades.
Nu - 3 jaar.

R3: Hélios 2016 Haut Blanville 2016
Languedoc – Syrah, Grenache. Château Haut Blanville is een
familiedomein dat terroirwijnen van topkwaliteit in Languedoc produceert die gebaseerd zijn op een zeer nauwkeurige perceelselectie. Granaatkleur in het glas, intense fruitige
neus van rood fruit. Stevige aanzet met frisse, fruitig aroma’s.
Wit vlees, kalfs en milde kazen. Tot 3 jaar.
R4: Orebus Pierre Fil 2017
Languedoc – Mourvèdre, Syrah, Grenache. Rijke en aromatische Minervois, met een expressieve neus op rood en zwart
fruit. Wij proeven een stevige wijn met structuur en romige
tannines. Past bij gegrild vlees, wild met een stevige saus,
kaasschotel. Productie volgens High Value Environmental
methodes. Tot 3 jaar.
R5: Côtes du Rhone Domaine des Espiers 2018
Côtes Du Rhone – Grenache Noir, Mourvèdre, Syrah. 100%
Biologische wijn. Robijnrode kleur. Duidelijke aroma's van rijp
rood fruit, kersen, pruimen, toetsen van kruiden en peper.
Uitstekende balans van fruit en tannines in de mond,
aanhoudende afdronk. Past bij konijn met pruimen, wild,
grillades. Nu tot 5 jaar.
R6: Château de Nages Rouge Vieilles Vignes 2016
Côtes du Rhône – 75% Grenache, 10% Syrah, 10% Mourvèdre,
5% Carignan. Zeer krachtig en complex: framboos, braambes,
peper en Oosterse kruiden. Fruitig met fijne tannine en
kruiden, zoethout en minerale accenten. Past bij grillades,stoofpotjes en wild. Bij Robert Parker krijgt deze wijn
90-92. Een aanrader. Bewaartijd 3 jaar en meer.
R7: Crozes Hermitage Cuvée Particulière Domaine des
Rémizières 2016
Côtes du Rhône – 100% Syrah. Zachtkruidig bouquet van
braambessen, pruim, zwarte kers en wat aardbei en vanille.
Complexe en volle smaak met een combinatie van Côte-Rotie (vanille en chocolade) en Hermitage (zwarte peper met
donker rijp fruit). 12 maanden op eikenhouten vaten.
Indrukwekkend. Ideaal bij wild. Bewaartijd minstens 5 jaar.
R8: Gigondas Les Grames Domaine des Espiers 2016
Côtes du Rhône – 65% Grenache Noir, 35% Syrah. 6 maanden
eikenhouten vaten. 100% biologische wijn. Aroma’s van
frambozen, peper, zwarte kersen, een vleugje vanille en wat
kruidigheid. In de mond veel fruit en rijpe tannines met een
kruidige finale. Past bij stoofpotjes en klein wild. Bewaartijd 5
jaar. Tip van sterren chef Alex Clevers-Vivendum.

