
Sutto Prosecco Extra Dry

Mousserend

75 cl

Italië

Veneto

Glera

Aperitief, Charcuterie - Tapas - Antipasti

De wijn
Mooie strogele kleur. In de neus subtiele hints van perzik en peer en verleidelijke aroma's van wilde bloem. Een frisse en
evenwichtige smaak verrijkt met een verfijnde en aanhoudende pareling.

Een klasbak!

Het wijnhuis
Sutto is gelegen in Campo di Pietra tussen Treviso en Venetië. In deze streek wordt al meer dan tweeduizend jaar wijn
verbouwd. In dit familiebedrijf is momenteel de derde generatie aan zet. Dankzij het bodemprofiel en de nabijheid van de
Adriatische Zee profiteren de wijngaarden van ideale klimatologische omstandigheden. 

Deze wijnen staan hoog aangeschreven in Gambero Rosso. Het is geen toeval dat het Knokse restaurant dat zopas gekroond
is tot ' 's werelds beste Italiaanse restaurant in het buitenland ' werkt met deze wijnen!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Gales 'Cuvée Première' Rosé Brut

Mousserend

75 cl

Luxemburg

Pinot Noir

Aperitief

De wijn
Een goed gebalanceerde mousserende wijn met een fijne en lang aanhoudende mousse. Zacht en romig met expressieve
smaken van framboos en aardbei met een opmerkelijke fraîcheur.

Het wijnhuis
Caves Gales is een echt familiebedrijf dat langs de oevers van de Moezel in Remich, Luxemburg gelegen is. Het bedrijf staat
bekend om zijn fantastische mousserende wijnen gemaakt op de 'méthode traditionelle' zoals in de champagnestreek. Deze
wijnen beschikken over zoveel finesse dat ze tot de absolute top horen. 

De kelders liggen op zo’n 30 meter onder de grond en de temperatuur is hierdoor constant en ideaal.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


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. 

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Charles Pougeoise Champagne Blanc de Blancs Brut
Premier Cru

Mousserend

75 cl

Frankrijk

Champagne

Chardonnay

Aperitief, Desserts, Schaal- en schelpdieren

De wijn
De 10 hectares aan wijngaarden liggen in Vertus, een Premier Cru dorp in het hart van de Côte des Blancs en de bakermat
van chardonnay.

Fris en fruitig in de neus. Accenten van braam, thijm en pruim. Goede aciditeit, aangenaam fruitig in de mond gevolgd door
een aanhoudende afdronk.

Fantastisch lekkere Blanc de Blancs Champagne die tevens een Premier Cru is aan een superprijs. Niet zonder reden onze
coup de coeur! 

Het wijnhuis
Champagne Charles Pougeoise is opgericht in 1954. Dit huis heeft een trouw en befaamd cliënteel kunnen opbouwen zoals
bijvoorbeeld de Sorbonne, het kabinet van de burgemeester van Parijs en de buitenlandse Franse ambassades.

Dit is zonder meer zuivere en frisse aperitief champagne. Aanrader!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Pinot Blanc 2021 - Aldeneyck

Expressief wit

75 cl

België

Maasvallei

Pinot Blanc

6 maanden in inox cuves

2021

Aperitief, Rauwe vis, Schaal- en schelpdieren

De wijn
Royaal fruitplezier met impressies van conference peer, kruisbes en een vleugje kruidigheid. Verfijnde zuren. Een crispy
mondgevoel met intensiteit en lengte. Sappig en een smaakvolle finale met veel reliëf.

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. 

De Maas zette duizenden jaren lang grind- en kiezellagen af op de oevers, met als toplaag leem en klei. Rond de abdij van
de heiligen Harlindis en Relindis uit Aldeneiken, verbouwde men al omstreeks het jaar 750 wijn, weliswaar in een bescheiden
hoeveelheid. Maar tijdens de wat latere middeleeuwen kwam er vanwege een merkbaar kouder klimaat en woelige
ontwikkelingen een onderbreking. Tussen Maasmechelen en Roermond is de vallei nu een van de droogste gebieden in de
Benelux. Dankzij het warmere microklimaat – de wijngaardhelling is zuidzuidoostelijk georiënteerd – ontwikkelen de Pinot-
druiven volop de minerale aroma’s en de fruitige smaak die Pinot-wijnen uit de Maasvallei typeren.

Om de best mogelijke kwaliteit van de wijn te bereiken, volgde Karel een opleiding tot Winzer (wijnbouwer) aan het
wijnbouwinstituut in Trier, in de Moezelstreek. Op zijn domein streeft hij als wijnbouwer naar een beperkte opbrengst per
wijnstok van maximaal 50 hectoliter per hectare . Alle elementen van het terroir – het droge en warme klimaat aan de Maas,
de stenige bodem, de zuidzuidoostelijke helling staan garant voor zinnestrelende wijnen.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Custoza 2021 - Monte del Frà

Expressief wit

75 cl

Italië

Veneto

Cortese, Garganega, Trebbianello, Trebbiano Toscano

2021

Aperitief, Gegrilde vis, Pizza en pasta met vis, Rauwe vis

De wijn
Lichtgele kleur. Uitgesproken intensiteit met florale aroma's van bloesems, abrikoos, perzik, groene appel en tropisch fruit.
Droog, elegant en gebalanceerd in de mond. 

Een uitblinker op je zomerterras!

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,... 

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Vernaccia di San Gimignano 2021 - Tenuta Le Calcinaie

Expressief wit

75 cl

Italië

Toscana

Vernaccia

2021

Aperitief, Gegrilde vis, Schaal- en schelpdieren

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 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!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Lugana 2021 - Monte del Frà

Expressief wit

75 cl

Italië

Veneto

Trebbiano

2021

Aperitief, Gegrilde vis, Pizza en pasta met vis, Rauwe vis

De wijn
Een heldere strogele kleur met uitgesproken florale en fruitige aroma's zoals bloesem, abrikoos, perzik, mandarijn zeste en
tropisch fruit. Droog, goed gebalanceerd en een lange aanhoudende finale. 
Heerlijk sappige wijn die niet mag ontbreken op uw zomerterras!

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,... 

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Skok Pinot Grigio 2021

Expressief wit

75 cl

Italië

Friuli

Pinot Grigio

2021

Charcuterie - Tapas - Antipasti, Gegrilde vis, Schaal- en
schelpdieren

De wijn
Een zinderende neus van nootjes, beboterde toast, abrikoos en perzik. Mediumbody. Soepel en elegant in de mond en met
een licht zalmrose kleur. Een charmeur!

Het wijnhuis
Het huis Skok vinden we terug in de regio Friuli, in het uiterste Noord-Oosten van Italië, op de grens met Oostenrijk en
Slovenië. Deze bergachtig regio noemt men Collio. 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.  

Hier op de uitlopers van de Alpen, op deze mineralige ondergrond, worden er loepzuivere wijnen gemaakt. Enrietta en haar
broer Edi zijn de eigenaars. De sales worden gedaan door onze goede vriend Sebastian die graag T-shirts van Stars Wars
draagt, maar dit geheel terzijde. De styling van de etiketten is niet alledaags maar eerder opvallend. Meer nog, vooral de
kwaliteit van de wijnen valt op!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Vermentino di Monteverro 2020

Expressief wit

75 cl

Italië

Toscana

Vermentino

6 maanden in inox cuves

2020

Aperitief, Pizza en pasta met vis, Schaal- en schelpdieren

De wijn
Vermentino is het witte druivenras bij uitstek van de Toscaanse kust. Het wordt gebruikt om frisse, fruitige witte wijnen te
maken met fijne mineraliteit en met de geur van zomergrassen, bloesems, kweepeer en peer. Monteverro Vermentino,
uitsluitend gerijpt in staal, is een uitdrukking van de levensvreugde van Italië - een lichte, delicate witte wijn, bijzonder
geschikt als aperitief of bij zeevruchten.

Deze Vermentino 2020 is een delicate symfonie. Geurende en dromerige tonen brengen ons naar een terras met uitzicht op
zee. Witte bloemen, citroenen en exotische planten doen je wegdromen naar een oase van rust.

De briljant grijs-gouden kleur met reflecties van olijfbladeren schittert in het glas. De neus biedt expressieve aroma's van
Amalfi-citroen, vlierbessen en witte perzik met een vleugje exotisch fruit. De frisse aanzet evolueert op witte perzik, ananas,
appeltaart, vers gemaaid gras en gemalen stenen. De aanwezige zuren en aromatische toetsen zijn perfect in balans.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Het wijnhuis
In het zuiden van Toscane net naast het stadje Capalbio ligt de Maremma. Deze regio ligt aan de mooiste wateren van de
Thyrreense Zee. Het levensgenieten, de passie voor kunst en schoonheid, de keuken en het schiereiland Monte Argentario
maken dat deze regio als één van de mooiste vakantieplekken van Italië mag genoemd worden.

Monteverro is het prestigeproject van de familie Weber. Een vooraanstaande familie van Duitse industriëlen die een diepe
passie koesteren voor Toscane en grote rode wijnen uit Frankrijk. Nu maken ze grote rode wijnen met bekende Franse
druiven. De geweldige ligging van wijngaarden die als het ware uitmonden in zee, de hellingen, de bries en de rotsige rode
kleibodem maar ook de knowhow maken dat dit domein uniek genoemd mag worden. 

Het maken van uitzonderlijke wijnen begint bij de pluk en er is buitengewoon veel aandacht voor het fruit. Hier beschouwt
men het maken van wijn als een kunstvorm. Dit is een soort 'Premier Grand Cru van Toscane' met een kwaliteitsniveau dat
enkel haalbaar is door het streven naar perfectie.

Hand geplukte druiven en een hypermoderne wijnmakerij en een zeer precies productieproces zorgen voor werkelijk
verbluffende wijnen. Alleen de allerbeste druiven worden gebruikt. Manuele oogst. Microvinificatie en natuurlijke fermentatie
in inox cuves en houten vaten. Rijping 24 maanden in Franse eiken vaten waarvan 80% nieuwe eik.  Geen klaring of filtering.
De challenger van Sassicaia!



Piemonte Cortese 'La Rocca' 2019 - Albino Rocca

Vol wit

75 cl

Italië

Piemonte

Cortese

8 maanden op eikenhouten vaten

2019

Gevogelte, Romige kazen, Vis in saus

De wijn
Lichte strogele kleur en aroma's van bisquit en marsepein. Frisse zuren, nootachtige en minerale smaak met mooi
geïntegreerd hout. Klasbak uit Piëmonte! 

Het wijnhuis
We zijn aanbeland in Piemonte. Dit is een regio in het noorden van Italië die beschermd wordt door de Alpen en die toch in
de nabijheid is van de Middellandse Zee. Piemonte is een absolute topregio voor wijnbouw. Kort door de bocht genomen, het
Bourgogne van Italië! Van hier komen de nobele wijnen met ronkende namen zoals Barolo en Barbaresco! Elegantie,
verfijning en klasse zijn woorden om de Piemontese wijnen te beschrijven.

Albino Rocca is een familiaal wijndomein in handen van de zussen Daniela, Monica en Paola Rocca. Zij namen de fakkel over
van hun vader Angelo nadat deze omkwam in een tragisch ongeval met het sportvliegtuigje waarmee hij zo graag over zijn
wijngaarden vloog.

Zowel in de wijngaarden als in de kelders wordt er niets aan het toeval overgelaten en wordt er uiterst precies gewerkt. Een
domein dat gerund wordt door minzame 'gentlewomen' die producten maken voor seigneurs. Laten we duidelijk zijn, hier
wordt er gestreefd naar enkel de hoogste kwaliteit. Dit zijn zonder meer edele wijnen voor de fijnproever!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Rioja White 2021 - Bodegas Vivanco

Expressief wit

75 cl

Spanje

Rioja

Maturana Blanca, Tempranillo Blanco, Viura

2021

Charcuterie - Tapas - Antipasti, Gevogelte, Schaal- en
schelpdieren, Vis in saus

De wijn
Rafael Vivanco combineert de druiven viura, tempranillo blanco en maturana blanca in een loepzuivere, witte wijn met
frisse, rijpe fruittonen. Een verademing vergeleken met de zware, houtgerijpte traditionele stijl van veel andere
producenten.

Het wijnhuis

Middenin de Rioja Alta ligt het wijngoed van Rafael Vivanco. Het state of the art wijnhuis is begin deze eeuw gebouwd. Het
ligt volledig onder de grond. Niet alleen past het wijnhuis hierdoor prachtig in het landschap, de ondergrondse ligging zorgt
ook voor de juiste temperatuur en luchtvochtigheid.

De Engelse wijnschrijver Tim Atkin plaatst Rafael Vivanco hoog in de top 10 van moderne wijnmakers in de Rioja. Rafael is
terughoudend met het gebruik van nieuw eikenhout en zoekt wijngaard- en druifexpressie. 

De moderne manier van wijnmaken leerde hij tijdens zijn studies in Bordeaux. In zijn nieuwe bodega werkt hij met een
uitgekiende mix van klassieke en moderne technieken en maakt alzo prachtige wijnen. Aanrader!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Rias Baixas 'Lias Finas' 2021 - Bodegas Attis

Expressief wit

75 cl

Spanje

Galicia

Albariño

6 maanden deels op eikenhouten vaten

2021

Gegrilde vis, Rauwe vis, Schaal- en schelpdieren

De wijn
Deze Lias Finas rijpt sur lie, deels op eikenhouten vaten en deels op stalen tanks gedurende 6 maanden. Het levert een wijn
op met een complexe set van aroma’s. Rijp fruit en bloemen met daarnaast een fantastische mineraliteit en lichte ziltigheid.
De wijn is fris maar heeft ook een zekere rondeur. Op en top elegant met een heerlijke finale! 

Het wijnhuis
De appellatie Rias Baixas is een gebied dat zich langs de Atlantische kust van Noord-West Spanje uitstrekt. De nabijheid van
de zee zorgt voor aanzienlijk veel regenval en een eerder koel klimaat naar Spaanse normen. Dit geeft wijnen met een
kenmerkende frisheid zowel in rood als wit.

Bodegas Attis is een project van twee broers, Robustiano en Baldomero Fariña, vergezeld van de Franse wijnmaker Jean
François Hebrard. Het doel is om met autochtone Gallicische druiven échte Atlantische wijnen te maken. De wijnen moeten
een expressie zijn van de oceaan die zeer bepalend is voor het lokale klimaat en terroir. Een lichte ziltigheid in de wijn is dan
ook zeker een voornaam kenmerk bij de wijnen van Attis. Dit maakt hun wijnen dan ook tot de gedroomde partners bij verse
vis en zeevruchten. Bij zeebaars, oesters of een plateau fruits de mer! 

Sinds 2021 brengt Attis ook wijnen uit Bierzo op de markt onder het label Sangarida. Ook hier volgen de twee broers hun
filosofie door uitsluitend wijnen te produceren met inheemse druiven - mencia en godello - die het karakter van de regio
refelcteren. Het gaat hier om een zeer kleine productie. Van de meeste cuvées worden minder dan 1500 flessen
geproduceerd! Boutique wines dus!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Alentejo Branco 2019 - Quinta do Paral

Expressief wit

75 cl

Portugal

Alentejo

Antao Vaz, Verdelho, Vermentino, Viognier

2019

Charcuterie - Tapas - Antipasti, Pizza en pasta met vis

De wijn
In het glas een heldere, lichtgele kleur met aroma's van grapefruit, citrus en sinaasappel, maar ook van vochtige klei en
humus. Aangenaam droog, een goed gebalanceerde blend met een ongelooflijk lichte textuur. De finale doet je verlangen
naar een volgend glas.

Het wijnhuis
Quinta do Paral is gelegen nabij Vidigueira in het hart van Portugal. Met zijn zacht glooiende heuvels en zijn uitgestrektheid
biedt de Alentejo streek een werkelijk uniek landschap. Het echte potentieel ligt echter dieper: vruchtbare klei, graniet- en
leisteenbodems en een uniek microklimaat creëren optimale omstandigheden voor een uniek terroir. Door de uitstekende
kwaliteit van de druiven kunnen wijnen van hoge kwaliteit geproduceerd worden die het onderscheidende karakter van
Alentejo uitdrukken. 

Met de overname van Quinta do Paral door topondernemer Dieter Morszeck, eigenaar van het luxe
reiskoffermerk Rimowa, werd de wijnmakerij naar het allerhoogste level getild. Hoofdenoloog Luís Morgado Leão werkt
met autochtone druivenvariëteiten afkomstig van 40 jaar oude wijnstokken. Het wijnhuis focust op duurzaamheid en
vakmanschap in combinatie met respect voor de Alentejo cultuur. Handmatige pluk, natuurlijke processen in de
wijngaard en strikte opbrengstvermindering zorgen voor de hoge kwaliteit van de wijnen. Werkelijk hoogstaande wijnen!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Chasteronne Chardonnay Grand Réserve 2021

Vol wit

75 cl

Frankrijk

Draaistop

Languedoc

Chardonnay

2021

Aperitief, Charcuterie - Tapas - Antipasti, Gegrilde vis, Vis in saus

De wijn
Deze Chardonnay heeft alle kenmerken van een een verfijnde Réserve. De houtlagering,  het rijpe fruit en het licht notige
karakter bepalen het smaakprofiel. De smaak is lekker fris en tegelijkertijd vol en rijk.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Verget Au Sud Viognier 2020

Expressief wit

75 cl

Frankrijk

Draaistop

Côtes du Rhône

Viognier

2020

Aziatische keuken, Gevogelte, Rauwe vis

De wijn
Het parfum is uitbundig en geurt naar bloemen, acaciabloesem, honing, peer en abrikoos. De smaak is heerlijk fris en sappig
en biedt een zacht zoete zweem van rijp fruit en een iets vettere structuur. De afdronk is levendig en perfect in balans.
Verrukkelijke viognier!

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!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Bourgogne Blanc 'Terres de Pierres' 2020 - Maison Verget

Vol wit

75 cl

Frankrijk

Bourgogne

Chardonnay

2020

Rauwe vis, Schaal- en schelpdieren

De wijn
Geuren van gele appel, abrikoos, bloesem en iets van toast. De smaak is mooi geconcentreerd en biedt een aangename
vettigheid, uitstekende zuren en een fijn bittertje.

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!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Château Carbonnieux 2019 - Pessac-Léognan Grand Cru
Classé

Vol wit

75 cl

Frankrijk

Bordeaux

Sauvignon Blanc, Sémillon

10 maanden op eikenhouten vaten

2019

Gegrilde vis, Schaal- en schelpdieren, Vis in saus

De wijn
Een zeer uitnodigende witte Bordeaux. Mooie citrusaroma's in de neus .In de mond vlierbloesems en een vleugje vanille
maar ook limoen en een frisse mineraliteit. Een romige textuur, duidelijke hints van eik en een pittige, levendige afdronk.

Het wijnhuis
Bekende eigendom in handen van de vooraanstaande wijnfamilie Perrin. Chateau Carbonnieux is gelegen in Léognan in het
hart van de befaamde Pessac-Leognan appellatie net buiten de stad Bordeaux. Het is één van de veertien Cru Classés in de
Graves en één van de zes die zowel in rood als in wit geboekt staan als zijnde Cru Classé . Lid van de 'Union des Grands Crus
de Bordeaux' en de 'Crus Classés de Graves'. Dit domein werd ooit bezocht door voormalig president van de Verenigde
Staten, Thomas Jefferson. Op de binnenplaats van het kasteel liet hij een pecannoot boom planten. Deze indrukwekkende
boom is na ruim 250 jaar nog steeds deurwachter van Carbonnieux!

De wijngaarden liggen op de linkeroever van de Garonne. Typische Graves ondergrond van gravel, klei, zand en slib
aangevoerd door de rivier.

Een wereldbekend chateau toen én nu!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Pouilly-Fuissé 'Les Crays' 2019 - Maison Verget

Vol wit

75 cl

Frankrijk

Bourgogne

Chardonnay

7 maanden op eikenhouten vaten

2019

Gegrilde vis, Schaal- en schelpdieren, Vis in saus

De wijn
Verfrissende aanzet met een neus vol wit en geel fruit, citrus en boter en met een subtiele houttoets. In de mond onthult
deze Pouilly-Fuissé een fijn evenwicht tussen zuurtjes en heerlijke vettigheid. Was getekend, Jean-Marie.

Wine Advocate: The 2019 Pouilly-Fuissé Les Crays is very pretty, mingling aromas of buttered orchard fruit, almond paste
and fresh peach in an inviting bouquet. Medium to full-bodied, textural and fleshy, it's bright and lively, with tangy acids and
a nicely defined finish.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


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!



Saint-Véran 2018 - Guffens-Heynen

Vol wit

75 cl

Frankrijk

Bourgogne

Chardonnay

2018

Gevogelte, Schaal- en schelpdieren, Vis in saus

De wijn
Kracht, finesse, richesse, fruit,... kortom de klasse van Guffens! Een heerlijk geurende wijn met tonen van perzik, peer,
honing en hazelnoot. De smaak is heel rijk, zit vol spanning en bezit verkwikkende zuren.

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!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Châteauneuf-du-Pape Blanc 2019 - Domaine Bosquet des
Papes

Vol wit

75 cl

Frankrijk

Côtes du Rhône

Bourboulenc, Clairette, Grenache Blanc

Enkele maanden op eikenhouten vaten

2019

Gevogelte, Vis in saus

De wijn
Mooie gele kleur met groene reflecties. Intense aroma's van witte bloemen en droog fruit en hints van acacia en vanille. Een
boterachtige wijn met discrete vanilletoetsen en een enorme lengte. Zeer gebalanceerd en met een nootachtige afdronk.
Prachtige witte wijn uit de Rhône!

Het wijnhuis
Bosquet des Papes is familiedomein van 25 ha in de 'Grand cru appellatie' Chateauneuf-du-Pape tussen de steden Orange en
Avignon in de zuidelijke Rhône. Zoals op zovele domeinen waar het gaat om kwaliteit wordt er ook hier in de wijngaarden
gewerkt volgens de principes van 'la culture raisonnée'. De bodems zijn van diverse oorsprong. In de wijngaarden is de
onderlaag van klei en kalk maar de bovenste laag bestaat uit rode grind, rolkeien of zand. Dit diverse terroir uit zich dan ook
in complexe en typische wijnen van topkwaliteit.

Handgeplukte oogst, dubbele triage van het fruit, persing met luchtdruk, temperatuur controle en daarenboven
vakmanschap en geduld om tot deze kwaliteiten te komen. 

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Château Fontarèche 'Pierre Mignard' 2020

Soepel rood

De wijn
Deze cuvée is een eerbetoon aan de illustere schilder Pierre Mignard. Hij was schilder aan het hof van Louis XIV en
voormalig eigenaar van Chateau Fontareche.

Diepe intense kleur met reflecties van violet. Krachtige neus met zinderende 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.

Het wijnhuis
Het domein is gelegen in de Languedoc op enkele kilometer van Lézignan- Corbières. De wijngaarden vormen een perfect
vierkant van 200 ha rondom de gebouwen. Hier liggen 160 ha aan geclassificeerde wijngaarden waarvan de helft AOP
Corbières en de helft Vin de Pays.

Het Canal du Midi, de stad van Carcassonne, de burchten van de Kataren en de Middellandse Zee vormen een fabelachtig
decor voor wijnbouw. Met een grote verscheidenheid aan terroirs is er de mogelijkheid om met veel verschillende cépages te
werken. De bodem bestaat uit oude terrassen in klei- en kalksteen met kiezel, met wijnstokken van meer dan 25 jaar oud.
Hier worden werkelijk schitterende wijnen gemaakt aan een uiterst aantrekkelijk prijs!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Côtes du Rhône 2020 - Domaine des Espiers

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Côtes du Rhône

Grenache Noir, Mourvèdre, Syrah

2020

De wijn
Robijnrode kleur. Duidelijke aroma's van rijp rood fruit, kers, pruim, 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!

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!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Grand Enclos du Château de Cérons Rouge 2016 - Graves

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Bordeaux

Cabernet Sauvignon, Merlot

2016

Runds - kalfs, Wild

De wijn
Aroma's van rijp fruit en cassis, met 'fumétoetsen' en kracht en balans. Zijdezachte tannines en een goede structuur.

De quasi perfecte expressie van het terroir van de Graves. 

Het wijnhuis
Schitterend gelegen in de Graves, Bordeaux. Domein van de bekende Italiaan Giorgio Cavanna, zoon van de eigenaar van
het befaamde Castello di Ama in Toscane en Patrick Léon, zoon van de voormalige technisch directeur van Chateau Mouton-
Rothschild.  Deze twee ronkende namen produceren sinds 2000 deze fantastische wijnen volgens de principes van een
Grand Cru.

De wijnen zijn verfijnd en kunnen minstens 10 jaar bewaren. Elegante Bordeaux aan een aantrekkelijke prijs!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Château Godeau Ducarpe 2019 - Saint-Emilion Grand Cru

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Bordeaux

Cabernet Franc, Merlot

12 maanden op eikenhouten vaten

2019

Gegrild vlees, Harde kazen

De wijn
Een algehele aantrekkelijke kleur. Een neus vol met aroma's van rijpe rode bessen en geel fruit vermengd met geroosterde
tonen. Vol en vlezig in de mond met gecoate tannines. Medium-bodied geheel met een zoete ondertoon in de finale. Laaiend
enthousiast onthaald door wijncritici.91-92 points James Suckling: Cherry and berry aromas and flavors make this very fruity.
Full body and round and juicy tannins. Like it. Remake of the 2015. 90-92 points Robert Parker's Wine Advocate: The 2016
Chateau Godeau from proprietor Albéric Florisoone, has a clean and precise bouquet with fine delineation and poise. I like
this! The palate is fresh from the start. There is superb structure here, fine acidity, plenty of black fruit laced with minerals
and a vibrant, vivid finish with superb salinity. Do not overlook this little gem; it would not surprise me if it lands towards the
upper end of by bracketed score. 

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Het wijnhuis
Château Godeau Ducarpe, gelegen op het kalksteenplateau van Saint Emilion, ontstond door de aankoop van verschillende
percelen wijngaarden in de typische wijnbouwgebieden van Saint-Emilion. Vanuit de eigen wijnkelder in een klein 18e-eeuws
huis voor pachterskwekers, worden deze twee hectaren wijnstokken, groeiend in een terroir van acient zand, zorgvuldig
ontworpen om een Florisoone-gezinscreatie te produceren: een wijn in de vorm van de grote Saint-Emilion archetypen.De
stijl van onze wijnen wordt bepaald door de zorgvuldige selectie van optimaal rijpe druiven op elk perceel van het landgoed.
Wanneer deze fase met succes is voltooid, worden dee trossen zo snel en zo zorgvuldig mogelijk naar de kelders gebracht
en ondergaan ze een inspectie waarbij de druiven zowel mechanisch als handmatig worden gesorteerd. Na sortering worden
de druiven in kleine, temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen vaten geplaatst, waarin een constante temperatuur wordt
aangehouden voor de voltooiing van de alcoholische gisting.De wijnen zijn ongetwijfeld de meest Bourgondische van Saint
Emilion, niet alleen door de topografie van de wijngaard, maar ook door de technieken voor het maken van de wijn.
Gevinifieerd op de meest delicaat mogelijke manier, worden de wijnen gemaakt met behulp van handmatige pigtages in
plaats van met mechanische pump-overs. Deze techniek, die behoorlijk veel fysieke kracht vereist, bevordert een goede
beluchting en uitwisseling tussen de huid en het sap. Wanneer deze gisting is voltooid, worden deze wijnen afgevuld in Frans
eiken vaten voor de malo-melkzuurgisting (een soort natuurlijke reiniging van de wijn). De wijnen rijpen vervolgens meer
dan 12 maanden in eiken vaten waar ze op natuurlijke wijze ademen door de microscopische poriën van het hout. Deze
natuurlijke beluchting verbetert het verouderingsproces. Na deze verouderingsperiode en talrijke proeverijen van de vaten,
voeren we een eerste blending uit. Enkele maanden voor het bottelen wordt de eigenlijke blending uitgevoerd.



Vacqueyras 'Arabesque' 2020 - Domaine de Montvac

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Côtes du Rhône

Grenache Noir, Mourvèdre, Syrah

2020

Lams, Runds - kalfs, Wild

De wijn
Diepe robijnrode kleur. In de neus aroma’s van donker fruit zoals blauwe bes, pruim en kruidige toetsen van zwarte peper.
De aanzet in de mond is stevig met een mooie lengte. Smaken van donkere kers en donkere bes met een pittige
kruidigheid in de finale.

Het wijnhuis
Powerwoman Cécile Dusserre managet dit wijndomein met allure en flair. Domaine de Montvac is gelegen in Vacqueyras aan
de voet van de legendarische Mont Ventoux. De oppervlakte bedraagt 17 ha wijngaard in Vacqueyras en 5 ha in Gigondas
en Côtes du Rhône. 

De tweede passie van Cécile is klassieke dans. Vandaar de aparte naamgeving van de  verschillende cuvée's zoals Mélodine,
Arabesque, Vincila en Variation.

Internationale wijnbladen als Wine Advocate, Winespectator en Decanter zijn unaniem over dit Domaine dat geroemd wordt
om de vrouwelijke touch! Geen spierballenwijn maar gracieus, elegant, evenwichtig en toch vurig!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Château Lamothe Bergeron 2015 - Haut-Médoc Cru
Bourgeois

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Bordeaux

Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

2015

Gegrild vlees, Harde kazen, Runds - kalfs

De wijn
Intense granaatrode kleur. Edele, diepgaande en krachtige neus met toetsen van koffie, vers hout en eucalyptus. Een
verleidelijke aanzet van rood- en zwart fruit, cassis, gerookte toetsen en een vleugje hout met een stevige finale.  Complexe
en elegante wijn!

Het wijnhuis
Eén van de historische Médoc domeinen dat altijd al beschouwd werd als een leidende Cru Bourgeois Supérieur. Deze status
is nogmaals bevestigd geworden in 2020.

Het terroir is gelegen tussen Margaux en Saint-Julien met 'river view' op de Gironde. Deze magische, alluviale bodems geven
de wijnen die extra touch of finesse!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Château Dutruch Grand Poujeaux 2016 - Moulis en Médoc
Cru Bourgeois Superieur

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Bordeaux

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

12 maanden op eikenhouten vaten

2016

Aziatische keuken, Gegrild vlees

De wijn
Perfect rijp fruit met een zachte aanzet en soepele tannines. Het geheel leeft op bij luchtinname. De finale is intens en
krachtig. Mooi bewaarpotentieel. Een echte topper met een uitzonderlijke prijs-kwaliteitsverhouding.

Het wijnhuis
Begin 2016 verkocht Jean Baptiste Cordonnier zijn eigendom Château Dutruch Grand Poujeaux aan zijn broer François. De
wijngaarden met een oppervlakte van 30ha bevinden zich op het fameuze plateau van Moulis. Hier worden de beste Moulis
wijnen gemaakt. Het terroir leent zich zeer goed voor de productie van stevige bewaarwijnen!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Saint Joseph 2020 - Domaine des Rémizières

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Côtes du Rhône

Syrah

12 tot 16 maanden op eikenhouten vaten

2020

Gevogelte, Wild

De wijn
De wijn heeft een robijnrode kleur met paarse schakeringen. In de neus zijn aroma’s van rood- en zwart fruit zoals donkere
kers en blauwe pruim en kruiden zoals zwarte peper en vanille. Een zijdezachte wijn met een goede structuur en rijpe
tannines die nu reeds behaagt maar gerust nog 5 à 7 jaar kan bewaren.

Het wijnhuis
Crozes-Hermitage ligt op de oostelijke oever van de Rhône en rondom de Hermitage heuvel. Dit is ook meteen de grootste
Cru in de noordelijke Rhône. Het grote verschil tussen een Hermitage en een Crozes-Hermitage zit hem in de bodems: die
van Crozes-Hermitage missen het graniet van de heuvel van Hermitage, en in Crozes zijn ze rijker dan die van Hermitage.
De wijnen hebben alzo een zachter en fruitiger karakter.

Dit familiebedrijf gaat al drie generaties over van vader op zoon. Een domein van 30 ha met druivenstokken met een
gemiddelde leeftijd van 45 jaar op bodems van klei en kalksteen. De druiven ondergaan een traditionele vinificatie in
afgesloten kuipen met temperatuurcontrole. Daarna rijpen ze gedurende 12 maanden in grote eikenhouten vaten. Zeer
mooie wijnen aan een interessante prijs!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Les Fiefs de Lagrange 2018 - Saint-Julien

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Bordeaux

Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

12 maanden op eikenhouten vaten

2018

Gegrild vlees, Harde kazen, Wild

De wijn
Mooi intens purper in het glas met een neus vol rijp fruit en een lichte houttoets. Deze fantastische tweede wijn van Château
Lagrange heeft een vlotte en soepele aanzet en een mooie geconcentreerde middensmaak met veel fijn fruit. Hij bespeelt
met dit midden de papillen, smaakvol, intens fruitig en eindigt in een sappige finish. Prijs - kwaliteit veel waar voor uw geld.
Nu perfect op dronk!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Marsannay Rouge 'Les Longeroies' 2016 - Domaine René
Bouvier

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Bourgogne

Pinot Noir

18 maanden op eikenhouten vaten

2016

Gevogelte, Runds - kalfs, Wild

De wijn
René Bouvier bewerkt 86 are Pinot Noir in de Longeroies, gelegen tussen Chenôve en Marsannay-La-Côte op de helling van
een heuvel met een zuid-zuidoostelijke ligging. Na 18 maanden rijping in voor een derde nieuwe vaten levert dit een
robijnkleurige wijn op waarvan de intensiteit de tand des tijds doorstaat. In de neus een bouquet van zwart fruit en witte
peper. De smaak is pittig, vol, vlezig, met een mooi evenwicht ondersteund door gesmolten tannines en een lange en frisse
afdronk. 

Het wijnhuis
De huidige eigenaar Bernard Bouvier heeft in 1992 het domein van zijn vader René overgenomen. Het domein werd
opgericht door de grootvader in 1910. Momenteel telt het bedrijf 17 ha waaronder ook enkele Grand cru wijngaarden.

Het domein werkt reeds geruime tijd op ecologische wijze en vanaf de oogst 2013 is het bio gecertifieerd. 

Buurman van Philippe Charlopin. Echter qua kwaliteit moet Domaine René Bouvier niet onderdoen voor zijn bekende buur.
Topklasse!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Châteauneuf-du-Pâpe Rouge 2019 - Domaine Bosquet
des Papes

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Côtes du Rhône

Grenache Noir, Mixed vineyard, Mourvèdre, Syrah

2019

Lams, Runds - kalfs, Wild

De wijn
Druiven afkomstig van een terroir dat bestaat uit rode klei en grote platte keien. De kleur is robijnrood met een paarse tint.
In de neus nemen aroma’s van rood fruit, gerookt vlees, zwarte olijf en kruiden. 

Een zijdezachte wijn met een goede structuur en rijpe tannines die nu reeds behaagt maar gerust nog meerdere jaren
meekan. 

Het wijnhuis
Bosquet des Papes is familiedomein van 25 ha in de 'Grand cru appellatie' Chateauneuf-du-Pape tussen de steden Orange en
Avignon in de zuidelijke Rhône. Zoals op zovele domeinen waar het gaat om kwaliteit wordt er ook hier in de wijngaarden
gewerkt volgens de principes van 'la culture raisonnée'. De bodems zijn van diverse oorsprong. In de wijngaarden is de
onderlaag van klei en kalk maar de bovenste laag bestaat uit rode grind, rolkeien of zand. Dit diverse terroir uit zich dan ook
in complexe en typische wijnen van topkwaliteit.

Handgeplukte oogst, dubbele triage van het fruit, persing met luchtdruk, temperatuur controle en daarenboven
vakmanschap en geduld om tot deze kwaliteiten te komen. 

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Château Chasse-Spleen 2016 - Médoc

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Bordeaux

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

18 maanden op eikenhouten vaten

2016

Gegrild vlees, Lams, Wild

De wijn
De kleur is donkerrood. Een volle intense smaak van zwart fruit met een vleugje chocolade. Rijping op eikenhouten vat
gedurende 18 maanden. Super elegant!

Een dijk van een wijn en niet te overtreffen in zijn genre met een wereldwijde schare aan liefhebbers.

Het wijnhuis
Buitengewoon top domein in Moulis-en-Médoc op linkeroever van de Gironde. Een Cru Bourgeois Exceptionnel die eigenlijk
gewoon een Grand Cru Classé hoort te zijn! 

De Engelse dichter Lord Byron sprak in 1821 bij zijn bezoek aan Moulis de gevleugelde woorden van Baudelaire : 'Quel
remède pour chasser le spleen!'. Letterlijk vertaald: 'wat een remedie om de milt te reinigen' of figuurlijk 'een goeie manier
om de saaiheid te verdrijven'. 

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Château Lynch Moussas 2016 - Paulliac 5iéme Grand Cru
Classé

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Bordeaux

Cabernet Sauvignon, Merlot

14 maanden op eikenhouten vaten

2016

Gegrild vlees, Harde kazen, Wild

De wijn
De 2016 Lynch-Moussas heeft een clean en puur bouquet van zwart fruit. Goed gebalanceerd smakenpalet met aroma's van
munt, braam, salie en tabak. Verfijnde Pauillac met een elegante en klassieke finale die op zijn best zal zijn tussen 2022 en
2045.

Robert Parker:The 2016 Lynch Moussas is a blend of 17% Merlot an 83% Cabernet Sauvignon. Matured in 60% new oak and
the remainder one year old, this has a concentrated bouquet that offers tobacco-infused black fruit, briary and then with
aeration, veins of pencil lead. The palate is medium-bodied with firm tannin cloaked in plenty of black fruit, quite spicy for
Lynch Moussas with a touch of orange rind developing towards the finish. I appreciate the salinity on the aftertaste here.
This is excellent and may well surpass the impressive 2015 last year.

Het wijnhuis
Château Lynch-Moussas is een 5ième Grand Cru Classé uit Pauillac. Het is in 1919 overgenomen door Jean Castéja en wordt
momenteel gerund door zijn kleinkinderen. Dit chateau is reeds meer dan 300 jaar gekend voor zijn grootse wijnen.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Gevrey-Chambertin 'Terres Blanches' 2019 - Domaine
Philippe Charlopin-Parizot

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Bourgogne

Pinot Noir

12 maanden op eikenhouten vaten

2019

Gegrild vlees, Romige kazen

De wijn
Zeer krachtige doch elegante wijn met heldere granaatrode kleur. Een kruidige neus boordevol rood fruit, zwarte kers en
witte peper op een achtergrond van aardse nuances.  Een top Bourgogne met een enorm bewaarpotentieel!

Het wijnhuis
Philippe Charlopin is één van de sterren uit Bourgogne. Zijn wijnen krijgen immer hoge ratings van de internationale
vakpers.

Zijn roem is begin de jaren 80 ontstaan toen hij een duidelijke keuze maakte voor moderne vinificatietechnieken. Hij ging op
zoek naar veel kleur en intensiteit maar hij behield tegelijkertijd ook een zachte textuur. Critici vonden dat zijn wijnen de
tradities en het terroir niet respecteerden. Ach, wat baten kaars en bril!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Jorn Nou 'Petit Tinto' 2020

Soepel rood

75 cl

Spanje

Catalunya

Carignan, Garnacha Tinto, Syrah

2020

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. 

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Rioja Reserva 2015 - Bodegas Vivanco

Soepel rood

75 cl

Spanje

Rioja

Graciano, Tempranillo

24 maanden op eikenhouten vaten

2015

De wijn
Verfijnde en complexe Rioja!  Volrode kleur, verfijnde geur van rijp fruit, gedoseerd eikenhout en een lichte kruidigheid. De
smaak is vol, rond en evenwichtig.

Niet enkel door 'wine critics' zeer hoog aangeschreven, ook door ons! En met nog flink wat bijkomend bewaarpotentieel.

Het wijnhuis

Middenin de Rioja Alta ligt het wijngoed van Rafael Vivanco. Het state of the art wijnhuis is begin deze eeuw gebouwd. Het
ligt volledig onder de grond. Niet alleen past het wijnhuis hierdoor prachtig in het landschap, de ondergrondse ligging zorgt
ook voor de juiste temperatuur en luchtvochtigheid.

De Engelse wijnschrijver Tim Atkin plaatst Rafael Vivanco hoog in de top 10 van moderne wijnmakers in de Rioja. Rafael is
terughoudend met het gebruik van nieuw eikenhout en zoekt wijngaard- en druifexpressie. 

De moderne manier van wijnmaken leerde hij tijdens zijn studies in Bordeaux. In zijn nieuwe bodega werkt hij met een
uitgekiende mix van klassieke en moderne technieken en maakt alzo prachtige wijnen. Aanrader!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Reserva 2018 - Bodegas Meloso

Stevig rood

75 cl

Spanje

Castilla y Léon

Tempranillo

12 maanden op eikenhouten vaten

2018

Gegrild vlees, Lams, Runds - kalfs, Wild

De wijn
Donkerrode kleur met overheersende aroma’s van rijp fruit en tonen van vanille en kruiden. Sappig en vol in de mond met
smaken van cassis en mooi verweven tannines. Fantastisch volle finale.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Het wijnhuis
Gumiel de Mercado is een middeleeuws dorpje in de provincie Burgos met een geprivilegieerde ligging in de D.O. Ribera del
Duero.

Alle wijngaarden liggen in de regio Burgos op een hoogte van 830 meter en de bodems bestaan uit een mix van kalksteen,
zand, klei en gravel. Quasi de volledige aanplant is Tempranillo. 

Er wordt op de traditionele- en de duurzame manier gewerkt en de wijnmakerij en rijpingskelders zijn in de heuvel
ingegraven. De processen gebeuren met behulp van zwaartekracht en de opvoeding gebeurt in eikenhouten barriques waar
de wijn de tijd wordt gegeven om structuur te krijgen.



Bierzo Sangarida 'Pico Tuerta' 2020 - Bodegas Attis

Soepel rood

75 cl

Spanje

Galicia

Mencia

12 maanden op eikenhouten vaten

2020

Charcuterie - Tapas - Antipasti, Gegrild vlees, Lams, Runds - kalfs

De wijn
100% mencia afkomstig van een hooggelegen wijngaard met vieilles vignes. 12 maanden rijping op barrique. In de mond
enerzijds krachtig en vol maar anderzijds elegant mineraal. Aroma's van donkerrood en zwart fruit met veel fraicheur.
Complexe rode wijn met een verfijnd karakter.

Sangarida is de naam van het wijnhuis van de kinderen van Robustiano Fariña, eigenaar van het wijnhuis Attis in Rías
Baixas. Beide namen - Attis en Sangarida - gaan terug naar één van de meer morbide verhalen uit de Griekse mythologie, de
noodlottige liefde tussen Attis en Sangarida. Het etiket van de wijnen geeft een idee van hoe het verhaal afloopt...

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Het wijnhuis
De appellatie Rias Baixas is een gebied dat zich langs de Atlantische kust van Noord-West Spanje uitstrekt. De nabijheid van
de zee zorgt voor aanzienlijk veel regenval en een eerder koel klimaat naar Spaanse normen. Dit geeft wijnen met een
kenmerkende frisheid zowel in rood als wit.

Bodegas Attis is een project van twee broers, Robustiano en Baldomero Fariña, vergezeld van de Franse wijnmaker Jean
François Hebrard. Het doel is om met autochtone Gallicische druiven échte Atlantische wijnen te maken. De wijnen moeten
een expressie zijn van de oceaan die zeer bepalend is voor het lokale klimaat en terroir. Een lichte ziltigheid in de wijn is dan
ook zeker een voornaam kenmerk bij de wijnen van Attis. Dit maakt hun wijnen dan ook tot de gedroomde partners bij verse
vis en zeevruchten. Bij zeebaars, oesters of een plateau fruits de mer! 

Sinds 2021 brengt Attis ook wijnen uit Bierzo op de markt onder het label Sangarida. Ook hier volgen de twee broers hun
filosofie door uitsluitend wijnen te produceren met inheemse druiven - mencia en godello - die het karakter van de regio
refelcteren. Het gaat hier om een zeer kleine productie. Van de meeste cuvées worden minder dan 1500 flessen
geproduceerd! Boutique wines dus!



Alentejo Tinto 2019 - Quinta do Paral

Soepel rood

De wijn

In het glas een heldere robijnrode kleur. Heerlijke aroma's van pruim, zwarte kers en zwarte bes stijgen op uit het glas. De
fruitige aspecten van het bouquet worden aangevuld met meer balsamieke nuances. Deze wijn bekoort door zijn elegante
en droge smaak. De afdronk is verleidelijk lang met smaken van zwarte- en braambes.

Het wijnhuis
Quinta do Paral is gelegen nabij Vidigueira in het hart van Portugal en is verdeeld over 100 hectare grond. Met zijn zacht
glooiende heuvels en uitgestrekte openheid biedt de Alentejo streek een werkelijk uniek landschap. Het echte potentieel ligt
echter dieper: vruchtbare klei, graniet en leisteenbodems en een uniek microklimaat creëren optimale omstandigheden voor
een uniek terroir. Door de uitstekende kwaliteit van de druivensoorten kunnen wijnen van hoge kwaliteit geproduceerd
worden die het onderscheidende karakter van Alentejo uitdrukken. 

Met de overname van Quinta do Paral door ondernemer Dieter Morszeck werd de wijnmakerij opnieuw verbouwd in
samenwerking met hoofdenoloog Luís Morgado Leão en beleefden de autochtone variëteiten van 40 jaar oude wijnstokken
een renaissance. Tegenwoordig richt het wijnhuis zich op duurzaamheid en vakmanschap in combinatie met veel respect
voor de Alentejo-cultuur. Handmatig plukken, natuurlijke druivenverzorging en strikte opbrengstvermindering zorgen voor
de hoge kwaliteit van de wijnen

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Sutto Rosso 2019

Soepel rood

75 cl

Italië

Veneto

Cabernet Sauvignon, Merlot

2019

Gegrild vlees, Harde kazen, Pizza en pasta met vlees, Wild

De wijn
In de neus typische aroma's van cabernet en merlot volgens de beste Bordeaux traditie. Kruidige hints, aangename
bloemige geuren zoals viooltje en roos, en delicate tertiaire tonen van vanille, cacao en tabak.

Jong gedronken is dit een droge, krachtige en goed gevormde wijn. Na een adequate rijping komen zijdezachte tannines
naar voor met een lange en intense afdronk. Sappig ook.

Het wijnhuis
Sutto is gelegen in Campo di Pietra tussen Treviso en Venetië. In deze streek wordt al meer dan tweeduizend jaar wijn
verbouwd. In dit familiebedrijf is momenteel de derde generatie aan zet. Dankzij het bodemprofiel en de nabijheid van de
Adriatische Zee profiteren de wijngaarden van ideale klimatologische omstandigheden. 

Deze wijnen staan hoog aangeschreven in Gambero Rosso. Het is geen toeval dat het Knokse restaurant dat zopas gekroond
is tot ' 's werelds beste Italiaanse restaurant in het buitenland ' werkt met deze wijnen!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Valpolicella Classico Superiore Ripasso 2018 - Le
Calendre

Soepel rood

75 cl

Italië

Veneto

Corvina, Corvinone, Molinara, Rondinella

2018

Charcuterie - Tapas - Antipasti, Pizza en pasta met vlees

De wijn
Kleuren van robijn- en granaatrood. In de neus intens fruitige aroma’s en een kruidige toets. De smaken zijn fris en
aangenaam met zachte tannines en een goede aciditeit. Uitstekend gebalanceerd. Vol en robuust in de mond.

Een geweldenaar, een mini Amarone - en nog veel meer superlatieven!

Het wijnhuis
Het Italiaanse wijnhuis Le Calendre is één brok passie! Passie voor wijn en dat proef je meteen terug in hun fabuleuze
wijnen. Inmiddels staat de vijfde generatie van de familie Peretti aan het roer. Het domein beschikt over ca. 4 ha wijngaard
en strekt zich uit van de Valpolicella Classico regio tot aan de oevers van het Gardameer en de bekende badplaatsen Lazise
en Bardolino. 

De wijngaarden zijn opgezet met een dubbel gekanteld pergolasysteem. Veel handwerk dus maar ook meer zonlicht en een
verfrissende wind. De opbrengsten worden beperkt door het handmatig uitdunnen van de druiven en enkel de allerbeste
druiven worden gebruikt. 

Ook in de kelder wordt er door dit kleine wijnhuis zeer nauwkeurig gewerkt. De druiven worden manueel geselecteerd en
gedurende 120 dagen gedroogd op houten rekken in een speciale droogkamer. Schitterende wijnen!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Valpolicella Classico Superiore Ripasso 2017 Magnum - Le
Calendre

Soepel rood

150 cl

Italië

Veneto

Corvina, Corvinone, Molinara, Rondinella

2017

Charcuterie - Tapas - Antipasti, Pizza en pasta met vlees

De wijn
Kleuren van robijn- en granaatrood. In de neus intens fruitige aroma’s en een kruidige toets. De smaken zijn fris en
aangenaam met zachte tannines en een goede aciditeit. Uitstekend gebalanceerd. Vol en robuust in de mond.

Een geweldenaar, een mini Amarone - en nog veel meer superlatieven!

Dé geschenktip - elegant verpakt in originele houten kist met inscriptie!

Het wijnhuis
Het Italiaanse wijnhuis Le Calendre is één brok passie! Passie voor wijn en dat proef je meteen terug in hun fabuleuze
wijnen. Inmiddels staat de vijfde generatie van de familie Peretti aan het roer. Het domein beschikt over ca. 4 ha wijngaard
en strekt zich uit van de Valpolicella Classico regio tot aan de oevers van het Gardameer en de bekende badplaatsen Lazise
en Bardolino. 

De wijngaarden zijn opgezet met een dubbel gekanteld pergolasysteem. Veel handwerk dus maar ook meer zonlicht en een
verfrissende wind. De opbrengsten worden beperkt door het handmatig uitdunnen van de druiven en enkel de allerbeste
druiven worden gebruikt. 

Ook in de kelder wordt er door dit kleine wijnhuis zeer nauwkeurig gewerkt. De druiven worden manueel geselecteerd en
gedurende 120 dagen gedroogd op houten rekken in een speciale droogkamer. Schitterende wijnen!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Barone Pazzo 2018 - Vetrère

Stevig rood

75 cl

Italië

Puglia

Primitivo

12 maanden op Franse eikenhouten vaten

2018

Runds - kalfs, Wild

De wijn
Full-bodied wijn met aroma's van rijpe kers en pruim en hints van balsamico. Zacht en versmolten tannines met een goede
textuur en veel balans. De Pugliese zon in je glas!

Robert Parker: An inky, impenetrable appearance with fruit that is equally dark and austere. The core of this super syropy
wine is based on BlackBerry jam and cherry marmalade. Beyond those thick fruit tones are distinctive mineral notes of
pencil shaving and crushed granite. As you would expect, the finish closes with thick sweetness and chewy consistency.

Het wijnhuis
Dit wijndomein in Salento, Puglia, is in handen van Annamaria en Francesca Bruni. Deze twee pittige dames beheren het met
de female touch! Elegantie, verfijning, zuiverheid en métier gaan hier hand in hand!

Vetrere gaat uit van een duurzame strategie en van de vermindering van de impact op het milieu van hun agrarische
activiteiten door het gebruik van grondstoffen van organische oorsprong, aanplanting van hagen, aanwezigheid van
zonnepanelen en een biomassa centrale, alsook een programma voor afvalrecyclage. Sinds 1999 is de helft van de productie
biologisch gecertifieerd, en vanaf 2016 is de volledige handel organisch. Respect voor het milieu is hier de absolute
kernwaarde.

Vetrere wijnen worden gevinifieerd op het ritme van de natuur en dat van de dames. Probeer zeker ook eens de olijfolie.
Uiteraard volledig biologisch en meermaals uitgeroepen tot beste olijfolie van Italië!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Barbera d'Asti 'La Marescialla' 2018 - Agostino Pavia &
Figli

Soepel rood

75 cl

Italië

Piemonte

Barbera

2018

Charcuterie - Tapas - Antipasti, Gevogelte, Runds - kalfs

De wijn
Aroma's van kruiden, fruit, hout, vanille en leder. Typische Barbera aroma's met vlezige smaken.

'La Marescialla' is de topcuvée van dit fantastische huis!

Het wijnhuis
De geschiedenis van huis Agostino Pavia is altijd sterk gelinkt geweest aan de Asti regio. De filosofie van Giuseppe en Mauro
Pavia is gestoeld op de kwaliteit van de Barbera druif en de verscheidenheid van dit bekende terroir. 

In de jaren 80 werden de beste wijngaarden aangekocht voor het verbouwen van Barbera. Het doel was de productie van
echte terroirwijnen. De 10 hectares aan wijngaarden zijn allemaal eigendom en liggen in de gemeentes Agliano Terme en
Montegrosso. Er wordt op een eenvoudige maar essentiële manier gewerkt in de wijngaarden: de bodem dient de wijnstok te
voeden. Dit concept is wel niet vanzelfsprekend. Het geheim van de voeding zit in de kleiachtige bodem. 

In de kelder is de balans tussen technologie en traditie heel erg belangrijk. Temperatuurcontrole, langdurige maceratie,
opvoeding in hout,... Er wordt gewerkt aan zeer gebalanceerde wijnen met perfecte tannines. 

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Amarone della Valpolicella Classico 'Lena di Mezzo' 2017 -
Monte del Frà

Stevig rood

75 cl

Italië

Veneto

Corvina, Rondinella

24 maanden op eikenhouten vaten

2017

Gegrild vlees, Pizza en pasta met vlees, Runds - kalfs, Wild

De wijn
Robijnrode kleur. Aroma's van amarena kers, kriek, pruim, zoethout en leder. In de mond spicy smaken van peper en kaneel,
maar ook hints van kreupelhout en chocolade. Elegante, harmonieuze en fluweelzachte wijn maar toch full-bodied
en robuust met een lange finale!

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,... 

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Terra di Monteverro 2017

Stevig rood

75 cl

Italië

Toscana

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

20 maanden op eikenhouten vaten

2017

Gegrild vlees, Wild

De wijn

Granaatrood en een overweldigende neus van tomatenblad, tulp en varens, maar ook fruit aroma's zoals framboos en kers.
Een fluweelzachte en frisse aanzet met gestructureerde tannines en smaken van pruim, granaatappel, rode bes en laurier.

Geweldige super Tuscan van het exclusieve topdomein Monteverro!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Het wijnhuis
In het zuiden van Toscane net naast het stadje Capalbio ligt de Maremma. Deze regio ligt aan de mooiste wateren van de
Thyrreense Zee. Het levensgenieten, de passie voor kunst en schoonheid, de keuken en het schiereiland Monte Argentario
maken dat deze regio als één van de mooiste vakantieplekken van Italië mag genoemd worden.

Monteverro is het prestigeproject van de familie Weber. Een vooraanstaande familie van Duitse industriëlen die een diepe
passie koesteren voor Toscane en grote rode wijnen uit Frankrijk. Nu maken ze grote rode wijnen met bekende Franse
druiven. De geweldige ligging van wijngaarden die als het ware uitmonden in zee, de hellingen, de bries en de rotsige rode
kleibodem maar ook de knowhow maken dat dit domein uniek genoemd mag worden. 

Het maken van uitzonderlijke wijnen begint bij de pluk en er is buitengewoon veel aandacht voor het fruit. Hier beschouwt
men het maken van wijn als een kunstvorm. Dit is een soort 'Premier Grand Cru van Toscane' met een kwaliteitsniveau dat
enkel haalbaar is door het streven naar perfectie.

Hand geplukte druiven en een hypermoderne wijnmakerij en een zeer precies productieproces zorgen voor werkelijk
verbluffende wijnen. Alleen de allerbeste druiven worden gebruikt. Manuele oogst. Microvinificatie en natuurlijke fermentatie
in inox cuves en houten vaten. Rijping 24 maanden in Franse eiken vaten waarvan 80% nieuwe eik.  Geen klaring of filtering.
De challenger van Sassicaia!



Barolo 'Castelletto' 2017 - Mauro Veglio

Stevig rood

75 cl

Italië

Piemonte

Nebbiolo

24 maanden op eikenhouten vaten

2017

Gegrild vlees, Wild

De wijn
Schitterende aroma's van zinderend rijp fruit zoals pruim, bosbes en zwarte kers maar ook geuren van kruiden, tabak,
champignon en rozenblaadje. Ook een vleugje zoethout en eucalyptus. Heerlijk complexe wijn met een goede buffer van
rijpe tannines en een afdronk met de lengte van een stretched limousine. 

Dit is een wijn met een krachtige en genereuze persoonlijkheid! Kleine productie, op = op.

Het wijnhuis
Mauro Veglio nam dit topdomein over van zijn vader Angelo die sinds de jaren 60 verschillende geweldige wijngaarden in de
Barolo D.O. had gekocht. De stiel had hij ondertussen geleerd bij de befaamde Elio Altare.

Hij is één van die visonairs die er door het maken van frisse en zuivere wijnen voor gezorgd heeft dat Barolo de
supersterstatus heeft bereikt.

Hij produceert momenteel Nebbiolo, Barbera en Barolo afkomstig van wijngaarden uit de iconische dorpen La Morra,
Monforte d'Alba en Barolo. Deze wijnen vind je terug in de grootste culinaire tempels van Europa!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Reserva Malbec 2020 - Bodega del Fin del Mundo

Soepel rood

75 cl

Argentinië

Patagonia

Malbec

12 maanden in eikenhouten vaten

2020

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

De wijn
Donkere, robijnrode kleur. Aroma's van braam, pruim, viooltjes en een lichte kruidige toets van hout en specerijen. Zachte
tannines, volle smaak en aangename zuren. Een heerlijk complexe Malbec!

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!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/
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