Wijnactie RC Maasland–Lanklaar Oktober 2020
M1: Prosecco Rive Pionono €14,00
Italië Veneto Prosecco. Strogele kleur met groenachtige reflecties. Swingende fruitaroma's van citrus,
appel en peer. Fris, ontzettend aangenaam in de mond en met een elegante mousse. Enkel en alleen
druiven uit eigen wijngaarden. Prosecco van een hoog niveau! Aperitief, feestelijke gelegenheden, …
M2: Cava Caprasia Brut Nature Reserva €15,76
Spanje Valencia Chardonnay-Macabeo. Heldere en briljante citroenkleur met groene highlights en
fijne, strakke, overvloedige bubbels. Aroma's van witte bloemen en jasmijn, begeleid door groen fruit
met subtiele hints van bready gist en hooi. Droog en fris in de mond met aroma's van rijpe appel,
limonera-peer en schuimig citroenfruit. Méthode champenoise. Aperitief, oesters, zeevruchten, ...
M3: Aldeneyck Pinot Brut €20,50
België Maasland Pinot Noir-Pinot Gris-Pinot Blanc. Goudgele kleur met een weelderige mousse van
fijne belletjes. Expressieve neus van fruitbloesems en vruchtenaroma's, perfecte smaakbalans,
levendige zuren met grote finesse, minerale toets van Maaskiezel gevolgd door een erg lange finale.
Aperitief, schaaldieren, zeevruchten, asperges,...
M4: Champagne Claude Baron Cuvée Saphir Brut €25,83
Frankrijk Champagne 50% Chardonnay 30% Pinot Noir 20% Pinot Meunier. Heerlijk fruitig, smaakvol
en levendig; zoals een champagne hoort te zijn. Heerlijk aperitief, oesters, zeevruchten, ...

WB: Aldeneyck Pinot Blanc 2018 €14,50
België Maasland Pinot Blanc. Heldere gele kleur met een piepklein beetje petillant. In de neus royaal
fruitplezier met impressies van conference peer en een vleugje kruidigheid. In de mond mineraal, een
grote lengte en een smaakrijke finale. De echte fraîcheur. Aperitief, mosselen, oesters, asperges,
coquilles, …

W It 1: Skok Sauvignon Blanc 2018 €15,00
Italië Friuli Sauvignon Blanc.Heerlijk ingetogen Sauvignon Blanc, intens en discreet tegelijkertijd.
Mineraliteit is het sleutelwoord van deze wijn. Een mooie structuur met een sterk maar elegant en
verfijnd boeket van witte perzik, abrikoos, brandnetel en wat florale toetsen. Een zeer intrigerende
neus. Heerlijk bij al het lekkers uit de zee …
W It 2: Montonale Montunal 2018 €16,16
Italië Veneto Turbania. Een intense bleekgele kleur met briljanten tinten. In de neus florale en fruitige
toetsen, gedomineerd door aroma's van witte perzik en citroenzeste met hints van balsamico, tijm en

salie en een intrigerende 'wet stone mineraliteit' typisch voor Lugana wijnen. Een perfecte balans
tussen fraîcheur en concentratie waarbij de mineraliteit zorgt voor elegantie en lengte. Aperitief, forel,
baars of witvis, …

W Sp 1: La Almendrera Bodegas Val de Vid 2018 €11,66
Spanje Rueda Verdejo. Heerlijk frisse aroma’s van meloen en passievrucht. Een explosie van fruit
zoals je zelden meemaakt! Lekker ‘crispy’! Elegant in de mond met een mooie mineraliteit. Ideale wijn
als aperitief of met verse tonijn, mosselen, vongole, carpaccio van vis of vlees,…

W 1: Félines Jourdan Picpoul de Pinet 2018 €10,83
Frankrijk Languedoc Picpoul. Goudgele kleur met groene reflecties. Expressieve aroma's van wit- en
exotisch fruit gevolgd door citrus, anijs, acacia en linde. Een mooie structuur en veel mineraliteit.
Verfrissende, aanhoudende en exotische finale. Mosselen, oesters, plateau met zeevruchten, pasta
vongole, gamba's à la plancha, asperges,..
W 2: Guffens au Sud Tandem 2016 €12,66 UITVERKOCHT
Frankrijk Côtes dur Rhône 70% Chardonnay 30% Viognier. De goede mineraliteit en uitstekende
zuren van Chardonnay, met daarnaast het rijpere karakter van de Viognier met tonen van bloesem,
honing en geel fruit. Prachtige balans, een wijn met een pittig karakter! Scampi's, gamba's, gegrilde
vis, aperitief,...
W 3: Yves Cuileron Viognier Les Vignes D‘ a Coté 2018 €20,50
Frankrijk Côtes du Rhône Viognier. Goudgele kleur met in de neus voorjaarsbloemen, perzik, peer,
abrikoos, een vleugje tropisch fruit en een hint van vanille. Smakelijk en rond, heerlijk soepel, droog
maar niet te strak, met in de finale een hint van kruidigheid en wat smakelijke bitters. Heerlijk als
aperitief, mooi bij een salade, asperges, bij gerookte zalm op toast, ...
W 4: Vieilles Vignes de Montbrison Macon Bussieres Verget 2018 €20,66
Frankrijk Bourgogne Chardonnay. Een juweeltje van Guffens. Aroma’s van getoast brood, perziken en
abrikozen zorgen voor een heerijke, verleidelijke geur. Rijk, vol en mineralig in de mond, met
schitterend gebalanceerde zuren. Perfecte begeleider van vissoep, gegrilde vis of kreeft
W 5: Sancerre Tradition Vincent Grall 2019 €21,00
Frankrijk Loire Sauvignon Blanc. Witte, bijna bleekachtige kleur. Een typische Sauvignon neus uit de
Loire, vol citrus zoals grapefruit en mineraliteit. Mooi droog en typisch Sancerre, expressief, vol en
mineraal. Aperitief, visgerechten zonder saus, geitenkaas, diverse salades, mosselen, asperges,...
W 6: Vignes de St Claude Saint Veran Verget 2018 €24,50
Frankrijk Bourgogne Chardonnay. Een gastronomische wijn die vol, rijk en toch heel elegant is. Een
signatuurwijn van Jean-Marie Guffens met een prachtig rijke neus met tonen van mineralen, bloesem
en honing. De smaak is intens en vrij krachtig, met citrusfruit, perzik en abrikoos. De finale is lang en
boeiend. Begeleider van gastronomie zoals gegrilde vis, verfijnde vissoorten met saus of kreeft.
W 7: Château Closiot C de Sec Guffens 2018 €24,50
Frankrijk Bordeaux Sémillon. In zijn wijngaard in Barsac wil Guffens perfecte edele rot voor de zoete
wijn. Hij laat hiervoor slechts enkele trossen per plant hangen. De rest oogst hij in verschillende

rondgangen met optimale rijpheid om een droge bordeaux van topniveau te maken. Sémillon op hout
vergist en opgevoed. Pure klasse!
W 8: Puilly Fumé Chateau de Tracy 2019 €25,50
Frankrijk Loire Sauvignon Blanc. Frisse neus van een zuivere Sauvignon Blanc. Aroma's van anijs,
munt, zoethout en peper. Rond en vettig in de mond met fruitige en sappige aroma's. De wijnen van
het Château de Tracy behoren al sinds eeuwen tot de meest gereputeerde en meest vooraanstaande
gewassen van deze appellation.Aperitief, geitenkaas, asperges, bij diverse pure visgerechten (zonder
roomsaus).
W 9: Chablis Cuvée de la Butte 2017 Verget €26,66
Frankrijk Bourgogne Chardonnay. Verrukkelijke Chablis met een neus van groene appel,
citrusvruchten en grapefruit. De smaak is prachtig geconcentreerd, mineraal en mooi zuiver. De oogst
is altijd klein, maar van hoge kwaliteit. 80% van de wijn verblijft op inoxtank, 20% op eik. Schaal- en
schelpdieren, vis op de plancha en fris aperitief.
W 10: Macon Pierreclos “En Crazy” Guffens-Heynen 2017 €31,33
Frankrijk Bourgogne Chardonnay. Gouden, heldere en pure kleur met een elegante en complexe neus
van sappige appel, peer, meloen en elegante aroma's van exotisch fruit en kruiden. In de mond
mineraal met een zachte textuur, een mooie concentratie en een aantrekkelijk strakke en lange finale.
Gerijpte ham, worst en andere fijne charcuterie. Bresse kip met roomsaus en geitenkaas.
W 11: Pouilly Fuissé C.C. Guffens-Heynen 2018 €60,66
Frankrijk Bourgogne Chardonnay. Goudgele kleur. Intense aroma's van hazelnoot, witte perzik en
peer. Rijk en mooi doorspekt met toetsen van honing en vanille. Zacht en sappig en met een mooie
mineraliteit op de achtergrond. Pure finesse! Perfect bij carpaccio van Sint-Jacobsschelp, kreeft en
andere top zeevruchtenschotels.

Rosé 1: Contre Sense Grenache 2019 €9,66
Frankrijk Côtes du Rhône Grenache. 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! Een vaste waarde in Lirac en Tavel.
Rosé 2: Villa La Vie en Rose 2019 €10,16
Frankrijk Sud-Ouest Négrette. Heldere, bleke rosé in het glas met sappige aroma’s van verse rode
bessen. Zeer aangenaam en verfrissend in de mond met mooie zuren op de achtergrond en een
goede balans. Heerlijke terraswijn, aperitief, of bij diverse salades, scampi's.

R 1: Château Fontarèche Pierre Mignard Rouge 2018 €9,66
Frankrijk Languedoc Carignan, Grenache, Syrah, Mourvèdre. Diepe intense kleur met reflecties van
violet. Krachtige neus met aroma's van zwart fruit, zwarte peper, wervelende specerijen en een
discreet vleugje vanille door de opvoeding op Franse eikenhouten vaten. Volle smaak met een
uitstekend evenwicht en elegante tannines. Aanhoudende en complexe afdronk. Klein wild, lams,
grillades, black Angus, eend, kalfszwezeriken,...

R 2: Heledus Domaine Pierre Fil 2017 €11,83
Frankrijk Languedoc Mourvèdre, Syrah, Carignan, Grenache. Intense aroma's van cassis in een
compacte, soepele stijl. 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. Gevogelte, gratins,
gegrild rood vlees.
R 3: Vieux Coutelin St Estèphe 2015 Cru Bourgeois €18,00
Frankrijk Bordeaux Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot. Gedroogde pruimen en ander zwart fruit
karakteriseren het aroma van deze charmante Saint-Estèphe. Soms een vleugje plantaardigheid,
samen met de vanille toetsen van de houtrijping. De jaargang 2015 heeft nog behoorlijk wat
bewaarpotentieel! Heerlijk bij eendenborst of een wildstoofpotje.
R 4: Grand Enclos du Château de Cerons Rouge Graves 2016 €19,16
Frankrijk Bordeaux 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot. Een quasi perfecte expressie van het
terroir van de Graves. Aroma's van rijp fruit en cassis met 'fumé-toetsen', en kracht en balans.
Zijdezachte tannines en een goede structuur. Edele vleesgerechten, wildgerechten en gerechten met
vlees op grootmoeders wijze.
R 5: Château Dutruch Grand Poujeaux Moulis-en-Médoc Cru Bourgeois Supérieur 2016 €21,66
Frankrijk Bordeaux Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Petit Verdot. Het fruit smaakt perfect
rijp, getuige de zachte aanzet en soepele tannines. Het geheel leeft op bij luchtinname. Ook de finale
is blijvend, lekker intens en krachtig. Mooi bewaarpotentieel. Een echte topper in prijs en in kwaliteit.
Grillades, rood vlees en stoofpotjes. Ook gekruide gerechten en gerechten uit de Aziatische keuken.
R 6: Château Siauriac Lalande-de-Pomerol 2016 €23,66
Frankrijk Bordeaux 78% Merlot, 17% Cabernet franc, 5% Malbec. Krachtige zwartrode kleur. In de
neus rijpe en in deze fase nog door hout gedragen expressie. Diepe vruchten (pruimen, bramen)
cederhout, pure chocolade, zoethout. Volle aanzet en een absoluut fluwelen textuur. Het geheel is
buitengewoon harmonieus en gestructureerd: rijpe, ademende frisheid, intense, maar gepolijste
tannines en de warmte van de rijpe Lalande de Pomerol. Buitengewoon smaakrijke finale (anijs en
laurierdrop als mondaroma). Perfecte begeleider van winterse gerechten.
R 7: Yves Cuilleron Laya Crozes Hermitage 2017 €23,66
Frankrijk Côtes du Rhônes Syrah. Zwarte kersenrode kleur. Charmant rood fruit (bramen, bessen) iets
floraals (viooltjes). Soepele aanzet in de mond met een fijne structuur. Rondheid. Fruit. Wijn heeft de
juiste frisheid en onderliggende tannines. Nodigt uit om door te drinken! Suggestie: een tonijnsteak of
een ratatouille met olijfjes.
R 8: Domaine Marcel Richaud Cairanne Rouge 2018 €25,66
Frankrijk Côtes du Rhône 52% Grenache, 37% Mourvèdre, 11% Syrah. De neus onthult noten van
zwarte bes en gekonfijte kriek. De smaak is volumineus en zacht met soepele tannines. Puur genot uit
de zuidelijke Rhone. Lekker genieten bij een lamsbout met tijm.
R 9: Vincent Dureuil Rully Rouge 2016 €30,16
Frankrijk Bourgogne Pinot Noir. Uiterst zuivere Pinot Noir, neus van kersenfruit gecombineerd met
verse kruiden. Sappig en aangenaam in de mond, met een typische romigheid die je van de Rully's
van Vincent Dureuil mag verwachten. Fijne bereidingen van wit vlees, pluimwild en gevogelte.
R 10: Domaine Bosquet des Papes Châteauneuf-du-Pâpe 2017 €37,16
Frankrijk Côtes du Rhône Grenache Noir, Syrah, Mourvèdre. Robijnrood met een paarse tint. In de
neus aroma’s van rood fruit, gerookt vlees, zwarte olijven en kruiden. Een zijdezachte wijn met
een goede structuur en rijpe tannines die nu reeds behaagt maar gerust nog meerdere jaren
meekan. Wild, kruidige vleesgerechten, kruidige stoofpotjes, Osso bucco,...

R 11: Château Fombrauge Saint Emilion Grand Cru 2015 €37,16
Frankrijk Bordeaux Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Granaatrood. Uitbundige aroma's
van donkerrood fruit. De subtiele, geroosterde houttinten geven de neus extra complexiteit. Deze wijn
bezit een geweldige, geraffineerde structuur in de mond. De tannines zijn geconcentreerd en bewijzen
het potentieel van deze wijn. Gevogelte, gebraad, wild, rood vlees, lamsvlees …
R 12: Marsannay Rouge René Bouvier Clos du Roy 2015 €39,66
Frankrijk Bourgogne Pinot Noir. Een lichte robijnrode kleur. In de neus complexe aroma’s van rijp rood
fruit en mooie aardse toetsen van leder, humus en kruidige hints. De aanzet is fris en soepel met een
mooie fruitigheid en een subtiele houtsmaak. Witte peper is duidelijk aanwezig met een fijne
mineraliteit op het einde. De afdronk in de mond is aangenaam en lang. Ideaal bij lichte
vleesgerechten, kip, kalkoen en kalfsvlees met een niet te krachtig sausje.
R 13: Château Chasse Spleen Moulis Cru Bourgeois Exceptionnel 2015 €42;50
Frankrijk Bordeaux Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot. Zeer populaire
Médoc vanwege zijn rijkdom en aromatische expressie. Uitbundig mooi boers zwarte bessen
karakter. Klassewijn. Een goed te bewaren wijn. Mooie begeleider van fraai rundvlees, zoals
biefstuk, tournedos en entrecote (gebakken, gegrild of geroosterd). Ook heel fraai bij kalfstong en
lamskoteletten.
R 14: Château Cos Labory St-Estephe Grand Cru Classé 2016 €46,66
Frankrijk Bordeaux Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot. Enorm donker purper. Zwart rijp fruit,
kruiden en reglisse. Nog nooit was Ch Cos Labory zo intens en vol als in deze 2016! Bij aanzet
fantastisch zacht en rij. Een mooie frisheid en heel fijne tannines brengen het geheel in een magnifiek
evenwicht. Ook de finale blijft lang, intens en is zeer verfijnd. Bewaartijd 25 jaar maar reeds op dronk
in 2022.
R 15: Gevrey Chambertin La Justice Domaine René Bouvier 2016 €50,50
Frankrijk Bourgogne Pinot Noir. Een diep robijnrode wijn met paarse tonen, helder en doorzichtig met
elegante aroma's van rijp zwart fruit en viooltjes met een hint van kruiden. De complexe wijn is rijk en
levendig met een fraaie structuur en een soepele en zijdezachte smaak. De wijn kan nu gedronken
worden, maar kan ook nog 6 - 8 jaar na oogstjaar worden opgelegd. Heerlijk bij rijke vleesgerechten,
wildgerechten, gevogelte en rijpe romige kazen.
R 16: Château Prieuré Lichine Margaux Grand Cru Classé 2016 €52,50
Frankrijk Bordeaux Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot. Onderscheiding van 4ème Grand Cru
Classé Margaux. Veel kracht, souplesse en een krachtige geur. Wij noteerden indrukken van rijp zwart
fruit, beetje tabak, ceder hout, lichte kruidigheid en vanille. De smaak is echt top, vol en complex, rijke
structuren en finesse. Nuances van zwarte bessen, frambozen en moerbeien met hints van cederhout,
tabak, gedroogde kruiden en ijzererts. In de afdronk mooie aardse tonen met een krachtige smaak
van zwart fruit en cederhout. Een pracht van een klassieke rode wijn. Deze wijn kan nog 5 tot 6 jaar
rijpen.

S 1: Meloso Crianza 2017 Ribera del Duero €16,66
Spanje Castilla y Léon Tempranillo. Een intense en levendige rode kleur, met in de neus aroma’s van
donker rijp fruit met tonen van vanille en kruiden. Sappig en vol in de mond, met smaken van bessen
en fijne ronde tannines. Aangename en licht kruidige afdronk.

S 2: Pago de los Balagueses Syrah 2016 Bodegas Vegalfaro €21,16
Spanje Valencia Syrah. Diep robijnrood met paarse highlights.Een sterke aromatische intensiteit van
rood en zwart rijp fruit, violette bloemige tonen met subtiele balsamico en Aziatische specerijen. In de
mond direct overvloedig fruit van zwarte en rode kersen met een romige complexiteit en fijne, korrelige
tannines. Evenwichtige alcohol en zuurtegraad, gestructureerde, elegante wijn met een fijne,
aanhoudende finale. Bij grillades van rood vlees.
S 3: Luis Canas Rioja Reserva Seleccion de la Famiglia 2015 €24,66
Spanje Rioja Tempranillo, Graciano, Garnacha. Schitterende uitstraling met een granaatachtige kleur
en kers rond de randen. In de neus een complexe variëteit aan aroma's die samen een intense,
verfijnde wijn geven. In eerste instantie zeer rijpe bessen, gerookte levensmiddelen, rozijnen en sterke
drank. Na beluchting kaneel- en jamnoten en geroosterde en gekruide aroma's. Volle smaak,
doorweven met rijpe tannines, wat resulteert in een vlezig gevoel. Langdurig en aanhoudende finale.
Uitstekend bij rundsvlees, lam, stoofschotels, wild, ossenhaas, geroosterd/gegrild vlees en harde
kazen.

R It 1: Colpasso Appassimento Nero D’ Avola 2019 €11,00
Italië Sicilia Nero d’ Avola. Zeer intens fruitboeket van kers, pruim en zwarte bes. Krachtig met veel
diepte en mooi fruit. Een enorme concentratie aan suikers en aroma’s. Best bij kruidige pasta's,
kazen, konijn met pruimen, sudderpotjes.
R It 2: Campo Marina Primitivo Merlot 2018 €13,50
Italië Puglia Primitivo, Merlot. Diepe, donkerrode kleur. Aroma's van zwart fruit en kaneel. Vlezige,
kruidige wijn met veel structuur en rijpe tannines. Heerlijk rond in de mond. De wulpse Merlot partnert
hier perfect met de inheemse Primitivo. Heerlijk bij rood vlees, haarwild, harde kazen, stevige
vleesgerechten,...
R It 3: Chianti Colli Senes Tenuta Le Calcinaie 2019 €14,66
Italië Toscane 95% Sangiovese, 5% Colorino & Lanaiolo. Een heerlijke Chianti op basis van
Sangiovese. Rijk aan kleur en structuur maar vooral ook zeer elegant. Mooie afdronk. Rood vlees,
grillades, tapas, barbecue,...
R It 4: Le Calendre Ripasso della Valpolicella Superiore 2016 €19,00
Italië Veneto 60% Corvina en Corvinone - 30% Rondinella - 10% Molinara. 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. Vol en robuust in de mond. Een
geweldenaar, een mini Amarone. De wijn is lekker bij pasta’s, rood vlees of bij charcuterie of
kaasschotels.
R It 5: Agostino Pavia Barbera D’ Asti Superiore La Marescialla 2016 €24,50
Italië Piemonte Barbera. Aroma's van kruiden, fruit, hout, vanille en leder. Typische Barbera aroma's
en vlezige smaken in de mond. Deze cuvée 'La Marescialla' is de topcuvée van dit fantastische huis.
Wild, rood vlees, kruidige stoofpotten,...
R It 6: Le Calendre Amarone della Valpolicella Classico 2015 €34,66

Italië Veneto 70% Corvina en Corvinone - 25% Rondinella - 5% Molinara. Een intense robijnrode
kleur en wordt meer granaatrood met de leeftijd. De neus is krachtig en aanhoudend met aroma’s van
rijp fruit, kersenconfituur en lichte kruiden. Zacht en aangenaam in de mond met een super mooie
structuur en fluweelzachte tannines. Heerlijk bij een kruidige pasta, rood vlees, charcuterie of
kaasschotel.
R It 7: Le Cinciole Camalaione IGT Super Tuscan 2015 €44,16
Italië Toscane 70% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 15% Syrah. Spectaculaire neus van koffie,
marsepijn en zuivere eik. In de mond, full-body, elegant, verfijnd en versmolten tannines met een
lange finale. Fantastische Supertuscan. Gegrilde T-bone steak, hert en andere wildgerechten.
R It 8: Brunello di Montalcino Poggio Antico 2015 €58,33
Italië Toscane Sangiovese. Intense robijnrode kleur met een aangenaam boeket van verse
frambozen, rode bessen en zoethout. De smaak is krachtig en vol, genereus en goed
uitgebalanceerd. Rood vlees, grillades, de betere barbecue,...

Z 1: Domaine Serre Romani Maury Grenache Noir VDN 2018 €17,67
Frankrijk Roussillon Grenache Noir. Rijp zwart fruit van braambessen en zwarte kersen, zongedroogd
fruit met aroma’s van pruimen en rozijnen, zwarte chocolade en specerijen. Een volle, smeuïge wijn.
Een perfecte balans tussen zoetigheid en fraîcheur met een ruggengraat van rijpe tannines. Heerlijk
bij chocolade zoals een moëlleux, blauwe schimmelkazen,...
Z 2: Château Cantegril Sauternes 2015 €27,50
Frankrijk Bordeaux Sauvignon blanc, Sémillon. Een opmerkelijke hint van bosgrond voor deze
aangename en vlotte Sauternes. De smaak is zacht, breed en houdt lang aan. Complexloos genieten!
Fantastisch bij harde kazen of foie gras.

