
M1 PROSECCO 'PIONONO' - LE MANZANE 
MOUSSEREND 
Italië, Prosecco, Veneto, €14,00 per 6 bestellen (€84). 

Aperitief, feestelijke gelegenheden, in combinatie met wat fingerfood. Kan ook in 
combinatie met Aperol. 

DE WIJN 
Strogele kleur met groenachtige reflecties. Swingende fruitaroma's van citrus, appel en peer. 
Fris, ontzettend aangenaam in de mond en met een elegante mousse. Prosecco van een hoog 
niveau! 
 
HET DOMEIN 
Le Manzane is een familiebedrijf van ongeveer 40ha wijngaarden voor de productie van 
prosecco. Dus enkel en alleen druiven uit eigen wijngaarden, iets waarop de familie erg trots 
is. 
Gemaakt volgens de 'charmatmethode', een tweede vergisting op inoxcuves onder druk. 

 
M2 PINOT BRUT - ALDENEYCK 

MOUSSEREND 

België, Pinot Noir, Pinot Gris, Pinot Blanc, Maasvallei, €20,50 per 6 bestellen (€123) 

Aperitief, schaaldieren, zeevruchten, asperges,... 

DE WIJN 

Goudgele kleur, expressieve neus van fruitbloesems en vruchtenaroma's, perfecte smaakbalans, 
levendige zuren met grote finesse, mineralige toets van Maaskiezel gevolgd door een erg lange 
finale. 
 
HET DOMEIN 

In het pittoreske Maaslandse dorpje Aldeneik ligt de 10 hectaren grote wijngaard van Karel en 
Tine Henckens-Linssen. Een voor wijndruiven uitstekende mineraalrijke kiezel- en grindterroir. 
Assemblage van Pinot Noir, Pinot Gris en Pinot Blanc. Fermentatie en lagering in roestvrijstalen 
cuves. Methode Traditionnelle. 2de gisting op fles. 

 
M3 CLAUDE BARON CUVÉE SAPHIR BRUT 

MOUSSEREND 

Frankrijk, 50% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 20% Pinot Meunier, Champagne, €25,33 per 6 
bestellen (€152) 

Heerlijk aperitief, oesters, zeevruchten, ... 

DE WIJN 

Heerlijk fruitig, smaakvol en levendig; zoals een champagne hoort te zijn. 3 tot 6 jaar latrijping, 
Concours Mondial des Féminalise 2018 Medaille d'Or. 

HET DOMEIN 

Claude Baron is gelegen in het dorpje Charly Sur Marne in de Vallée de la Marne het walhalla voor 
blend Champagnes.Permanente innovatie en precisiewerk is het leidmotief 

 



W1 LA ALMENDRERA 'VERDEJO' 2019 - BODEGAS VAL DE VID 
EXPRESSIEF WIT 

Spanje, Verdejo, Castilla y Léon, 2018, €11,66 per 6 bestellen (€70) 

Ideale wijn als aperitief of met verse tonijn, mosselen, vongole, carpaccio van vis of vlees,… 

DE WIJN 

Heerlijk frisse aroma’s van meloen en passievrucht. Een explosie van fruit. 
Zeer fris en levendig in de mond. Lekker ‘crispy’ met een mooie mineraliteit. 
 
HET DOMEIN 

De Rueda is dé absolute wijnstreek in Spanje voor heldere, frisse, rijke en fruitige witte wijnen. 
Verdejo geeft uite aroma’s van citrus, exotisch fruit en bloesem. Bodegas Val de Vid is een 
wijngaard op 750m boven zeespiegel met bodems van kalk, magnesium, stenen, waardoor er 
enorme mineraliteit in de wijnen terug te vinden is.  

 

W2 RIESLING BIOLOGICO 2019 - JASCI & MARCHESANI 
EXPRESSIEF WIT 

Italië, Riesling, Abruzzo, 2018, €12,50 per 6 bestellen (€75) 

Lekker bij eenvoudige visbereidingen of verse kazen 

DE WIJN 

Licht, strogele kleur met typische Riesling aroma's boordevol fruit. Droog en aangenaam 
zacht in de mond. 6 maanden in inox cuves. Een Italiaanse Riesling om van te genieten! 

HET DOMEIN 

Het verhaal van Jasci Marchesani is er eentje vol charme, passie, en traditie. Maar ook een 
oog voor milieu natuurlijke kwaliteit: biologische wijn. De wijngaarden liggen in het 
productiegebied Monteodorisio / Casalbordino, zuid-oost georienteerd op een hoogte tussen 
200 en 300 meter boven zeeniveau. Manuele oogt, met een off-the-skins vinificatie bij een 
gecontroleerde temperatuur van 16°C. 6 maanden rijping in roestvrijstalen tanks. 

 

W3 PINOT BLANC 2017 - ALDENEYCK 
EXPRESSIEF WIT 

België, Pinot Blanc, Maasvallei, 2017, €14,50 per 6 bestellen (€87) 

6 maanden in inox cuves 

Aperitief, mosselen, oesters, asperges, coquilles. 

DE WIJN 

Heldere gele kleur met een piepklein beetje pettillant. In de neus veel fruit met impressies van 
conference peer en een vleugje kruidigheid. In de mond mineralig, een grote lengte. De echte 
fraîcheur. 6 maanden in inox cuves.   

HET DOMEIN 

In het pittoreske Maaslandse dorpje Aldeneik ligt de 10 hectaren grote wijngaard van Karel en 
Tine Henckens-Linssen. Een voor wijndruiven uitstekende mineraalrijke kiezel- en grindterroir. 

 

 

 



W4 SKOK SAUVIGNON BLANC 2018 
EXPRESSIEF WIT 

Italië, Sauvignon Blanc, Friuli, 2018, €14,66 per 6 bestellen (€88) 

Heerlijk bij al het lekkers uit de zee 

DE WIJN 

Een heerlijk ingetogen Sauvignon Blanc waarbij mineraliteit het sleutelwoord is. Een mooie 
structuur met een sterk maar elegant en verfijnd boeket van witte perzik, abrikoos, brandnetel 
en wat florale toetsen. Een zeer intrigerende neus.  

HET DOMEIN 
 
De Collio staat bekend als één van de beste witte wijngebieden van Italië. Witte 
druivenvariëteiten zijn hier Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon Blanc en Friulano gebotteld 
onder de naam Zabura. Het gebied ligt in Noord-Italië. Manuele pluk van de druiven met een 
strenge selectie. De druiven ondergaan een zeer zachte persing. Vinificatie en verdere 
veroudering op inox cuves. Gedurende een ruime tijd rijping “sur lie”.  

W5 VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 2019 - TENUTA LE 
CALCINAIE 
EXPRESSIEF WIT 

Italië, Vernaccia, Toscana, 2018, €14,66 per 6 bestellen (€88) 

Aperitief, visgerechten zonder room, zeevruchten,... 

DE WIJN 

Florale aroma's met minerale ondertonen en dat vleugje vers gesneden doyenné peer. Geuren 
die je laten denken aan een hooizolder en verse limoenen. Heerlijk frisse en loepzuivere 
Toscaan! 
 
HET DOMEIN 

Tenuta Le Calcinaie is een prachtig klein landgoed op slechts drie kilometer van de stad San 
Gimignano (in de provincie Siena) met in de ondergrond lagen kalksteen. Sinds 1995 volgt de 
wijnbouw het biologische protocol. De hoogte van de wijngaarden ligt tussen 200 en 250 meter 
boven de zeespiegel. 

W6 SANCERRE 'TRADITION' 2018 - VINCENT GRALL 
EXPRESSIEF WIT 

Frankrijk, Sauvignon blanc, Loire, 2018, €20,33 per 6 bestellen (€122) 

Aperitief, visgerechten zonder saus, geitenkaas, diverse salades, mosselen, asperges,... 

DE WIJN 

Witte, bijna bleekachtige kleur. Een typische Sauvignon neus uit de Loire, vol citrus zoals 
grapefruit en mineralig. Mooi droog en typisch Sancerre, expressief, vol en mineralig.  
 
HET DOMEIN 

De oogst gebeurt volledig handmatig en de wijngaard wordt slechts bemest met organische 
mest. Ze werken op biologische wijze. Daarnaast worden de opbrengsten door een strenge 
druifselectie ook laag gehouden om te komen tot wijnen met veel expressie. Door het unieke 
terroir van de Sancerre en de eigenzinnige werkwijze worden de beste resultaten behaald. Deze 
Cuvee Tradition komt van een wijngaard op een westelijke hellingen met een bodem van Silex. 
De vinificatie is met natuurlijke gistsoorten zonder enige manipulatie. 

 
 



ROSE1 CONTRE SENS GRENACHE 2019 - CHÂTEAU D'AQUÉRIA 
ROSÉ 

Frankrijk, Grenache, Côtes du Rhône, 2019, €9,66 per 6 bestellen (€58) 

DE WIJN 

Fruitige en frisse smaak van aardbeien, frambozen en kersen. Perfect in balans en met een lange 
fruitige afdronk. Tongstrelende rosé, nu al onze ontdekking van 2020! 
 
HET DOMEIN 

In 1919 verwerft Jean Olivier het oude domein van de graven d'Aquéria met een 18e-eeuws 
kasteel en bijbehorend park in Franse stijl. Zijn schoonzoon Paul de Bez herstructureert de 
volledige wijngaard, 61 hectare uit één stuk, vandaag geleid door zijn kleinzonen Vincent en 
Bruno. Een vaste waarde in Lirac en Tavel.  

 
 

ROSE2 TAVEL 'LES ESPERELLES' 2019 - CHÂTEAU D'AQUÉRIA 
ROSÉ 

Frankrijk, 52% Grenache Noir, 12% Syrah, 11% Mouvèdre, 9% Cinsault, 9% Clairette, 6% 
Bourboulenc, 2% Picpoul, Côtes du Rhône, 2019, €14,00 per 6 bestellen (84) 

Deze wijn is uitstekend als aperitief, als terraswijn, bij de Aziatische gerechten, gazpacho, 
koude salades en allerlei pasta’s. 

DE WIJN 

Intense rosékleur, typerend voor de Tavel wijn. In de neus heerlijk fruitige aroma's van klein 
rood fruit als bosaardbei, framboos en rode bessen. In de mond fris en aangenaam, met een 
mooie balans tussen het fruit en de kenmerkende aciditeit. 

HET DOMEIN 
 
Veel mensen beschouwen de uit de Rhônestreek afkomstige `Tavel' als de beste rosé van 
Frankrijk. Tavel ligt zo'n 30 kilometer van Avignon en Châteauneuf-Du-Pâpe. Alle 
druivensoorten worden apart gevinifieerd. Er is eerst een korte schilmaceratie voor de 
extractie van de kleur, daarna ondergaan de druiven de alcoholische fermentaie in roestvrije 
temperatuurgecontroleerde cuves. 

 
 

 

 

 

 

 

 



R1 HELEDUS 2018 - PIERRE FIL 
SOEPEL ROOD 

Frankrijk, Mourvèdre, Syrah, Carignan, Grenache, Languedoc, 2017, €11,83 per 6 bestellen 
(€71) 

Gevogelte, gratins, gegrild rood vlees 

DE WIJN 

Intense aroma's van cassis. De neus is erg expressief op rood en zwart fruit, met vooral 
zwarte bessen en morello bessen. In de mond waarderen we de rondheid, met zijdeachtige 
tannines. 12 maanden in inox cuves. 

HET DOMEIN 

De wijngaard bevindt zich in Mailhac, op een boogscheut van Narbonne. Hier groeien de 
wijnstokken op een zandstenen terras in de oude bedding van een nu afgeleide, nabijgelegen 
rivier. Gerolde kiezelstenen beluchten en draineren de grond. "We erven het land van onze 
ouders niet, maar we lenen het van onze kinderen." Het domein is HVE gecertificeerd, alle 
processen verlopen er volgens de High Value Environmental methodes. 

R2 LUCCARELLI CAMPO MARINA PRIMITIVO-MERLOT 2018 
SOEPEL ROOD 

Italië, Primitivo, Merlot, Puglia, 2018, €13,50 per 6 bestellen (€81) 

Rood vlees, haarwild, harde kazen, stevige vleesgerechten,... 

DE WIJN 

Diepe, donkerrode kleur. Aroma's van zwart fruit en kaneel. Vlezige, kruidige wijn met veel 
structuur en rijpe tannines. Heerlijk rond in de mond. 4 maanden op Franse eikenhouten 
barriques. 

HET DOMEIN 
 
Luccarelli wijnen is een project waarbij expert-wijnmakers en ervaren wijnboeren 
samenwerken om - volgens de Salentese traditie - topwijnen te produceren. Zorgvuldige 
selectie van de wijngaard en van het fruit in de wijngaard. Enkel handgeplukte druiven van de 
allerbeste kwaliteit worden gebruikt om de wijnen een lang en opwindend leven in de fles te 
bezorgen. 

R3 VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO 2016 - LE 
CALENDRE 
SOEPEL ROOD 

Italië, 60% Corvina en Corvinone - 30% Rondinella - 10% Molinara, Veneto, 2016 

De wijn is lekker bij pasta’s, rood vlees of bij charcuterie of kaasschotels. 

DE WIJN 

De wijn heeft een robijnrode kleur met granaatrode schakeringen. De neus is intens met 
fruitige aroma’s en een kruidige toets. De smaken zijn fris en aangenaam met zachte tannines 
en een goede aciditeit die zorgen voor een goede balans met het alcoholgehalte. Vol en 
robuust in de mond. Een mini Amarone! 
HET DOMEIN 
Het domein beschikt over ca. 4 ha wijngaard en strekt zich uit naar de uitlopers van de 
Valpolicella. De wijngaarden zijn opgezet met een dubbel gekanteld pergolasysteem: meer 
zonlicht op de druiven en meer wind door het blad.  
Manuele oogst van eind september tot begin oktober. De allerbeste druiven worden 
geselecteerd en ondergaan dan een korte droogperiode van 20 tot 25 dagen op houten 
rekken. Traditionele vinificatie wordt toegepast. Zachte persing na de oogst, maceratie in inox 
cuves. In februari - maart is er een tweede fermentatie van de premium Valpolicella Classico. 
Het resultaat is een wijn met een unieke structuur en stijl. 
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