
Spanje

Xarel-lo, Macabeo, Parellada

Catalunya

11 maanden 'sur lattes'

Aperitief, ideaal bij feestelijke gelegenheden, oesters,...

75cl

DE WIJN HET DOMEIN

Prachtige, lichtgele kleur met een fijne
belletjesstructuur. In de neus rijpe appel, citrus en
kruiden, gevolgd door een mooi en romig pallet met
aanhoudende finale op fraîcheur. Een "no-nonsense"
cava die je haast elke dag kan/mag ontkurken!

De Castell d’Or groep werd in 2005 opgericht en
verzamelde negen bestaande coöperaties uit
verschillende regio’s van Catalunya. Uit de DO Cava
regio bieden ze het buitengewone, prijzenwinnende
Celebrandum cava gamma aan. Het geheim achter
Celebrandum is de uitzonderlijke kwaliteit en het
evenwicht tussen de drie belangrijkste
druivensoorten: Xarel-lo, Macabeo en Parellada. Die
zijn perfect aangepast aan de Penedes regio en zijn
mediterrane klimaat. De wijnmakers leggen de
nadruk op nauwgezette kwaliteit, vertrekkende van
het beheer van de wijngaarden tot het produceren
van de wijn, de rijping en de eindproductie. Het
resultaat is een elegant, evenwichtig en goed
drinkbaar gamma van cava’s, die een uitzonderlijke
kwaliteit en waarde geeft aan de consumenten.

Lente-Zomer Wijnactie 2021 

CAVA CELEBRANDUM BRUT
€11 per fles - €66 per doos



België

Pinot Noir, Pinot Gris, Pinot Blanc

Maasvallei

Aperitief, schaaldieren, zeevruchten, asperges,...

75cl

DE WIJN HET DOMEIN

Goudgele kleur met een weelderige mousse van fijne
belletjes. Expressieve neus van fruitbloesems en
vruchtenaroma's, perfecte smaakbalans, levendige
zuren met grote finesse, mineralige toets van
Maaskiezel gevolgd door een erg lange finale.

In het hart van beide Limburgen, in het pittoreske
Maaslandse dorpje Aldeneik, vlakbij de cultuur- en
terrasjesstad Maaseik ligt de 10 hectaren grote
wijngaard van Karel en Tine Henckens-Linssen. Op
een zonovergoten zuidoosterhelling langs de Maas
met een voor wijndruiven uitstekende mineraalrijke
kiezel- en grindterroir verbouwen zij met veel passie
de Pinot-wijnen. Assemblage van Pinot Noir, Pinot
Gris en Pinot Blanc. Fermentatie en lagering in
roestvrijstalen cuves. Methode Traditionnelle. 2de
gisting op fles.

Lente-Zomer Wijnactie 2021 

ALDENEYCK PINOT BRUT 
€20,50 per fles - €123 per doos



Lente-Zomer Wijnactie 2021

CHAMPAGNE CLAUDE BARON 
Cuvée SAPHIR BRUT 

€25,83 per fles - €155 per doos

Frankrijk

50% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 20% Pinot Meunier 

Champagne

3 tot 6 jaar latrijping

Heerlijk aperitief, oesters, zeevruchten, ...

75cl

Concours Mondial des Féminalise 2018 Medaille d'Or

DE WIJN

De Cuvee Saphir bestaat voor het grootste deel uit Pinot Meunier : de meest vrouwelijke en elegante druif die je in 
deze streek vindt. Heerlijk fruitig, smaakvol en levendig; zoals een champagne hoort te zijn.

HET DOMEIN

Claude Baron is gelegen in het dorpje Charly Sur Marne in de Vallée de la Marne het walhalla voor blend 
Champagnes gelegen rondom het alombekende Chateau Thierry.Le Monde des soeurs Baron : Claire, Lise en Aline 
zijn de derde generatie op het tegenwoordig 55 hectare tellend domein. Permanente innovatie en precisiewerk is 
hun leidmotiefNa het plukken en persen van de druiven gist het sap in grote vaten. De aldus verkregen wijn van 
de drie druivensoorten wordt dan vermengd, om met een kroonkurk gebotteld te worden in de traditionele fles. 
Tijdens de botteling wordt een mengsel van gistcellen en suiker toegevoegd, waardoor binnen de fles weer een 
gisting plaatsvindt. Het koolzuur dat hiervan het bijproduct is, kan niet uit de fles ontsnappen en wordt door de 
wijn opgenomen: de mousse. Na enkele maanden in de kelder te worden bewaard wordt het bezinksel van dode 
gistcellen uit de fles verwijderd en wordt een beetje liqueur d’expédition toegevoegd: een mengsel van oudere 
wijn met een klein beetje suiker. De hoeveelheid suiker (de “dosage”) bepaalt het uiteindelijke zoetgehalte van de 
wijn, zoals bijvoorbeeld brut of démi-sec. Hierna wordt de fles weer gebotteld, dit keer met de kenmerkende 
champignonvormige kurk. De champagne rijpt dan nog drie jaar in de kelders van Claude Baron voordat ze op de 
markt wordt gebracht.



Lente-Zomer Wijnactie 2021

HISTOIRE DE GOUTS  
€8,00 per fles - €48 per doos

Frankrijk

100% Chardonnay, Biologisch

Languedoc

2019

Aperitief, terraswijn, zeevruchten, vis in roomsaus

75cl

DE WIJN

Helder tot lichthelder gele kleur. Mooie fruitige aroma's van kweepeer en lichte botertoetsen. Heerlijk aanhoudende 
finale.Zeer mooie Chardonnay met een goede verhouding tussen fruit en zuren.

HET DOMEIN

Met bijna 250.000 ha wijnbouwgrond is de Languedoc-Roussillon na het Spaanse La Mancha het grootste wijnbouwgebied ter 
wereld. In de Languedoc liggen een aantal betere cru’s zoals Saint-Chinian en Pic-St.-Loup, die verkocht worden als 
Appellation Controlée Protégée (AOP). Daarnaast is er een algemene Indication Géographique Protégée, de IGP Vin de Pays, 
geldend voor de departementen Gard, Hérault, Aude en Pyrénées Orientales. Daarbinnen bestaan weer een aantal kleinere 
specifieke IGP-gebieden met een eigen naam.

De wijnwet voor de AOP wijnen in Languedoc en Roussillon staat alleen druivenrassen toe, die er van oudsher aangeplant 
waren. Veel bekende rassen uit andere wijngebieden, zoals Sauvignon, Chardonnay, Merlot en Cabernet Sauvignon zijn er in 
de laatste decennia aangeplant. Door experimenten is namelijk gebleken, dat deze rassen hier uitstekende wijnen 
voortbrengen. Cépagewijnen, (wijnen gemaakt van één druivenras) of wijnen waarin diverse druivenrassen zijn geblend, 
mogen echter niet als Appellation d’Origine Protégée worden aangeboden, maar wel als IGP Pays d’Oc. Het woord Oc is 
afgekort van Occitanië, een lokale naam voor het gebied van de Languedoc-Roussillon.

Wijnbouw is hier al van ver voor de jaartelling, het klimaat is uitstekend, veel zon, voldoende regen en nauwelijks nachtvorst. 
Jonge wijnmakers, vaak internationaal geschoold, hebben gezorgd voor een compleet nieuw imago van het gebied. Door de 
diverse bodems en micro klimaten zijn de kwaliteiten zeer uiteenlopend, van goed gemaakte basiswijnen tot werkelijk zeer 
hoge kwaliteitswijnen.



Oostenrijk

Grüner Veltliner

Wagram

2019

Uitstekend bij salades, koude voorgerechten of als aperitief
op het terras

75cl

Falstaff 87

DE WIJN HET DOMEIN

In de neus groene appel, citrus, een vleugje witte
peper en verse marsepeinaroma's. Elegante
pruimpjes, frisse zuren en mineraliteit. Dit is zo'n
Grüner Veltliner die je heerlijk laat tintelen. De
aperitiefwijn bij uitstek!

Gerhard Kolkmann is derde generatie wijnbouwer in
het stadje Fels, in het wijngebied Wagram, tussen het
bekende wijngebied Wachau en de grens met
Tsjechië. Bodemonderzoek heeft uitgewezen dat
Wagram eens de kust van een prehistorische oceaan
was. Daarover heeft zich een dikke laag löss (fijn
zand, afgezet door wind) gevormd. De Grüner
Veltliners worden er pittig en kruidig van. Ook de
Roter Veltliner en de Burgundersoorten doen het in
Wagram goed.Het familiebedrijf Kolkmann heeft 34
hectaren wijngaard in bezit, waaronder de sublieme
locaties Brunnthal, Diebstein en Scheiben. De unieke
bodemstructuur van löss in veel van hun wijngaarden
geeft wijnen een markante identiteit. Kwaliteit,
familie en innovatie zijn de grote kernwaarden van
dit bedrijf. Een topdomein uit Oostenrijk!Vinificatie en
opvoeding in inox cuves met temperatuurcontrole.

Lente-Zomer Wijnactie 2021

'FRUCHTSPIEL' 2019 - WEINGUT 
KOLKMANN

€11,00 per fles - €66 per doos



Spanje

Verdejo

Castilla y Léon

2019

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

75cl

DE WIJN HET DOMEIN

Heerlijk frisse aroma’s van meloen en passievrucht.
Een explosie van fruit zoals je zelden meemaakt!
Zeer fris en levendig in de mond. Lekker ‘crispy’!
Elegant in de mond met een mooie mineraliteit.

De Rueda heeft zich in slechts een paar jaar tijd
gevestigd als dé absolute wijnstreek in Spanje voor
heldere, frisse, rijke en fruitige witte wijnen. In
tegenstelling tot het klimaat geeft Verdejo uitermate
frisse zomerwijnen met een aroma’s van citrus,
exotisch fruit, bloesem, voldoende aciditeit, zeer
verfrissende afdronk. 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. José
Antonio is één van de pioniers van de moderne
Rueda's. In tegenstelling tot zijn collegas worden zijn
wijngaarden niet geirrigeerd. Hij gaat er van dat de
planten moeten “werken” en niet lui worden.De
druiven worden ’s nachts geoogst omwille van de
hitte overdag om oxydatie te voorkomen. Rueda
wijnen worden volledig in inox en
temperatuurgecontroleerd gevinifieerd om maximale
frisheid te bewaren. Eerst is er een korte maceratie
van 8 uur om maximale aromas te onttrekken.

Lente-Zomer Wijnactie 2021

LA ALMANDRERA 'VERDEJO' 2019 
BODEGAS VAL DE VID  

€11,50 per fles - €69 per doos



Italië

Verdicchio

Marche

Rijping in inox cuves

2020

Heerlijk bij pasta en rijstgerechten gecombineerd met vis of wit 
vlees

75 cl

DE WIJN

Intense, strogele kleur met lichtgroene tinten. Fris en elegant. In de neus aroma's van bloemen. Frisse smaak 
met een klein bittertje tijdens de heerlijke, aanhoudende finale. Dé signatuurwijn uit de Marche regio.

HET DOMEIN

Vicari is kunst en ambacht van een eeuwenoude traditie. De wijnboerderij van Nazzareno Vicari en zoon Vico ligt 
in Morro d'Alba, aan de Via Pozzo Buono, een weg die in het verleden door de bewoners is gebruikt om 
drinkwater uit een grote waterput te halen en die vandaag nog steeds bestaat. Het kleine bedrijf dat leeft voor 
de zorg van de oogst, met een toewijding en wijsheid, wat blijkt uit de smaak van deze wijn. Nazzareno denkt 
als een landbouwkundige en leerde zijn zoon Vico de basisprincipes van de oenologie. Met grote vaardigheid als 
“selfmade” man en in overleg met geschoolde technici is hij in staat om het beste uit de druiven naar voren te 
halen. Dochter Valentina verzorgt met gratie en intelligentie de public relations en de commerciële kant.De 
Verdicchio is een druivensoort die bijna uitsluitend wordt verbouwd in de Marken en behoort tot de beste witte 
wijnen van Italië. De naam Verdicchio is afgeleid van de kleur van de druif, “verde” wat groen betekent. Het 
klimaat in de Marken is zeer gunstig; De invloed van de zon, Apennijnen en de koele zeewind vanuit de 
Adriatische zee maken de Verdicchio de meest karaktervolle inlandse wijn van Italië.

Lente-Zomer Wijnactie 2021

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI 
CLASSICO  2019 - VICARI 

CAPOFILA DEL POZZO BUONO
€13,33 per fles - €80 per doos



België

Pinot Blanc

Maasvallei

6 maanden in inox cuves

2018

Aperitief, mosselen, oesters, asperges, coquilles.

75cl

DE WIJN HET DOMEIN

Heldere gele kleur met een piepklein beetje
pettillant. In de neus royaal fruitplezier met
impressies van conference peer en een vleugje
kruidigheid. In de mond mineralig, een grote lengte
en een smaakrijke finale. De echte fraîcheur.
 

In het hart van beide Limburgen, in het pittoreske
Maaslandse dorpje Aldeneik, vlakbij de cultuur- en
terrasjesstad Maaseik ligt de 10 hectaren grote
wijngaard van Karel en Tine Henckens-Linssen. Op
een zonovergoten zuidoosterhelling langs de Maas
met een voor wijndruiven uitstekende mineraalrijke
kiezel- en grindterroir verbouwen zij met veel passie
de Pinot-wijnen.

Lente-Zomer Wijnactie 2021

PINOT BLANC 2018 ALDENEYCK
€14,50 per fles - €80 per doos



Italië

Sauvignon Blanc

Friuli

2019

Heerlijk bij al het lekkers uit de zee 

75cl

DE WIJN HET DOMEIN

Dit is een heerlijk ingetogen Sauvignon Blanc die
intens en discreet tegelijkertijd is. 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. 

De Collio staat bekend als één van de beste witte
wijngebieden van Italië. 2/3de Van de productie van
Skok is wit. Witte druivenvariëteiten zijn hier Pinot
Grigio, Chardonnay, Sauvignon Blanc en Friulano
gebotteld onder de naam Zabura.Het gebied ligt in
Noord-Italië en grenst aan Oostenrijk en Slovenië in
het noorden. Venetië en de Adriatische zee vormen
de zuidgrens. De uitlopers van de Alpen met
mineralige ondergrond. Vanuit de lucht zie je enkel
groene landschappen vol met druivenstokken. Een
uitzonderlijke ligging met uitzonderlijke terroirs.De
dichtheid van de wijngaarden op het landgoed Skok
varieert van 4.100 tot 5.500 planten per hectare, met
een gemiddelde productie per hectare tussen de 50
en 55 hectoliter. 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”. 

Lente-Zomer Wijnactie 2021

SKOK SAUVIGNON 2019
€14,66 per fles - €88 per doos



Frankrijk

100% Chardonnay

Bourgogne

2018

Bouillabaise, tarbot en gestoomde vissoorten 

75cl

DE WIJN HET DOMEIN

Mooie volle wijn met aroma's van vanille en citrus.
Lekker mineraal en toch vol van smaak. Heerlijk
lange afdronk!

Limburg telt heel wat wijnmakers, maar de
bekendste en meest excentrieke woont in Frankrijk.
Jean-Marie Guffens heeft er drie wijnhuizen en is
volgens critici de beste producent van witte
bourgogne. ‘Overdreven’, vindt hijzelf,  ‘alle anderen
zijn slechter.’   In 1990 begint hij een voor die tijd
zeer vooruitstrevend handelshuis: Maison Verget. Het
kopen van most (het nog niet vergiste druivensap) is
in de Bourgogne een oud gebruik, maar het
instrueren van de boeren over hoe het land te
bewerken en het oogsten van de druiven met eigen
troepen op een door jezelf gekozen moment, was dat
niet. Het wordt echter wel de sleutel tot succes voor
Maison Verget. Vanaf het begin maakt dit
handelshuis wijnen van een niveau dat maar weinig
domeinen halen. Anno 2018 laat Guffens bij Maison
Verget het dagelijkse werk steeds meer over aan zijn
rechterhand Julien Desplans, met wie hij inmiddels
vele jaren samenwerkt en die de filosofie van Maison
Verget volledig beheerst.La Roche is een kalkrijk
perceel gelegen op het hoogste punt van de rots van
Vergisson, omringd door percelen Pouilly-Fuissé. De
wijn wordt op barriques gevinifieerd en opgevoed.

Lente-Zomer Wijnactie 2021

MÂCON-VERGISSON SUR LA ROCH 
2018 MAISON VERGET  

€21,50 per fles - €129 per doos



Frankrijk

Grenache, Cinsault

Languedoc

2019

Ideale terraswijn, aperitief, heerlijk bij zomerse salades, 
lichte visgerechten,...

75cl

Lente-Zomer Wijnactie 2021

GRIS DE GRIS 'LES REFLETS' 2019 
€9,50 per fles - €57 per doos

DE WIJN

Deze topper heeft een zeer lichte Provençaalse kleur met zalmtinten. Frisse en mineralige neus. Aroma's 
van witte perzik en pompelmoes en ook rood fruit met een toets van kruiden. Heerlijke droge smaak en 
een verfrissende afdronk.

HET DOMEIN

CastelBarry, dé artisanale coöperatieve sinds 1950, is opgericht door lokale wijnbouwers die ervan overtuigd 
waren dat samenwerken groeiversterkend zou werken. De coöperatieve bevindt zich in het hart van een dorp dat 
intussen nationaal en internationaal erkend wordt voor zijn wijnproductie, nl. Montpeyroux.De coöperanten zijn 
reeds meer dan zestig jaar bezig met zowel het behoud van het agrarische karakter van de streek als met het 
ontwikkelen van de economische activiteit. De leden zijn trots op hun samenwerking en waarden als solidariteit, 
delen, deelnemen, gelijkheid, openheid en ethiek zijn keywords.Het Montpeyroux terroir wordt beschouwd als 
een van de beste en meest charmante van de Languedoc streek; bodems bestaande uit klei en kalksteen, 
aanwezigheid van water en de nabijheid van de Middelandse Zee. Intussen zijn hier al veel grote wijnen 
geproduceerd.De zuidoostellijk georiënteerde wijngaarden liggen aan de voet van de Cévennen en het Larzac 
plateau, en zijn beschermd door een bergketen. Montpeyroux ligt in een prestigieuze, en door UNESCO 
geklasseerde, werelderfgoed site net buiten Montpellier. Muilezel tracks, seizoensmigratie van schapen, de 
zoutroute, een stop op de reis naar Santiago de Compostella, allen getuigen van een rijk verleden.De 
wijngaarden zijn gelegen in Montepeyroux - 40km ten noorden van Montpellier -in een warm en droog 
Mediterraan klimaat. Korte gisting met de schil, vervolgens persing en gisting op lage temperatuur om de 
maximale aroma's te bewaren.



Frankrijk

Cabernet Sauvignon, Cinsault, Grenache, Rolle, Semillion,
Syrah

Provence

2020

Heerlijk bij salade niçoise of bij gerookte vis, zoals gerookte
heilbot of zalm

75 cl

HET DOMEINDE WIJN

Marafiance Rosé heeft een aangenaam fruitig aroma 
met citrus- en exotisch fruit tonen. De smaak is breed 
fruitig (kersen, frambozen) met wat provençaalse 
kruiden en een pepertje. Een echte provence rosé, 
sappig en smaakvol met mooie mineraliteit en zuren. 

Château Cavalier blinkt en schittert in de heuvels van
het 'Massif des Maures', in Vidauban, in de Var. In dat
karaktervolle gebied ligt hun wijngaard van 132
aaneensluitende hectares, bijna volledig omzoomd
door bossen. Het riviertje 'Cavalier' gaf niet alleen de
naam aan de wijnen van dit domein maar zorgt ook
voor een natuurlijke irrigatie van de stokken. Na
langzame rijping in een warm klimaat met koele
nachten en mistige ochtenden, gebeurt de
fermentatie door natuurlijke gisting. Opmerkelijk dat
het oogsten hier 's nachts gebeurt, wat de frisheid
van de latere wijn zeker ten goede komt. In de kelder
wil Florent Gaillard de wijn zo puur mogelijk houden.
Zijn doel is het karakter van de druiven op een zo
natuurlijke manier over te brengen naar de wijn. In
de wijn moet je het bijzondere terroir en de kwaliteit
van de druiven terug kunnen proeven. Essentieel
voor hem is een gisting op lage temperatuur, die
nooit boven de 18 graden mag komen, anders zou
het ten koste gaan van het fruit in de wijnen. Het
resultaat is er naar, een wijn met veel karakter, maar
ook met spetterend fruit.

Lente-Zomer Wijnactie 2021

MARAFIANCE 2020
CHÂTEAU CAVALIER

PROVENCE
 €14,17 per fles - €85 per doos



Spanje

Garnacha Tinto, Syrah, Carignan

Catalunya

2019

Heerlijk bij tapas, diverse pastagerechten, wit vlees 

75 cl

James Suckling 90

DE WIJN

Intense aroma's van kers en bosbes, met kruidige 
accenten. Lichte pepertoets in de mond, soepel en 
zachte smaak. Mooi gestructureerde wijn.

HET DOMEIN

Terra Alta wordt door Spaanse topvinologen als één 
van de grote wijngebieden van de toekomst 
beschouwd. Bodegas Jorn Nou is een kleine 
wijnmakerij in deze appelatie, een wijnbouwgebied in 
het zuidwesten van Catalonië - 200 km ten zuiden 
van Barcelona - dat een duizendtal jaar geschiedenis 
en mediterrane traditie belichaamt. Hier produceert 
men heerlijke wijnen, gedistingeerd zowel door hun 
"lichaam en ziel" en door de unieke kwaliteiten van 
onze traditionele druivensoorten.Het droge 
mediterraans klimaat wordt gekenmerkt door 
schaarse regenval, tussen 350 en 450 mm per jaar, 
overvloedige isolatie en twee soorten van wind: Cerç 
die uit het binnenland komt en Garbí, een zeewind. 
De terroir is een gebied met een prachtig landschap 
dat typisch is voor de Middellandse Zee. De bodem 
heeft gevarieerde texturen met een goede 
afwatering. Het is een kalkachtige en kalkrijke grond 
die arm is aan organische materie. De meest 
opvallende bodem is de panal (fossiele duin van 
quartaire oorsprong). De wijngaarden liggen tussen 
350 en 550 meter boven de zeespiegel in de vlakte 
en de valleien.

Lente-Zomer Wijnactie 2021

PETIT TINTO JORN NOU 2019  
€10,00 per fles - €60 per doos



Argentinië

100% Malbec

Patagonia

Opvoeding in inox cuves

2018

Past perfect bij gegrilld vlees, kruidige pasta's of een 
kaasschotel

75 cl

DE WIJN

Intens rode kleur met violette accenten. In de neus florale aroma's van viooltjes, met fruitige hints van 
pruimen en roodfruit jam. Een fruitige smaak, zeer evenwichtig met een ideale zuurtegraad. Zachte 
taninnes en een intense finale met hints van vanille en kokosnoot.

HET DOMEIN

Bodega del Fin del Mundo in Patagonië, Argentinië is omgeven door een barre woestijn. Visie, lef, kapitaal en 
cutting edge technologie zorgen voor wijngaarden en installaties die druiven van topkwaliteit transformeren in 
grote wijnen. Het is niet verwonderlijk dat 'calidad', 'kwaliteit' hier het toverwoord is.870 hectares aan uiterst 
gezonde wijngaarden in de Patagonische woestijn op bodems van zand en steen en rotsen. Een 
verscheidenheid aan zowel witte als aan rode druivensoorten. Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Pinot Noir, 
Tannat, Cabernet Franc en Syrah in rode variëteiten en Sauvignon Blanc, Chardonnay, Semillon en Viognier in 
wit. Zeer divers.De wijngaarden werden aangeplant vanaf 1999. Via drukirrigatie met water afkomstig uit de 
Neuquén rivier, een rivier bestaande uit smeltwater afkomstig van het Andes gebergte, worden de arme 
bodems gevoed. Een temperatuursverschil van meer dan 20°C tussen dag en nacht, technologie, gebruik 
maken van het spectaculaire Patagonische terroir, alles is aanwezig om de honger naar kwaliteit te stillen. En 
de oogst, die vindt plaats in de maanden februari tot april.Intense zonnenstralen aan de bijna immer heldere 
hemel zorgen voor een perfecte afrijping van de druiven. Lage vochtigheid en schaarse regenval houden de 
wijngaard buitengewoon gezond. Druiven met een zeer goede balans die kleur, aciditeit, aroma's en structuur 
aan de wijnen geven. Wijnen met een persoonlijkheid en consistente stijl.Traditionele vinificatie met maceratie 
gedurende 25 dagen, volledige malolactische fermentatie en opvoeding in inox tanks.

Lente-Zomer Wijnactie 2021

FIN PATAGONIA MALBEC 2018 
BODEGA DEL FIN DEL MUNDO 

€11,50 per fles - €69 per doos



Italië

Primitivo, Merlot

Puglia

4 maanden op Franse eikenhouten vaten

2019

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

75cl

DE WIJN HET DOMEIN

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.

Luccarelli wijnen is een project waarbij expert-
wijnmakers en ervaren wijnboeren samenwerken om
- volgens de Salentese traditie - topwijnen te
produceren. Hierbij wordt er rekening gehouden met
dé drie belangrijkste elementen in de hak van Zuid-
Italië: zon, zee en passie.Zorgvuldige selectie van de
wijngaard en van het fruit in de wijngaard. Werken op
het ritme van de natuur en met respect voor het
land. Enkel handgeplukte druiven van de allerbeste
kwaliteit worden gebruikt om de wijnen een lang en
opwindend leven in de fles te bezorgen.Korte
houtlagering van 4 maanden op Franse eikenhouten
barriques.
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CAMPO MARINA              
PRIMITIVO-MERLOT 2019  
€13,00 per fles - €78 per doos



Frankrijk

Grenache Noir, Mourvèdre, Syrah

Côtes du Rhône

2018

Konijn met pruimen, wild, varkensribbetjes, kruidige
stoofpotjes, grillades,...

75cl

DE WIJN HET DOMEIN

Robijnrode kleur. Duidelijke aroma's van rijp rood
fruit, kersen, pruimen, toetsen van kruiden en peper.
Levendig in de mond met een uitstekende balans
tussen fruit, tannines en aciditeit, en een
evenwichtige structuur. Aanhoudende afdronk met
versmolten tannines.
100% Biologische wijn

Domaine des Espiers ligt in het hart van de Vaucluse
tussen de oevers van de Ouvèze enerzijds en de
oevers van de Dentelles de Montmirail anderzijds.
Opgericht door Philippe Cartoux in 1989, worden op
de 9.5ha verschillende AOC's geproduceerd zoals
Côte du Rhône (4ha), Sablet (2.5ha) en Gigondas
(3ha) op biologische wijze.Lage rendementen, hoge
densiteit van de stokken, manuele ontbladering en
groene oogst zorgen voor robuuste, smakelijke maar
ook complexe en verfijnde wijnen.Deze biologische
wijnen worden gekarateriseerd door hun structuur
van krachtige tannines verzacht met subtiele aroma's
van rood fruit en kruiden. Geen enkel gebruik van
chemicaliën tijdens de onkruidbestrijding, maar met
respect voor het terroir.Manuele oogst, aparte
maceratie en gisting van de verschillende
druivensoorten (ongeveer 25 dagen), malolactische
gisting in kuipen. Afrijping gedurende 8 maanden.
Lichte klaring en filtering.
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DOMAINE DES ESPIERS           
CÔTES DU RHÔNE 2018

€13,33 per fles - €80 per doos



Italië

60% Corvina en Corvinone,30% Rondinella, 10% Molinara

Veneto

2017

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

75cl

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 geweldenaar, een mini Amarone en nog veel meer superlatieven!
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VALPOLICELLA CLASSICO 
SUPERIORE RIPASSO 2017  

€18,33 per fles - €110 per doos

HET DOMEIN

Het Italiaanse wijnhuis Le Calendre is één brok passie! Passie voor wijn, want dat proef je meteen terug in hun 
fabuleuze wijnen. Inmiddels staat de vijfde generatie van de familie Peretti aan het roer en zij doen er alles 
aan om perfecte wijnen te maken, en dat begint natuurlijk al in de wijngaard. Het domein beschikt over ca. 4 
ha wijngaard en strekt zich uit naar de uitlopers van de Valpolicella Classico (San Pietro in Cariano) langs de 
oevers van het Gardameer en de badplaatsen Lazise en Bardolino. De wijngaarden zijn opgezet met een 
dubbel gekanteld pergolasysteem, hierdoor moet er meer handwerk worden geleverd maar de voordelen zijn 
groot: meer zonlicht op de druiven en meer wind door het blad. De opbrengsten worden beperkt door het 
handmatig uitdunnen van de druiven, waarbij uiteindelijk alleen de allerbeste druiven gebruikt worden. De 
techniek die aan de basis ligt van Amarone en Recioto is kostbaar. De beste druiven worden met de hand 
geselecteerd en gerangschikt in houten bakken, waar de druiven ca. 120 dagen rusten in een gereguleerde 
ruimte met geautomatiseerde controle van temperatuur en vochtigheid. Met name ventilatie en lage 
temperaturen in de winter zijn cruciaal voor een langzaam en natuurlijk proces waarbij de druiven minstens 
40% van zijn vocht verliest. Hierdoor ontstaat een hogere concentratie van suikers en tannines. De inheemse 
en aromatische kenmerken van de wijnstokken samen met het klimaat, locatie van de wijngaard en 
druifselectie maken de wijnen tot een groot succes! Ook in de kelder wordt er door dit, best wel kleine, 
wijnhuis zeer nauwkeurig en met veel oog voor detail gewerkt.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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