Extra Brut - Bodega del Fin del Mundo
Mousserend
75 cl
Argentinië
Patagonia
Chardonnay, Pinot Noir
Aperitief, Charcuterie - Tapas - Antipasti

De wijn
Een verrassend lichtroze kleur door de rijpe Pinot Noir druiven. Fijne en persistente belletjes. Delicieuze aroma's van tropisch
wit fruit, citrusfruit met een stevige scheut limoen, een vleugje kersen en delicate geuren van bloesems. Een verrukkelijk
aperitief!Dirk Rodriguez (DM Magazine): Geen aanduiding op het label dat deze wijn in feite een rosé is. De pinot noir zorgt
hier voor wat kleur. In de mond zacht en makkelijk drinkend. Allemansvriend die past op het terras en bij tapas.

Het wijnhuis
Bodega del Fin del Mundo in Patagonië, Argentinië is omgeven door een barre woestijn. In deze Patagonische woestijn is er
met visie, lef en kapitaal een wijndomein opgericht waar met grote verscheidenheid aan druivensoorten zowel witte als rode
wijnen van topkwaliteit worden gemaakt.
De wijngaarden worden geïrrigeerd met water afkomstig van de Neuquén rivier. Deze rivier bestaat voornamelijk uit
smeltwater afkomstig van het Andes gebergte. De arme bodems, het grote temperatuurverschil tussen dag en nacht, de
technologie en het métier van de wijnmaker staan garant voor wijnen die even spectaculair zijn als de omgeving vanwaar ze
komen!
De oogst vindt plaats in de maanden februari tot april. Intense zon aan de bijna immer heldere hemel zorgt voor de 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 en structuur aan de wijnen geven. Wijnen met een persoonlijkheid en
consistente stijl. Manuele oogst. Single vineyard wijnen. Kortom klassewijnen die het resultaat zijn van inzicht en hard werk!

Franciacorta Brut Millesimato 2018 - Monzio Compagnoni
Mousserend
75 cl
Italië
Lombardia
Chardonnay, Pinot Noir
37 maanden "sur lattes"
2018
Aperitief, Schaal- en schelpdieren

De wijn
Frisse mousserende wijn met een volle belletjesstructuur. In de neus vind je aroma’s van perzik, appel en toast. In de mond
smaken van appel en van geroosterde amandel. Een heerlijk bittertje en een gebalanceerde afdronk.

Het wijnhuis
Monzio Compagnoni is gelegen in Adro, Brescia op de ﬂanken van de heuvels van Franciacorta aan het lago d'Iseo. De
producenten slaagden erin franciacorta op de kaart te zetten als één van de beste mousserende wijnen ter wereld. In 1995
werd dit bekroond met de DOCG-status. Deze DOCG geldt uitsluitend voor de mousserende wijnen met een rijping op ﬂes
van minstens 18 maanden.
Franciacorta is de Italiaanse tegenhanger van champagne en is absoluut niet te vergelijken met prosecco. Deze verﬁjnde
wijn wordt op dezelfde manier gemaakt als champagne, op de ﬂes vergist en hierdoor ook complex.

Claude Baron Cuvée Saphir Brut
Mousserend

75 cl
Frankrijk
Champagne
Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir
3 tot 6 jaar latrijping
Aperitief, Schaal- en schelpdieren

De wijn
De cuvee Saphir bestaat voornamelijk uit pinot meunier. Dit is de meest vrouwelijke en elegante druif in champagne.
Zuiver, fruitig, smaakvol en levendig zoals een goede champagne hoort te zijn.
Een mooie magnum champagne aan een aantrekkelijke prijs!

Het wijnhuis
Gelegen in de vallée de la Marne is dit een waar familiebedrijf waarin de derde generatie van dit 55 ha grote domein aan zet
is.
Permanente innovatie en precisiewerk is het leidmotiv! Deze champagne rijpt eerst drie jaar op ﬂes voordat hij op de markt
wordt gebracht.

Lavasieux 2021
Vol wit
75 cl
Frankrijk
Draaistop
Languedoc
Chardonnay
2021
Aperitief, Schaal- en schelpdieren, Vis in saus

De wijn
Helder tot lichthelder gele kleur. Mooie fruitige aroma's van kweepeer en citrusfruit. Zeer mooie Chardonnay met een goede
verhouding tussen fruit en zuren.

Loudor Chardonnay Barrique 2021
Vol wit
75 cl
Frankrijk
Draaistop
Languedoc
Chardonnay
2021
Aperitief, Charcuterie - Tapas - Antipasti, Gegrilde vis, Vis in saus

De wijn
Goudgele kleur met in de neus aroma's van tropisch fruit en toast van de houtlagering. Frisse smaken van ananas en perzik
zijn prominent aanwezig. Verﬁjnde vanilletonen en 'une touche de beurre' maken het geheel af. Vol, rond en fris. Zijn body
en zijn aangename zuren zorgen voor een uitstekende balans.
In mensentaal: zeer goede 'chardonnay-op-hout' aan een aantrekkelijke prijs in een knap gestylde packaging!

Het wijnhuis
'Het Bos' is een winery in Midden-Limburg omgeven door bronsgroen eikenhout. In deze bossen komen de laatste jaren
regelmatig wolven voor. Wij hebben onze goudgekleurde topcuvée naar een wolf vernoemd. Loup d'or is het merk Loudor
geworden. Het hout dat je in het bos vindt is exemplarisch voor zijn opvoeding op eikenhout.*
*Dit is slechts een verhaal. In realiteit is dit een gepersonaliseerde wijn die wij onder private label hebben laten maken bij
een befaamd wijnhuis in het zuiden van Frankrijk.

La Almendrera 'Verdejo' 2020 - Bodegas Val de Vid
Expressief wit
75 cl
Spanje
Castilla y Léon
Verdejo
2020
Aperitief, Gegrilde vis, Rauwe vis

De wijn
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 en met een mooie mineraliteit.

Het wijnhuis
De Rueda heeft zich in slechts een paar jaar tijd gevestigd als dé absolute wijnstreek in Spanje voor frisse en fruitige witte
wijnen. In tegenstelling tot het klimaat geeft Verdejo uitermate frisse zomerwijnen met een aroma’s van citrus, exotisch
fruit, bloesems, en toch voldoende aciditeit.
Bodegas Val de Vid heeft wijngaarden 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 collega's worden zijn wijngaarden niet geirrigeerd. 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.

Borgo dei Vassalli Sauvignon Blanc 2021 - I Feudi di
Romans
Expressief wit
75 cl
Italië
Friuli
Sauvignon Blanc
2021
Aperitief, Aziatische keuken, Charcuterie - Tapas - Antipasti,
Gegrilde vis, Pizza en pasta met vis, Rauwe vis, Schaal- en
schelpdieren

De wijn
Strogele kleur met groenige tint. Delicate aroma's van peer compote, citrus, hazelnoot en kruidige nuances van bittere
alsem. Een lange elegante afdronk met hints van broodkorst.

Het wijnhuis
I Feudi di Romans is het geesteskind van Severino Lorenzon die in 1991 is gestart met de aanplant van zijn wijngaarden in
Friuli. Met zijn passie voor wijnmaken en zijn doorzettingsvermogen legde Severino de basis voor de exponentiële groei die
er vandaag de dag toe geleid heeft dat deze cantina internationale weerklank geniet.
Momenteel wordt het bedrijf geleid door Enzo Lorenzon en zijn zonen Nicola en Davide. Zij bewerken ruim 60 hectare aan
wijngaarden, op een terroir van kiezels, grind en mergel, gekenmerkt door een microklimaat aan de oevers van Isonzo
rivier. De wijngaarden van Feudi di Romans weerspiegelen hier de verscheidenheid van de oude Friuliaanse traditie: Ribolla
Gialla, Friulano, Chardonnay, Merlot, Pinot Nero, Malvasia, Sauvignon en Pinot Grigio.
Het hele gamma is gebouwd op de ﬁlosoﬁe die belang hecht aan de erkenning van de wijnrank en het terroir, zonder het
respect voor de duizendjarige traditie van Friuli uit het oog te verliezen. Het produceren van wijnen met een herkenbaar
karakter voor frisheid, elegantie, maar met een delicate en precieze stijl.

Cà del Magro Custoza Superiore 2020 - Monte del Frà
Expressief wit
75 cl
Italië
Veneto
Cortese, Garganega, Trebbiano Toscano

2020
Aperitief, Gegrilde vis, Gevogelte

De wijn
Deze buitengewone wijngaard ligt op een zuidoostelijk georiënteerde heuvelrug in Custoza net ten zuidoosten van het
Gardameer. Vieilles vignes op een ondergrond van rotsen en grind. Het resultaat is een unieke wijn met een verﬁjnde
mineraliteit en een groot verouderingspotentieel.
Deze Custoza Superiore is met voorsprong de beste en meest gevierde die er is!

Lichtgele kleur, medium intensiteit met ﬂorale en kruidige aroma's van bloesem, kamille, appel, peer, perzik, citrus, tropisch
fruit en gember. Droog, een zeer goede balans en een lange ﬁnale. De verﬁjnde textuur van extra vergine olijfolie is
opvallend. Topwijn!

Het wijnhuis
Dit uiterst gereputeerde wijnhuis van de familie Bonomo is een gevestigde waarde in de Italiaanse wijnwereld en ligt tussen
het Gardameer en Verona in een idyllisch decor. De wijngaarden zijn échte cru's en de wijnen zijn vaak de referentie in hun
soort.
Er wordt gewerkt met échte Italiaanse druivenrassen zoals fernanda, garganega, trebbiano toscano en trebbianello. ‘We
willen werken aan het behoud van onze eigen rassen’, zegt Marica Bonomo!
Deze wijnen worden jaarlijks overladen met onderscheidingen en awards door de professionele wijnpers zoals Gambero
Rosso, James Suckling, Wine Spectator,...

Pinot Gris 2020 - Aldeneyck
Expressief wit
75 cl
België
Maasvallei
Pinot Gris
6 maanden in inox cuves
2020
Aperitief, Rauwe vis, Schaal- en schelpdieren

De wijn
Zachtgele kleur met mooie tranen. In de neus licht exotische fruitaroma’s en impressies van peper, vuursteen en een beetje
rokerigheid. Fijne zuren en een ellenlange karaktervolle ﬁnale.

Het wijnhuis
In het hart van beide Limburgen in het pittoreske Maaslandse dorpje Aldeneik, vlakbij 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.
Fermentatie en lagering in roestvrijstalen cuves. Methode Traditionnelle. 2de gisting op ﬂes.

Mâcon-Villages 'Grande Elevage' 2018 - Maison Verget
Vol wit
6 maanden op eikenhouten vaten

De wijn
Subtiele aroma's van citrus, toast en roomboter in de neus. De smaak is geconcentreerd, zuiver met exotisch toetsen zoals
ananas en papaya. Fantastische ﬁnale met hints van vanille.
6 maanden rijping op barriques!

Het wijnhuis
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.’
Na in 1976 hun Vlaamse geboortegrond te hebben verlaten voor het avontuur in de Bourgogne kochten zij in 1979 een
aantal akkers in Pierreclos. Inmiddels beslaat het domein 5,3 hectare en hebben ze een aardig imperium opgebouwd met oa.
hun handelshuis Verget.
Maar Guﬀens zou Guﬀens niet zijn, als hij niet op zoek was gegaan naar nieuwe uitdagingen. Zo kocht hij in 1997 in de
prachtige Lubéron een kasteel om ook druivenrassen als Viognier, Marsanne, Rousanne en Syrah aan zich te ‘onderwerpen’.
Maar ook om Chardonnay buiten ‘zijn’ Bourgogne tot grote prestaties te brengen. Hij maakt er schitterende wijnen waarbij
zoals altijd voor hem leidend zijn: oude wijnstokken, lage rendementen, de natuur haar gang laten gaan en bovenal zijn
intuïtie.
Wijlen Steve Jobs noemde onze gouwgenoot de beste witte wijnmaker ter wereld!

Les Reﬂets 'Gris de Gris' 2021 - Castelbarry
Rosé
75 cl
Frankrijk
Languedoc
Cinsault, Grenache Noir
2021
Aperitief, Charcuterie - Tapas - Antipasti

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.
Ons prijsbeest!

Chiaretto di Bardolino 2021 - Monte del Frà
Rosé
75 cl
Italië
Veneto
Corvina, Rondinella, Sangiovese
2021
Aperitief, Aziatische keuken, Charcuterie - Tapas - Antipasti, Pizza
en pasta met vis, Pizza en pasta met vlees

De wijn
Uiterst verleidelijke lichtroze tint met elegante, ﬂorale, fruitige en kruidige aroma's zoals witte bloem, framboos, nectarine
en meloen met een vleugje witte peper.
Loepzuivere droge rosé met medium aciditeit en een zachte body en een delicate en lange ﬁnale.
Excellent als aperitief, bij pizza en pasta of als begeleider van verﬁjnde salades of tapas!

Het wijnhuis
Dit uiterst gereputeerde wijnhuis van de familie Bonomo is een gevestigde waarde in de Italiaanse wijnwereld en ligt tussen
het Gardameer en Verona in een idyllisch decor. De wijngaarden zijn échte cru's en de wijnen zijn vaak de referentie in hun
soort.
Er wordt gewerkt met échte Italiaanse druivenrassen zoals fernanda, garganega, trebbiano toscano en trebbianello. ‘We
willen werken aan het behoud van onze eigen rassen’, zegt Marica Bonomo!
Deze wijnen worden jaarlijks overladen met onderscheidingen en awards door de professionele wijnpers zoals Gambero
Rosso, James Suckling, Wine Spectator,...

Jorn Nou 'Petit Tinto' 2021
Soepel rood
75 cl
Spanje
Catalunya
Carignan, Garnacha Tinto, Syrah

2021
Charcuterie - Tapas - Antipasti, Pizza en pasta met vlees

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

Het wijnhuis
Terra Alta wordt door Spaanse topvinologen als één van de grote wijngebieden van de toekomst beschouwd. Bodegas Jorn
Nou is een kleine wijnmakerij. Het wijnbouwgebied strekt zich uit in het zuidwesten van Catalonië op zo'n 200 km ten zuiden
van Barcelona.

Bardolino 2021 - Monte del Frà
Fruitig rood
75 cl
Italië
Veneto
Corvina, Molinara, Rondinella
2021
Aperitief, Charcuterie - Tapas - Antipasti, Pizza en pasta met vlees

De wijn
Fruit, fruit en nog eens fruit! Een uiterst frisse en sappige rode wijn met een soepele structuur.
Probeer ‘m bij voorkeur licht gekoeld op een zonnige dag. Een topper in zijn klasse!

Het wijnhuis
Dit uiterst gereputeerde wijnhuis van de familie Bonomo is een gevestigde waarde in de Italiaanse wijnwereld en ligt tussen
het Gardameer en Verona in een idyllisch decor. De wijngaarden zijn échte cru's en de wijnen zijn vaak de referentie in hun
soort.
Er wordt gewerkt met échte Italiaanse druivenrassen zoals fernanda, garganega, trebbiano toscano en trebbianello. ‘We
willen werken aan het behoud van onze eigen rassen’, zegt Marica Bonomo!
Deze wijnen worden jaarlijks overladen met onderscheidingen en awards door de professionele wijnpers zoals Gambero
Rosso, James Suckling, Wine Spectator,...

Campo Marina Primitivo-Merlot 2021
Soepel rood
75 cl
Italië
Puglia
Merlot, Primitivo
4 maanden op Franse eikenhouten vaten

2021
Gegrild vlees, Lams, Wild

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. De wulpse Merlot partnert hier perfect met de inheemse Primitivo.

Het wijnhuis
Luccarelli wijnen is een project waar expert wijnmakers en ervaren wijnboeren samenwerken om kwaliteitswijnen te
produceren. Hierbij wordt er rekening gehouden met dé drie belangrijkste elementen in de hak van Zuid-Italië: zon, zee en
passie!
Werken op het ritme van de natuur en met respect voor het land. Enkel hand geplukte druiven van de allerbeste kwaliteit
worden gebruikt. Oude wijnstokken en de beste terroirs van Puglia. Dit zijn zuiderse wijnen die de zon in je glas doen
schijnen!

Chianti Colli Senesi 2021 - Tenuta Le Calcinaie
Soepel rood

De wijn
Een heerlijke Chianti op basis van Sangiovese. Rijk aan kleur en structuur maar vooral ook zeer elegant. Mooie afdronk.

Het wijnhuis
Tenuta Le Calcinaie is een prachtig klein landgoed op slechts drie kilometer van de stad San Gimignano in de provincie
Siena, Toscane.
Simone Santini is één van de pioniers van de biologische wijnbouw in Toscane. Biologische werken was en is voor
Simone geen gladde verkoopstruc of een uitgekiende marketingzet. Simone is biologische beginnen werken omdat hijzelf
lijdt aan smetvrees.
Deze 100% biologische wijnen zijn een must have voor iedere levensgenieter die Toscane, en bij uitbreiding heel Italië,
warm in zijn hart draagt. Zuiver, elegant, fris... en bio!

Gran Reserva 2019 - Bodega del Fin del Mundo
Stevig rood
75 cl
Argentinië
Patagonia
12 maanden op eikenhouten vaten
2019
Gegrild vlees, Runds - kalfs, Wild

De wijn
Diepe robijnrode kleur. Aroma's van chocolade, rijpe kers en tabak gevolgd door een mooi versmolten houttoets. Zachte
tannines met smaken van opgelegde kers. Mooi aanhoudende ﬁnale!
De Gran Reserva wordt enkel gemaakt in uitzonderlijk goede oogstjaren.

Het wijnhuis
Bodega del Fin del Mundo in Patagonië, Argentinië is omgeven door een barre woestijn. In deze Patagonische woestijn is er
met visie, lef en kapitaal een wijndomein opgericht waar met grote verscheidenheid aan druivensoorten zowel witte als rode
wijnen van topkwaliteit worden gemaakt.
De wijngaarden worden geïrrigeerd met water afkomstig van de Neuquén rivier. Deze rivier bestaat voornamelijk uit
smeltwater afkomstig van het Andes gebergte. De arme bodems, het grote temperatuurverschil tussen dag en nacht, de
technologie en het métier van de wijnmaker staan garant voor wijnen die even spectaculair zijn als de omgeving vanwaar ze
komen!
De oogst vindt plaats in de maanden februari tot april. Intense zon aan de bijna immer heldere hemel zorgt voor de 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 en structuur aan de wijnen geven. Wijnen met een persoonlijkheid en
consistente stijl. Manuele oogst. Single vineyard wijnen. Kortom klassewijnen die het resultaat zijn van inzicht en hard werk!

Cairanne 60/40 2020 - Domaine des Espiers
Stevig rood
75 cl
Frankrijk
Côtes du Rhône
Bio
Grenache Noir, Mourvèdre
2020
Gegrild vlees, Runds - kalfs, Wild

De wijn
Blend van 60% Grenache en 40% Mourvèdre van oude wijnstokken. Een wijn die veel weg heeft van een Châteauneuf-dupape! Hij is intens, kruidig, rijp en verﬁjnd tegelijkertijd. Mooi evenwicht tussen zuurtegraad en tannines. Een krachtige wijn
met een fantastische afdronk.
Cartoux' eerste jaargang maar wat een binnenkomer. Een strike!

Het wijnhuis
Domaine des Espiers ligt in het hart van de Vaucluse vlakbij de Dentelles de Montmirail. Opgericht door Philippe Cartoux in
1989 worden op de 9.5ha verschillende AOC's geproduceerd zoals Côte du Rhône, Sablet en Gigondas.
Lage rendementen, hoge densiteit van de aanplant, manuele ontbladering en groene oogst zorgen voor robuuste
en smakelijke, maar zeker ook complexe en verﬁjnde wijnen. Deze biologische wijnen worden gekarakteriseerd door hun
structuur van krachtige tannines en verzacht met subtiele aroma's van rood fruit en kruiden. Geen enkel gebruik van
chemicaliën tijdens de onkruidbestrijding maar met respect voor het terroir. Traditionele viniﬁcatie en een warme maceratie
voor de fruitexplosie. Lagering in betonnen kuipen gedurende 8 tot 10 maanden.
100% biologisch!

