we care
about
your wine

BUBBELS
4 Champagne Drappier - CHAMPAGNE
6 Domaine Cattin - ALSACE
8 Montelvini - VENETO

HET
BAETEN-TEAM

ONTDEK ONS GAMMA
TOPWIJNEN

12 Domaine Gisselbrecht - ALSACE
14 Château de Chambrun - BORDEAUX
16 Château Fleur Cardinale - SAINT-ÉMILION
18 Domaine Fabre - BORDEAUX
20 Château Tour de Mirambeau - BORDEAUX

Als familiebedrijf dragen wij de waarde van

Food & Wine

familie hoog in het vaandel. Dit uit zich ook

Welke wijn past bij welk gerecht? Laat je inspireren.
In deze brochure kunt u ze herkennen aan onderstaande symbolen.

in zorgvuldig geselecteerde topwijnen bij

FRANKRIJK

22 André Goîchot - BOURGOGNE
24 Domaine de la Feuillarde - BOURGOGNE
26 Domaine Durup - BOURGOGNE
28 Château de la Gardine - CÔTES DU RHÔNE
30 Château Saint-Roch - CÔTES DU RHÔNE

familiebedrijven.

31 Domaine de l’ Olivier - CÔTES DU RHÔNE
oosters

gevogelte

vis

salades

32 Domaine de la Pigeade - CÔTES DU RHÔNE

apero

34 Maison Les Prunelles - LANGUEDOC

Graag laten we u kennis maken met een mooie

36 Château du Vieux Parc - LANGUEDOC

selectie wijnen uit ons assortiment. Indien
vlees

u dit wenst, leveren wij ook aan huis. Voor

grill

pizza

wild

kaas

38 Domaine Begude - ROUSSILLON

dessert

40 Laurent Miquel - LANGUEDOC
42 Mas de Daumas Gassac - LANGUEDOC

offerteaanvragen uit ons gamma, neem gerust

Formaten

contact met ons (voor een afspraak), bezoek
onze Vinostore in Maaseik voor persoonlijk

44 Paradis - LANGUEDOC
46 Clos La Niverdière - LOIRE

Verschillende wijnen bestaan ook in een ander formaat.
In deze brochure kunt u ze herkennen aan onderstaande symbolen.

48 Domaine Revery-Ducroux - LOIRE
50 Château de Berne - PROVENCE

advies op maat of bezoek onze online shop:

52 Château Régusse - PROVENCE

www.baetenvinopolis.be
ITALIË

58 Kasaura - ABRUZZO

Michèle Baeten,
en Baeten-team

54 Les Frères Laffitte - SUD-OUEST
56 Cantina Zaccagnini - ABRUZZO

R
Raf Baeten

10 Cava Cavalló Graula - PENEDÈS

60 Teresa Raiz - FRIULI
37,5cl

75cl

1,5l

1,5l in
originele
doos

1,5l in
houten
kist

3l

62 Famiglia Olivini - LOMBARDIA

3l in
houten
kist

64 Vietti - PIEMONTE
66 Cantele - PUGLIA
68 Cantina Dei - TOSCANE
70 Castello Verrazzano - TOSCANE

Labels en Awards
Wijnen die goed hebben gescoord bij bekende
wijnjournalisten worden weergegeven met een score
op 100 voorzien naast de fles.

72 Palagetto - TOSCANE

PORTUGAL
SPANJE

74 Rocca Sveva - VENETO
76 Quinta de Cottas - DOURO
78 Spanish White Guerrilla - RIOJA
79 Quinta de Couselo - GALICIA

Bio(logische) wijn

80 López de Haro - RIOJA
82 Matsu - TORO
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Frankrijk, Champagne

CHAMPAGNE
DRAPPIER

CHAMPAGNE

De wijngaarden van Drappier
kennen een rijke geschiedenis.

VERDER IN DEZE
COLLECTIE

91

2000 jaar geleden plantten
de Romeinen de eerste

Wine
Spectator

wijnstokken in Urville. In 1152

Rosé
Brut

bouwde St. Bernard de huidige

AOP CHAMPAGNE
100% Pinot Noir

wijnkelders. In 1808 werd hier
het wijndomein van de familie

Grande Sendrée
Brut

Drappier in het leven geroepen.
Vandaag leidt Michel Drappier
het domein. Tijdens de jaren
‘30 shockeerde Georges
Collet – Michels grootvader en
toenmalig eigenaar van Drappier
– vriend en vijand door als eerste
in de regio Pinot Noir te planten.
Men noemde hem ‘Père Pinot’.
Vandaag groeit de Pinot Noir
op 70% van de wijngaarden van
Drappier én in de regio.

Carte d’Or
Brut

Brut Nature
Zero Dosage

Blanc
de Blancs Brut

AOP CHAMPAGNE
75% Pinot Noir
15% Chardonnay
10% Pinot Meunier

AOP CHAMPAGNE
100% Pinot Noir

AOP CHAMPAGNE
100% Chardonnay

3 jaar ‘sur lattes’.

2 tot 3 maand rijping ‘sur lattes’.

Een cuvée van puur eerste pers
druiven zonder extra toevoeging.
Deze Brut Nature vol levendige
bubbels heeft een mooie gouden
blush met kopere highlights. Een
neus van vers geperste zwarte
rozijntjes, aroma’s van citrus en
rood fruit. In de mond proeven
we ook een intens aroma van
kruiden.

De Blanc de Blancs is een echte
Drappier. En dus onthult deze
champagne verbazingwekkende
rijkdom en complexiteit. De
wijn is rijk met bloemaroma’s,
maar deze eerste indruk wordt
snel vervangen door aroma’s
van vanille, peer en zoethout,
die je opnieuw in de smaak
zult aantreffen. Dé ideale
aperitiefchampagne begeleidt
ook op harmonieuze wijze
zeevruchten en vis.

5% gerijpt in grote eiken vaten
gedurende 12 maanden
Een fruitige, droge champagne.
Deze cuvée is de ware expressie
van de Drappierstijl. Een rijke
champagne die opent met aroma’s
van steenvruchten zoals witte perzik.
Een vleugje kruiden kondigt een
krachtige en complexe mond met
een zachte nasmaak van kweepeer
aan. Ideaal als aperitief. Serveer
hem aan tafel bij vlees, vis of kaas.

R
4

Rosé
Brut Nature
Zero Dosage

AOP CHAMPAGNE
55% Pinot Noir
45% Chardonnay

AOP CHAMPAGNE
100% Pinot Noir

Millésime Exception
Extra Brut

3 jaar ‘sur lattes’
2 jaar ‘sur lattes’ Een originelere
Champagne dan deze bestaat
niet. Een cuvée van puur eerste
pers druiven zonder extra
toevoeging. Deze Brut Nature
vol levendige bubbels heeft een
mooie goude blush met kopere
highlights. Een neus van vers
geperste zwarte rozijntjes en
aroma’s van mandarijntjes en
rood fruit. In de mond proeven
we een intens aroma van kruiden
zoals witte peper.

AOP CHAMPAGNE
65% Pinot Noir
35% Chardonnay

Quattuor IV
Brut
AOP CHAMPAGNE
Chardonnay
Arbane
Petit Meslier
Blanc Vrai

Charles
de Gaulle Brut
AOP CHAMPAGNE
80% Pinot Noir
5

Frankrijk, Alsace

DOMAINE
CATTIN

ALSACE

Gevestigd te Voetlinshoffen, staat
het huis onder leiding van Jacques
Cattin. In de cuverie van Domaine
Cattin, zien we naast grote, door
ambachtelijke houtbewerkers
lang geleden kunstig bewerkte,
eiken foeders ook glimmende,
computergestuurde roestvrijstalen
tanks. Bij Cattin gaan de kwaliteiten
van traditie en ervaring samen met
die van techniek en wetenschap.
De Elzasser schuimwijnen Cattin
worden gekarakteriseerd door
elegantie, concentratie, puurheid en
complexiteit. De wijnen van Cattin zijn
een feest in het glas. Ze combineren
met verfijnde gerechten - dus zeker
niet alleen met asperges - en zijn
zeer goed verteerbaar. Stuk voor
stuk blinken ze uit in originaliteit en
zuiverheid.
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Cremant d’Alsace
AOP CRÉMANT D’ALSACE
80% Pinot Blanc
20% Auxerrois
Deze Crémant wordt gemaakt van
diverse druiven van wijndomeinen
uit de Alsace. Slechts 5500 ranken
per ha worden op traditionele wijze
bewerkt in de zon. Rijpe druiven
worden uitsluitend met de hand
geplukt. In deze Crémant zitten
ontelbaar veel fijne bubbels. Ze zijn
droog en delicaat en tegelijkertijd
zeer fris en fruitig. Het boeket is
ook fris, licht en fruitig. Het perfecte
aperitief op elk feest!

Cremant d’Alsace
Emotion
AOP CRÉMANT D’ALSACE
80% Chardonnay
20% Pinot Blanc
24 maand gerijpt ‘sur lattes’.
Mooi vol crêmige aroma’s van
steenvruchten, witte bloesems
en bloemen. Deze Crémant
Émotion zal u charmeren door
zijn zachte, delicate parel en vol,
fruitig aroma. Serveer hem met
verfijnde, hartelijke amuses. Ook
aan te raden als begeleider van
rijkelijke voorgerechten.

VENETO

Italië, Veneto

MONTELVINI
De Montelvini bubbels zijn
afkomstig van de Montelstreek.

Montelvini creëert verfijnde

De wijngaarden bevinden zich in

kwalitatieve producten van

de regio “Zuitere”, wat betekent

druiven die met respect voor de

land van de uilen. De uil van

natuur gemaakt worden.

Prosecco
Masters
GOLD

Montelvini staat dan ook symbool
voor kennis, wijsheid en traditie.

- Alleati In Vigna bondgenoten van de wijngaard

Al meer dan 130 jaar maakt
de familie Serena wijnen met
respect voor het land, haar
inwoners en het ecosysteem.

Prosecco
Brut

Promosso
Frizzante

DOC TREVISO
100% Glera

IGT VENETO
Chardonnay & Glera

Een helder lichtgele kleur met
een subtiele en aanhoudende
stijlvolle bubbel. De smaak
is aromatisch en fris. Goed
uitgebalanceerd met een mooie
zuurtegraad wat uiteindelijk
resulteert in een zeer aangename
smaak. Bovendien past het
elegante design van de fles op
elke trendy feesttafel!

8

De kleur is strogeel, fruitig in
de neus met een delicaat en
kruidig aroma. In de mond
een aangename zuurtegraad,
levendig en fruitig. De body is
droog en delicaat. Excellent als
aperitief, gegrilde vis, maar ook
met fruitige desserts.

Promosso
Spumante
Extra Dry

Prosecco
Asolo
Extra Brut

IGT VENETO
100% Glera

DOCG ASOLO PROSECCO
SUPERIORE
100% Glera

Delicate fruitige aroma’s met
interessante kruidige accenten.
In de mond plezierige levendige
zuren en tegelijkertijd heel
fruitig. Gaat goed bij schaal-en
schelpdieren, plateau fruits de
mer en natuurlijk ook als aperitief.

Deze“grote” prosecco heeft
een mooie mousse, de bubbels
blijven lang in het glas. In de neus
florale accenten, is vol en fruitig,
zeer elegant. Bijzonder complex
en kwalitatief. Aromatische
sensaties met nashi peer, een
aroma-integratie van ‘Golden
Delicious’ en peer, met een
delicate minerale noot. In de
mond zeer intens, goede
structuur en zeer aangename
aciditeit. Een ster in wording!

Promosso
Rosé Brut
IGT VENETO
Glera & Merlot
Mooie antiekroze kleur met een
subtiele mousse, intens fruit van
perziken, wilde bosaardbeien
en toetsen van vers brioche
brood. Een vol mondgevoel,
zijdezacht en rijkelijk. Perfecte
aperitief, maar ook met tapas en
charcuterie.

Promosso
Spumante Rosso
Dolce
IGT VENETO
70% Merlot
30% locale variëteiten
Deze rode mousserende wijn
is verrassend fruitig en heel
aromatisch.
De kleur is ruby rood, met paarse
accenten. Het aroma is intens
en sterk fruitig. In de mond is hij
aantrekkelijk, persistent met hints
van bessen, met een nadruk op
op aardbeien. Deze rode laat zich
perfect combineren met cake,
desserts of patisserie of gewoon
als aperitief.
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Spanje, Catalonia

CAVALLÓ
GRAULA

CAVA

Het wijndomein Cavalló Graula is gelegen
te midden van het Catalaans gebergte
en de kustlijn van de Middellandse Zee.
Deze specifieke locatie en het klimaat
creëren een vruchtbare voedingsbodem.
Het gebied strekt zich uit over een
oppervlakte van 1557 km², opgedeeld in
drie zones: Penedès Superior, Central en
Baix Penedès. In de regio Penedès wordt
sinds meer dan een eeuw op traditionele
wijze cava geproduceerd. Deze cava
komt tot stand door een strenge
selectie van en met de nodige zorg
voor de beste druifsoorten, Macabeu,
Xarel-lo en Parellada. Eens in de kelder
zorgt een eerste fermentatie van het
zuivere druivensap op gecontroleerde
temperatuur voor een frisse, aromatische,
elegante en levendige wijn. Een tweede
fermentatie vindt plaats in de fles,
waardoor deze cava zijn unieke, frisse en
zachte smaak krijgt. Een cava met een
typische mediterraans karakter.

Cava Cavalló
Graula Brut
DO PENEDÈS
40% Macabeo
40% Xarel-Lo
20% Parellada
Fijne bubbel met een perfect
schuimrandje. Eerst aroma’s
van weelderige bloemen,
gevolgd door een licht aroma
van citrus. Een aroma van witte
steenvruchten, zoals peer en
appel nemen het smakenpalet
op zich, dit in combinatie met het
aroma van citrus wat de cava een
sterke, complexe smaak geeft.
Past perfect bij ieder feestje.
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Frankrijk, Alsace

DOMAINE
GISSELBRECHT

ALSACE

De wijngaarden van
Gisselbrecht zijn gelegen
in het stadje Dambach-laVille op 10 km van Colmar.
Willy Gisselbrecht werkt
er samen met zijn drie
zonen in de wijngaarden.
Hun gamma omvat alle
typische wijnen van de
Elzas. Voor alle wijnen
worden de druiven met
de hand geplukt. Hun
paradepaardjes zijn de
Grand Cru Meunchberg en
de Grand Cru Frankenstein.
De wijnen zijn allen anders,
elk jaar net iets verschillend
maar telkens vol van
nuances en aroma’s.

Riesling

Pinot Blanc

Pinot Gris

Pinot Noir

AOP ALSACE
100% Riesling

AOP ALSACE
100% Pinot Blanc

AOP ALSACE
100% Pinot Gris

AOP ALSACE
100% Pinot Noir

Een frisse, fruitige wijn met
een aroma’s van vers fruit,
citrus, munt en peper. Goed
gebalanceerd en aangenaam
in de mond. Heerlijk met vis,
zeevruchten, oesters, sushi,
zuurkool en geitenkaas.

Heldere gele kleur die
aangevuld wordt met
goudkleurige reflecties. In de
neus vinden we het aroma van
citrus en witte bloemen terug
wat de wijn fris en elegant
maakt. Soepel en licht romig
in de mond door het aroma van
perzik en abrikoos. Een volle
wijn die perfect in evenwicht is
en goed samen gaat met koude
buffetten, salades, asperges, vis,
mosselen en verse geitenkaas.

Heldere gele kleur aangevuld
met goudkleurige reflecties. Een
volle wijn met een intens en pittig aroma van bloemen en verse
amandelen. De wijn kan dienen
als aperitief maar ook perfect
samen gaat met foie gras, wit
vlees, kruidige gerechten en de
exotische keuken.

Een mooie, heldere robijnrode
wijn met een aroma van rode
en zwarte vruchten zoals cassis
en braambessen. De goede
structuur en de aangename,
frisse afdronk. Heerlijk bij vlees,
barbecue, gevogelte, quiches,
tajines, couscous, pasta’s en
kazen.

WILLY GISSELBRECHT
12
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France, Bordeaux

CHÂTEAU DE
CHAMBRUN

BORDEAUX

De menselijke dimensie in de wijngaard is een echte
moderne troef in de wereld van premium Bordeauxwijnen. Dankzij nieuwe technieken voor het maken
van wijn en nieuwe faciliteiten, anticipeert Château
Chambrun op de toekomstige klimaatsverandering
met behoud van de identiteit van onze wijnen. Een
andere stap die dit wijndomein heeft genomen
om de kwaliteit te verbeteren, is om te gaan
samenwerken met de gerenommeerde Franse
oenoloog Michel Rolland. Oorspronkelijk van Castle
The Good Shepherd in Pomerol, op slechts 600
meter van het kasteel van Chambrun, was het voor
hen een logische keuze om hem en zijn team te
bellen voor technisch advies.
De laatste jaren heeft de regio Bordeaux een
nieuw toeristisch en economisch rijk tijdperk
bereikt. Toeristen associeren de regio met het
potentieel van Chambrun Castle om zodoende te
worden gerekend tot de beste referenties van de
“Rechteroever”.
De typiciteit en het karakter van de wijnen komen
van nature voort uit hun terroir en klimatologische
invloeden, maar deze wijn kan alleen maar groot

Château Moncets
Lalande de Pomerol

Château de Chambrun
Lalande de Pomerol

AOP LALANDE DE POMEROL
66% Merlot
32% Cabernet Franc
2% Cabernet Sauvignon

AOP LALANDE DE POMEROL
83% Merlot
17% Cabernet Franc
16 maanden houtlagering.

16 maanden houtlagering.
Château Moncets heeft een
helderrode kleur met vrij diepe
paarse reflecties. De neus wordt
gedomineerd met aroma’s van rood
fruit (aalbes, aardbeien), subtiel
gekruid met tonen van pepermunt.
Deze vintage is zeer mooi
uitgebalanceerd en teder. Hij blijft
elegant tot in de finale.

Expressief in de neus. Tonen van
truffel, cacaobonen en munt. Mooi
geconcentreerd in de mond. Goed
gebalanceerd. Een zijdezacht frame
aan tannines. De afdronk wordt
gekenmerkt door een verfijnd licht
zuurtje.

worden door de mensen zelf.
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Frankrijk, Bordeaux

CHÂTEAU
FLEUR CARDINALE

BORDEAUX

Toen Florence en Dominique
Decoster, beide liefhebbers van
natuur en fine dining, in 2001
voor het eerst op Château Fleur
Cardinale arriveerden, waren ze

92

verrukt door de schoonheid van

James
Suckling

het château en het omliggende
landschap. Nog hetzelfde jaar
kochten ze het domein en

96
Bettane &
Desseauve

Jaar na jaar de beste
reviews van wijnjournalisten

gingen ze aan de slag. In 2006
promoveerde hun wijn tot SaintÉmilion Grand Cru Classé.

Bois Cardinale
AOC ST.-ÉMILION
GRAND CRU
70% Merlot
20% Cabernet Franc
15% Cabernet Sauvignon
75% gerijpt in nieuwe eiken
vaten; 25% in 1 jaar oude
eiken vaten.
2e wijn van Château Fleur
Cardinale.
Een mooie granaatrode
wijn met een heerlijk boeket
van vers fruit. In de mond
een aangename toets van
kreupelhout.

Château Croix
Cardinale

Château Fleur
Cardinale

AOC ST.-ÉMILION
GRAND CRU
70% Merlot
15% Cabernet Franc
15% Cabernet Sauvignon

AOC ST.-ÉMILION
GRAND CRU CLASSÉ
70% Merlot
15% Cabernet Franc
15% Cabernet Sauvignon

Gerijpt in nieuwe Franse eiken
vaten.

Gerijpt in nieuwe Franse eiken
vaten.

De Croix Cardinale is een
intens rood gekleurde wijn. In
de neus krachtige aroma’s van
zwart fruit. Hij is aangenaam
vol in de mond met een brede
waaier aan
aroma’s.

Deze kersenrode Fleur
Cardinale heeft een zeer
krachtige neus, met complexe
geuren van rijp fruit met drop
en vanille aroma’s.
Een mooie structuur met
soepele tanines mooi
versmolten in het hout. Zeer
lange afdronk.
Een wijn waar we heel trots
op zijn!

16
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Frankrijk, Bordeaux

DOMAINES
FABRE

BORDEAUX

Domaines Fabre is een familie
aangelegenheid van generatie tot
generatie! Zij bezitten een aantal domaines
& château’s.
Het domein Landat werd in 1881
aangeduid als wijngaard. Sinds 1908
werd onder andere het kasteel Landat
beschouwd als Cru Bourgeois. Dit
wijndomein is bekend voor zijn productie
van elegante en charmante wijnen.
Château Bellevue in Margaux is gelegen in
Soussans. Alle wijnen van de verschillende
domeinen bestaan uit een blend van
Cabernet Sauvignon, Merlot en Petit
Verdot en baseert zich op 3 peilers:
- Eco-vriendelijk onderhoud van de
wijngaarden en kelders staan boven aan
het prioriteitenlijstje.
- Dit bedrijf in Medoc houdt zich bezig
met zowel het aanplanten tot en met de

Château Landat
Vieilles Vignes Haut
Medoc

Château Bellevue
de Tayac
Margaux

AOP HAUT-MEDOC

AOP HAUT-MEDOC

AOP MARGAUX

60% Cabernet Sauvignon
35% Merlot
5% Petit Verdot

75% Cabernet Sauvignon
15% Merlot
10% Petit Verdot

70% Cabernet Sauvignon
20% Merlot
10% Petit Verdot

12 maand houtlgaring.

verkoop. Aan weinig wijndomeinen is dit
nog weggelegd in deze regio.
- Een stabiel team van 30 medewerkers
zet zich altijd met volle overgave in om
de beste wijnen te maken voor zowel de
wijnliefhebbers als de echte kenner.

de la vigne
à votre cave
18

Château Landat
Cru Bourgeois
Haut Medoc

De wijn beschikt over een
kastanjerode kleur. In de mond
proeven we de aroma’s van
zwarte vruchten, nougatine
en een lichte toets van
toast. Soepel en rond in de
mond met een lange afdronk.
Naarmate de wijn verder rijpt
ontwikkelt hij verdere smaken
zoals musk en een toets van
hout. Heerlijk in combinatie
met vlees (rood), een steak,
lams met kruiden of kazen.

18 maand houtlagering op nieuwe
eiken vaten.
Glinsterende diep robijnrode kleur
gecombineerd met een elegante
neus. Een zeer geconcentreerde,
houtgelagerde wijn met rijke en
complexe aroma’s. Toetsen van
gekonfijt zwart fruit, nougatine en
houtachtige kenmerken. Na beluchting
en/of veroudering, presenteert de
vintage Vieilles Vignes complexe
aroma’s van pruim, truffel en vanille,
geroosterde en eiken tonen. In
de mond vlezig en soepel. Groot
potentieel voor veroudering.

16-18 maanden houtlagering op
nieuwe eiken vaten.
Een aroma van peper, zoethout,
rode vruchten en zwarte olijven.
Een mooi evenwicht tussen het
frisse van de wijn en de fijne
tannines, gevolgd door een
aromatische afdronk van fruit en
kruiden.
Heerlijk met gepeperd rood
vlees en diverse kazen.
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Frankrijk, Bordeaux

CHÂTEAU TOUR
DE MIRAMBEAU
Jean-Louis Despagne

staan dochter Basaline

werkte als oenoloog

en zoon Thibault aan het

in Noord-Afrika en in

roer en streven ook zij naar

Noord- en Zuid-Amerika

perfectie. Spatzuivere en

voordat hij Château Tour

karaktervolle rode, witte en

de Mirambeau van zijn

roséwijnen zijn het resultaat.

BORDEAUX
VERDER IN DEZE
COLLECTIE
Cuvée Passion
Blanc
AOP ENTRE 2 MERS
60% Sauvignon Blanc
20% Muscadelle
20% Sémillon

vader overnam. Sindsdien
heeft hij de wereld
veroverd met zijn sublieme
Bordeauxwijnen, vooral
uit Entre-Deux-Mers. Hij
breidde het wijngaardareaal
uit naar bijna 90 hectare,
verhoogde de dichtheid
van de stokken en
beperkte de opbrengsten
per hectare. Doel van
dit alles: een betere
rijpheid van de druiven
en optimale concentratie
in de wijnen. Inmiddels
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Entre 2 Mers

Bordeaux Rosé

Bordeaux Rouge

AOC ENTRE 2 MERS
60% Sauvignon Blanc
20% Sémillon
20% Muscadelle

AOC BORDEAUX
85% Cabernet Sauvignon
15% Merlot

AOC BORDEAUX
85% Merlot
10% Cabernet Franc
5% Cabernet Sauvignon

Deze goudgeel gekleurde
wijn heeft zuivere, stuivende
aroma’s van tropische
vruchten, citrus en groene
appel. Maar ook die van verse
bloemen, kruiden (munt)
en een satijnzachte, bijna
romige structuur. Zijn sappige
levendigheid en fraîcheur
verrijken de afdronk.
Begeleidende fles bij salades,
(gerookte) vis, schelpen
schaaldieren. Ideaal ook bij
mosselen.

Geurt naar vers geplukt rood
fruit. In de mond frambozen,
aardbeien en rijpe kersen,
een
verfijnde kruidigheid (o.a.
groene munt). Met voldoende
zuren, een voorbeeldige
balans en mooie lengte is dit
een onweerstaanbare clairet.
Gevaarlijk aantrekkelijk
als aperitief, traktatie
bij allerhande salades,
charcuterie, vis en
zeevruchten en zeker bij sushi.

Een rode wijn met zuivere
kersen- en frambozenaroma’s,
en een soepele smaak. De
Cabernet Sauvignon zorgt
voor meer pit, structuur en
lengte.
Heerlijk met kaas of gegrild
vlees en na lagering met
krachtige wildgerechten.

Despagne
Le Mythe d’Amphorie
Rosé
50% Cabernet Sauvignon
45% Cabernet Franc
5% Merlot
Helder bleekroze wijn met
subtiele aroma’s van grapefruit,
mango en Marokkaanse munt.
De smaak is rond, fris en fruitig
met een pure, verfijnde afdronk.
Serveer als aperitief, bij tapas,
sushi en diverse mediterrane
gerechten met vis, kip en/of
groenten. Ook lekker bij een
zomerse BBQ, zeevruchten en
zeker bij sushi.

Kortstondige rijping op nieuwe en
gebruikte eiken vaten.
Deze goudgeel gekleurde wijn
heeft zuivere, stuivende aroma’s
van tropische vruchten, citrus
en groene appel. Ook die van
verse bloemen, kruiden (munt)
en een satijnzachte, bijna
romige structuur. Zijn sappige
levendigheid en fraîcheur verrijken
de afdronk. Onbeperkt inzetbaar
als aperitief of begeleidende
fles bij salades, (gerookte) vis,
schelpen schaaldieren.

Cuvée Passion
Rouge
AOP BORDEAUX
85% Merlot
10% Cabernet Franc
5% Cabernet Sauvignon
Houtopvoeding op barrique.
Een rode wijn met zuivere kersenen frambozenaroma’s, en een
soepele smaak. De Cabernet Sauvignon zorgt voor meer pit, structuur en lengte. Heerlijk met kaas
of gegrild vlees en na lagering met
krachtige wildgerechten.
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Frankrijk, Bourgogne

MAISON
ANDRE GOÎCHOT

BOURGOGNE

André Goichot is een mooi
familiebedrijf onstaan vlakbij
Meursault in 1947.
In 2000 uitgebreidt vlakbij Beaune.
Zij hebben een heel breed assortiment
bourgogne-wijnen van Meursault tot
de Côte Chalonnaise in een prachtige
prijs-kwaliteit verhouding.
Daar bovenop zijn het ook zeer
charmante wijnboeren die nog écht
met liefde voor het vak hun ding doen.

Bourgogne Blanc
AOP BOURGOGNE
100% Chardonnay
De wijn is zeer aromatisch, rijkelijk
en vol. Zeer typische Chardonnay
uit de Bourgogne, met aroma’s
en smaken van nootjes, boter
en bloesems. Zeer lekker als
aperitief, past ook perfect bij
vis, gemarineerde en gegrilde
groentjes en kazen.

Pouilly Vinzelles
Blanc Tasteviné

Meursault
‘Les Vireuils’

Bourgogne Pinot
Noir Tasteviné

Bourgogne Hautes
Cotes de Nuits

Santenay Champs
Claude Rouge

AOP POUILLY VINZELLES
100% Chardonnay

AOP MEURSAULT
100% Chardonnay

AOP BOURGOGNE
100% Pinot Noir

AOP SANTENAY
100% Pinot Noir

De produktie is jaarlijks nog geen
200.000 flessen, dat is minder dan
een gemiddeld wijnkasteel in de
Bordeaux-streek. Het is een vieve
witte met een zeer lichte houttoets,
perfect in balans en mooi van
afdronk. Deze wijn zit te popelen
om uw betere visgerechten en
schaaldieren te mogen begeleiden.

12 maand gerijpt in eiken vaten.

20% gerijpt in eiken vaten.

AOP HAUTES COTES DE
NUITS
100% Pinot Noir

De koning van de witte
Bourgognes. Een helder gouden
kleur met een groene glans. De
wijn is zeer aromatisch, rijkelijk en
vol. Zeer rijke aroma en smaken
van nootjes, boter en bloesems.
Denk aan de meest verfijnde
visgerechten bij deze schoonheid.

Deze Pinot Noir Tasteviné heeft
een goede intensiteit. De paarse
tinten verwijzen naar de jongheid,
maar naarmate hij ouder wordt,
verandert hij in dieprood. Hij past
perfect bij kalfsvlees, kazen en
een lekker stukje vederwild.

De Bourgogne Hautes Côtes de
Nuits heeft een donker jasje. In
zijn jonge jaren beschikt hij over
aroma’s van rood fruit. Naarmate
hij rijpt, komen de aroma’s van
gekonfijt fruit naar boven. Dit
maakt van deze wijn een echte,
stevige Pinot Noir. Een echte
aanrader bij gegrild of gebraden
vlees, gevogelte en klassieke
kazen.

Heldere paarse, mauvekleurige
wijn. Sterk aroma van zwarte
kersen, bosbessen en een
boeket van rozenblaadjes,
pioenrozen, rode vruchten en een
hint van drop. In de mond een
intens en diep. De fijne structuur
komt door discrete tannines en
een typisch aroma van hummus.
Perfecte lange afdronk met
smaken vann bosbessen.

VERDER
IN DEZE COLLECTIE
Rully 1er Cru Blanc
Les Cloux

Château de la Guiche
Montagny

Mercurey Rouge
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Frankrijk, Bourgogne

DOMAINE DE
LA FEUILLARDE

BOURGOGNE

Gelegen in de gemeente Prissé,
in het zuiden van de Bourgogne
maakt het Domaine de la Feuillarde
wijnen met veel karakter. In 1934
koopt Jean-Marie Thomas het
domein. Op de hellingen van de
Mâconnais genieten de 19 hectare
wijngaard van een zuid, zuidwestelijke ligging. Het meerendeel
van de wijngaarden is aangeplant
met Chardonnay (zo’n 16 hectare),
verder is er een hectare Pinot Noir
en 2 hectare Gamay. Het domein
maakt wijnen met volgende
herkomstbenamingen: Saint-Véran,
Pouilly-Fuissé, Mâcon-Villages en
Bourgogne .
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Saint Véran
AOC SAINT-VÉRAN
100% Chardonnay
In de mond proeven we
aroma’s van perzik en citroen.
De neus van de Saint-Véran is
heel fris en fruitig. De afdronk
is lang en zeer levendig. Deze
wijn is ideaal als aperitief, maar
ook lekker bij zowel simpele
gerechtjes als bij verfijnde
spijzen zoals kreeft en andere
schaaldieren, kalfsmedaillon
en wit vlees.

Saint Véran
Vieilles Vignes
AOC SAINT-VÉRAN
100% Chardonnay
Krachtige wijn met veel boter
op het pallet, enorm complex.
Goudgele kleur.
In de mond heeft deze wijn
begint de wijn met een
charmante aanzet, vol en
vlezig. Het pallet is rijk en
complex, heel breed, dit
vertaalt zich ook naar de
persistente finale die volgt.
Stevige aroma’s van rijp, wit
fruit zoals abrikoos en perzik,
witte bloemen en roomboter.
Combineer met escargorts,
verfijnde visgerechten,
gevogelte, schelpdieren, wit
vlees en Sint-Jacobsschelpen.

Pouilly Fuissé
AOC POUILLY-FUISSÉ
100% Chardonnay
Lichtgeel kleurende wijn.
Mooie florale neus met
toetsen van wit steenfruit
met een exotische noot. Zeer
vet en rond in de mond met
een subtiele eiktoets. Een
typische Pouilly-Fuissé in
de zeer aromatische, lange
afdronk. Beste bij alle
zeevisbereidingen, alsook in
citroen geroosterde kip.

Bourgogne
Pinot Noir
AOC BOURGOGNE
100% Pinot Noir
Gerijpt in 55% nieuwe en
45% 1 jaar oude Franse eiken
vaten. Deze Pinot Noir komt
van 50 jaar oude wijnstokken.
Een kersenrode wijn met een
aangename neus van kersen,
cassis en frambozen. Deze
Pinot Noir straalt een grote
souplesse uit.
Lekker met de typische
Bourgondische keuken en
aan te raden met charcuterie,
vederwild of gegrild kalfsvlees.
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Frankrijk, Bourgogne

DOMAINE
DURUP

BOURGOGNE

De familie Durup exploiteert al
eeuwen wijngaarden in Chablis.
Het zijn wijnmakers van vader
op zoon. Het wijndomein van
de familie Durup heeft de best
mogelijke ligging. Het krijgt het
hoogst mogelijke percentage
zon, heeft een steenachtige
bodem en een zeer steile
helling. Dit zijn de belangrijkste
garanties voor het maken van
wijnen van uitzonderlijke kwaliteit.
Het domein van Jean Durup is
het allerbekendste domein van
Frankrijk. Hij beschikt over 170
hectare wijngaarden waarvan
35 hectare van Chablis 1er
Cru. Hiermee is Jean Durup de
belangrijkste producent van
Chablis.
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Petit Chablis
AOC PETIT CHABLIS
100% Chardonnay
Sterk mineraal en fris zoals
wij de Chabliswijnen kennen.
Groengeel van kleur. Een
frisse neus van jonge peer en
witte druiven. Lekker sappige
smaak met een frisse en
droge finale. Een wijn om jong
te drinken voor zijn frisheid
en bloemenaroma. Perfect
als aperitief, bij schaal- en
schelpdieren, vis en salades.

Chablis Vieilles
Vignes

Chablis 1er Cru
Fourchaume

AOC CHABLIS
100% Chardonnay

AOC CHABLIS
100% Chardonnay

Niet in hout gerijpt om eigen
aroma’s te behouden. Deze
wijn omvat alle natuurlijke
karakteristieken van fruit,
zonder toevoeging van
externe elementen die
het smakenpallet kunnen
beïnvloeden. Deze pure
Chablis is een volle, ronde wijn
met aroma’s van citrus, honing
en kruiden. Aangenaam in
de mond, met grote finesse.
Heerlijk in combinatie met
delicate, verfijnde gerechten
zoals foie gras.

Een ronde, witte wijn met
typische Chablis 1er Cru
structuur. In de neus aroma’s
van pompelmoes en een
vleugje notenboter. Heerlijk
romig in de mond. Een zeer
goede zuurtegraad met een
lange afdronk. Heerlijk bij
botervis, oesters, kreeft,
koude krab en allerlei andere
visgerechten, schaal-en
schelpdieren. Bij wit vlees
en gevogelte zonder zware
bereiding, komt hij zeer goed
tot zijn recht.
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Frankrijk, Côtes-du-Rhône

CHÂTEAU DE
LA GARDINE

CÔTES
DU RHÔNE

De wijntraditie van de familie
Brunel dateert uit de 17e eeuw.
Gaston Brunel, een beroemde

VERDER IN DEZE
COLLECTIE

négociant, verwierf het Château
de la Gardine in Châteauneuf du
Pape in 1945. Het landgoed wordt

Côtes du Rhône
Blanc

nu gerund door zijn twee zoons,
Patrick en Maxime met de hulp van

AOC CÔTES DU RHÔNE
50% Grenache Blanc
20% Clairette
10% Roussanne
10% Viognier
10% Bourboulenc

hun vrouw Eva en Maryse en hun
kinderen Marie-Odile en Philippe.
Het landgoed strekt zich uit over
52 ha wijngaarden en 20 ha bos,
allemaal verzameld rond het pand.
Het domein staat bekend om de
kwaliteit van hun wijnen en voor de
unieke Gardine fles.

Châteauneuf
du Pape Blanc
AOC CHÂTEAUNEUF DU
PAPE
30% Roussanne
30% Clairette
20% Bourboulenc
20% Grenache
6 maand gerijpt in oude eiken
vaten.
Een strogele kleur met groene
nuances. In de neus levendige
bloemenaroma’s met hints
van droog fruit, anijs en
venkel. Nadien vleugen van
acacia en vanille die de lengte
accentueren.

Cairanne
AOC CÔTES DU RHÔNE
VILLAGES
55% Grenache
45% Syrah
Deze Cairanne – met het
niveau van een Châteauneuf
du Pape en een zeer mooi
concentraat in aroma en
tannines is tot in de puntjes
afgewerkt.
Een ware delicatesse.
Om dit te beamen, probeer
met een stuk rood vlees. Ook
bij eend op Aziatische wijze,
kwartel met kersen en
‘tomates farcies’.

Côtes du Rhône
Villages

Châteauneuf
du Pape

AOC CÔTES DU RHÔNE
VILLAGES
55% Grenache
45% Syrah

AOC CHÂTEAUNEUF DU
PAPE
65% Grenache
15% Mourvèdre
15% Syrah en 5% Muscardin

Een smaakvolle, dieprode wijn
met violetkleurige accenten.
De wijn heeft een smakenpalet
van pruimen en kleine rode
vruchten, zoals cassis en
zwarte bessen. Deze wijn is
heerlijk in combinatie met
tapas (koud en warm), (rood)
vlees en spareribs.

Gigondas
AOC GIGONDAS
55% Grenache
45% Syrah

9 tot 14 maanden houtlagering.
Deze rode wijn met een zeer mooi
uitgewerkt concentraat in aroma’s
en tannines, is een echte topper.
De wijn is niet alleen verrassend
qua flesvorm maar ook qua
smaak. Perfect in combinatie met
een goed stuk rood vlees of een
wildgerecht.

Drink deze wijn bij vis,
wit vlees, gevogelte en
geitenkazen.
Een verborgen talent!
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Frankrijk, Côtes du Rhône

CHÂTEAU
SAINT-ROCH

CÔTES
DU RHÔNE

Château Saint Roch ligt op
het terroir van Maury, op 25
km van Perpignan. De 44
ha wijngaarden liggen erg
steil, op een hoogte
tussen de 120 en 370
meter. Ze worden omringd
door een groene gordel
met planten zoals
lavendel, tijm en vijgen
en de bodem bestaat uit
schalie. Alle wijnen zijn
gemaakt van perfect rijpe
druiven, met de hand
geoogst door de familie
Brunel en zo snel mogelijk
geperst. De meeste
wijnstokken hebben een
heel respectabele leeftijd.
Ook daardoor zijn de wijnen
van Château Saint Roch
zeer complex en diepgaand.
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Lirac Blanc

Lirac Rosé

Lirac Rouge

AOP LIRAC
50% Grenache Blanc
30% Clairette
10% Roussanne
10% Viognier

AOP LIRAC
40% Grenache Blanc
30% Cinsault
30% Syrah

AOP LIRAC
50% Grenache
30% Mourvèdre
20% Syrah

Een prachtige zalmroze
wijn met een boeket van
cassis, framboosjes, citrus
en fruitboombloesems.
In de mond vinden we
het verfijnde aroma van
zonovergoten vruchten. Een
rijke harmonieuze mond met
een lange afdronk die doet
denken aan snoepjes. Serveer
hem met tapas, gegrilde vis,
sushi of diverse gerechten à
la provençale.

12 maanden gerijpt in gebruikte
Châteauneuf du Pape vaten.

Lichtgeel en helder met
groene hints. In de neus
komen tonen van appel,
ananas en drop naar voren.
In de mond zijn toetsen van
tropisch fruit prominent
aanwezig. Fris en aromatisch.
Een mooie ronde wijn met
een lange afdronk. Excellent
als aperitief of als begeleider
van delicate vis (papillotte
met groenten) of gegrilde vis,
wit vlees, gevogelte in een
romige saus en geitenkaas.

De wijngaarden van Saint-Roch
zijn gelegen op de westelijke
helling van Roquemaure,
beschermd tegen de wind door
het Saint Genies gebergte aan
de Rhône. Deze Lirac heeft een
helderrode kleur en krachtige
aroma’s van rood en zwart fruit,
leer, nuances van truffel en
kruiden. Elegant, vlezig, en gulle
smaak met goed raamwerk van
tannines. Heerlijk bij rood vlees,
stoofpotjes, zuiderse gerechten
en pittige kazen.
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CÔTES
DU RHÔNE

Frankrijk, Côtes du Rhône

DOMAINE
DE L’OLIVIER
Domaine de l’Olivier bevindt
zich op het hoogste punt van
het dorp Saint-Hilaire d’Ozilhan.
De familie Bastide werkt hier
met veel passie aan zijn wijnen.
De naam van het domein
verwijst naar de periode waarin
olijven het voornaamste product
van de oogst waren. Om deze
herinnering levendig te houden,
staan er op elke wijngaard
olijfbomen. De totale grootte van
het domein is 50 hectare.

Côtes du Rhône
Blanc

Côtes du Rhône
Rouge

AOP CÔTES DU RHÔNE
Viognier
Grenache Blanc

AOP CÔTES DU RHÔNE
Syrah
Grenache
Mourvèdre

Een mooie strogele kleur
metgouden glans. In de
mond een speels en
verfrissend smakenpallet,
met anijstoets in de aanvang.
Het evolueert naar aroma’s
van witte bloemen en witte
steenvruchten. Een volle
smaak met een lange afdronk,
perensmaak en een mooie
mineraliteit.
Heerlijk met gegrilde
vis, verfijnde kalfs- en
kipgerechten en de Aziatische
keuken of simpelweg als
aperitief.
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Een typische Côtes du Rhône
met dieprode granaatkleur
en paarse reflets. Een
rijkelijk boeket van rood fruit,
braambessen, provençaalse
kruiden en jong leer. Een
soepele, fruitige mond, met
fluwelen tannines, die perfect
in balans is met het boeket.
Schenk hem met gegrild vlees,
charcuterie, lamsgerechten
en kaas.
Kortom, een perfecte passe
partout!

Côtes du Rhône
Villages
Les Baies de
Gremoursy
AOP CÔTES DU RHÔNE
VILLAGES
Grenache
Mourvèdre
Syrah
Robijnrode intense kleur.
Rokerig, veel zwart fruit en
hint van thee extract, wat
zorgt voor een mooie diepte
in de wijn.
In de mond veel zwart, sappig
fruit, “smooth” met een mooie
textuur. Drink deze wijn bij
lams.
Gremoursy staat voor
Grenache
Mourvèdre
Syrah.

Côtes du Rhône
Villages
L’oree du Bois
AOP CÔTES DU RHÔNE
VILLAGES
Grenache
Mourvèdre
Syrah
18 maanden barriques .
Een typische Côtes du Rhône
met dieprode granaatkleur
en paarse reflets. Een
rijkelijk boeket van rood fruit,
braambessen, provençaalse
kruiden en jong leer. Een
soepele, fruitige mond, met
fluwelen tannines, die perfect
in balans is met het boeket.
Schenk hem met gegrild vlees,
charcuterie, lamsgerechten en
kaas. Kortom, een perfecte
passe partout!
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Frankrijk, Côtes-du-Rhône

DOMAINE
DE LA PIGEADE
In 1960 kochten Nicole en
Claude Vaute dit domein.
Beiden waren afkomstig uit
wijnboeren-familie’s en op ‘de
la Pigeade’ de 1e generatie
wijnmakers. De zeer jonge
appellatie Beaumes de Venise
werd mee ontwikkelt en verder
uitgebreid. Vooral Muscat
Blanc à Petits Grains en
typische Rhône druivenrassen.
Zoon Thierry en zijn vrouw
Marina hebben het domein
overgenomen. Om deze
‘overname’ te vieren werd
besloten zelf een kelder te

bouwen en deze te voorzien van
de meest moderne apparatuur. In
1996 werd de eerste ‘eigen’ oogst
gepresenteerd. De appellation
Muscat de Beaumes de Venise
ligt in het hart van de Rhône-vallei
in een prachtige groene omgeving
aan de voet van het gebergte
Montmiral, een paar kilometer van
de Mont Ventoux en de Luberon.
Deze locatie stelt Thierry Vaute
in staat om te profiteren van een
uitzonderlijk microklimaat dat
gunstig is voor de ontwikkeling van
hun beste wijnen.

CÔTES
DU RHÔNE

ZOET

Ventoux
“Les Sables”

Beaumes de
Venise Rouge

AOP VENTOUX
40% Carignan,
40% Grenache, 20% Syrah

AOP BEAUMES DE
VENISE
70% Grenache
30% Syrah

Brilliant rode kleur. Intense
aroma’s van rood fruit.
Geparfumeerd, zacht, gemakkelijk
en boordevol aroma’s van zwart &
rood fruit en viooltjes, de afdronk
is lang, kruidig en vol in de mond.
Proef deze wijn met rood vlees,
pittige gerechten en verse kazen.
Kan ook lichtelijk gekoeld worden
en neemt zeer graag deel aan al
uw barbecues.

Een intens boeket van rode
en zwarte vruchten, garrique
en andere kruiden. In de
mond een extreem fruitige
en gekruide aroma’s. De
afdronk is warm met een
mooie fraîcheur en zijdezachte
tannines.

Vacqueyras Blanc

Vacqueyras Rouge

AOP VACQUEYRAS
50% Clairette
50% Grenache Blanc

AOP VACQUEYRAS
70% Grenache
25% Syrah
15% Mourvèdre

8 maanden houtlagering.
Zeer elegante neus met
aroma’s van witte bloemen,
sappig wit fruit, licht
beboterde geur en vanille.
In de mond zeer goed
gebalanceerd met grote
finesse. Fruitige en bloemige
aroma’s combineren zich
met rondheid en frisheid. Om
jong en altijd fris te drinken
(ongeveer 12 °).

9 maanden houtlagering.
Mooi rood van kleur. Intens
bouquet van gekookt fruit, tabak
en zoete specerijen. In de mond
is de aanzet rond, grote finesse,
vervolgens aroma’s van zwart fruit,
koffie en specerijen. De afdronk is
warm, met een mooie frisheid en
met zijdeachtige tannines.
Foodpairing: rood vlees, klein wild,
kazen.

Muscat Petit Grains
de Folie
AOP VIN DE PAYS DE
VAUCLUSE
100% Muscat
Deze wijn met zijn prachtige
gouden kleur en groene schijn,
heeft typische muscataroma’s van
oranjebloesem, rozengeur en ook
het bloemige van meiklokjes. In

Muscat de
Beaumes de
Venise
AOP BEAUMES DE VENISE
100% Muscat Petits Grains
Een ‘vin doux naturel’.
Een licht gouden wijn, glinsterend
goud. Het complexe aromatische
palet combineert peer met
rozenwater en exotisch fruit.

de mond zeer verrassend met een
zoet aroma maar toch droog met
een klein bittertje in de afdronk.
Perfect te combineren met
asperges, visgerechten en ook
ideaal als aperitief.

Drink heel fris (ongeveer 7 °).
Lekker als aperitief, met meloen,
foie gras, fruitige desserts
(aardbeien), oosterse gebakjes,
blauwe kazen en donkere
chocolade.

Foodpairing: als aperitief, met
sint-jakobsschelpen, een
visgerecht met een zoutkorst
of een fijne gerijpte kaas.
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Frankrijk, Languedoc

DOMAINE
LES PRUNELLES

LANGUEDOC

Van 1792 tot 1981 werd Domaine Les
Prunelles beheerd door de familie
en wijnmaker Bruno Andreu. De
wijngaard werd in die tijd als hobby
beschouwd. In 1981 erven Bernard
en Marie-Joséphe Jany het domein
en besluiten voor kwaliteit te gaan.
Ze passen technieken en methoden
aan, wat leidt tot meer succes in de
wijngaard en betere kwaliteit van
de wijnen. Het domein is gelegen
in het hart van de Languedoc, nabij
Pézenas (Herault) aan de voet van
de Cevennes. Het gebied beslaat
zo’n 50 hectare waarvan 40 beplant
worden. De wijngaard met zijn unieke
bodem staat in directe verbinding
met de kelders. In totaal worden er
meer dan 10 druivensoorten gebruikt
op de wijngaard, dit met natuurlijke
producten en zonder gebruik van
chemische meststoffen.

Les Prunelles
Blanc

Les Prunelles
Rouge

AOP COTEAUX
DU LANGUEDOC
50% Roussanne
40% Clairette
10% Viognier

AOP COTEAUX
DU LANGUEDOC
40% Grenache
40% Syrah
20% Mourvèdre

In de neus heerst een bloemig
aroma met een toets van
exotische vruchten, gevolgd
door witte vruchten met een
vleugje guimauve. Deze wijn is
een waar genot met een zeer
levendig en fruitig aroma.

Een dieprode wijn met
violetkleurige accenten. In de
neus een pittig aroma van
kruiden met een geroosterd
accentje gevolgd door een
ronde, vettige smaak in de
mond waarbij het aroma van
bessen naar voren komt, in
aanvulling met het aroma van
chocolade, hout en gegrilde
ondertonen.
Heerlijk in combinatie met wild.

Elixir Blanc

Elixir Rouge

IGP PAYS D’OC
66% Roussanne
34% Viognier

IGP PAYS D’OC
40% Grenache
40% Syrah
20% Cabernet
Sauvignon

Houtlagering 12 maanden.
Heldere wijn met gouden
reflecties. In de neus zeer
complex met rijke aroma’s van
acaciahoning, noten, buxus
en brem, gecombineerd met
geuren van vers wit steenfruit.
In de mond zeer
geconcentreerd en rond
met toetsen van honing en
kweepeer. De Viognier zorgt
voor de vele aroma’s, de
Rousanne brengt structuur
en kracht in de wijn. Intens
en delicaat door de mooie
zuurtegraad.
Een grote witte wijn van de
Languedoc.
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Houtlagering 12 maanden.
Qua kleur een jeugdige wijn
in het glas, met rozerode
rand. In de neus een pallet
van bijzonder nobele geuren,
doordringende fruitgeuren
met een aantrekkelijke zoete
impressie. Dit zet zich door in
de smaak waar we opnieuw
een zeer gedistingeerde wijn
zien die veel fraîcheur toont
door de mooie zuurtegraad.
We dromen bij dit glas weg
samen met zuiderse kip en
Provencaalse stoofpotjes!
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Frankrijk, Languedoc

CHÂTEAU
DU VIEUX PARC

LANGUEDOC

Château du Vieux Parc is
eigendom van Louis en Claudine
Panis. Het wijngaardbezit omvat
circa 62 hectare. Louis Panis is
een echte wijnenthousiast en een
geweldige perfectionist. In de
loop der jaren heeft Château du
Vieux Parc een indrukwekkend
aantal prijzen in de wacht
gesleept, waardoor het meer

Een wijnbedrijf om te
blijven volgen!

internationale bekendheid heeft
gekregen. In 2000 volgde een
grote investering, waarbij de
wijnkelders en de opslagruimte
compleet werden vernieuwd. In
2005 trad zijn zoon Guillaume toe
tot het bedrijf, na een gedegen
wijnopleiding en diverse stages
te hebben gevolgd. Guillaume’s
invloed zorgt voor een frisse kijk
op zaken en leidt tot verdere
kwaliteitsverbeteringen.

Corbières
Tradition Blanc

Corbières
Tradition Rouge

Corbières
Sélection

AOP CORBIÈRES
Grenache
Vermentino

AOP CORBIÈRES
Syrah
Grenache
Carignan

AOP CORBIÈRES
Syrah
Grenache
Carignan
Mourvèdre

Een heldere, gele kleur met
een mooie schittering. In de
neus heerst een fruitig aroma
van pompelmoes en enkele
minerale tonen. Krachtig
in de mond met een mooie
zuurtegraad.

Zijn aroma van kleine zwarte
vruchten zoals bessen, een
snuifje kruiden, cacao en
tabak, maakt van deze
wijn een échte charmeur.
Expressief en fruitig met een
harmonieuze afdronk.

12 maanden houtlagering op
eiken vaten, waarvan 25%
nieuwe vaten.
Een aroma van peper,
zoethout, rode vruchten en
zwarte olijven. Een mooi
evenwicht tussen het frisse
van de wijn en de fijne
tannines, gevolgd door een
aromatische afdronk van fruit
en kruiden.
Heerlijk met gepeperd rood
vlees en diverse kazen.
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Frankrijk, Roussillon

DOMAINE
BEGUDE

ROUSSILLON

Domaine Begude is sinds
eeuwen gevestigd in de
Limoux regio aan de voet
van de Pyreneeën. Hier
wordt sinds de zestiende
eeuw wijn geproduceerd.
In 2003 heeft het Britse
koppel James en Catherine
Kinglake
Domaine Begude
overgenomen. Samen
met hun internationaal
team (Frankrijk, Australië,
Nieuw-Zeeland) creëren
zij schitterende en vooral
biologische ‘cool climate’
wijnen. Door de hoge
ligging van de wijngaarden
en de nachtelijke lage
temperaturen, worden rijpe
druiven met mooie zuren
bekomen.

Chardonnay
‘Le Bel Ange’
IGP PAYS D’OC
86% Chardonnay
14% Chenin Blanc
Frisse Chardonnay met een
splash van Chenin Blanc voor
extra croustillant en mineraliteit. Een uitnodigende
citrusneus begroet je, om
vervolgens over te gaan naar
eerlijke appel- en peeraroma’s in de mond. Geniet
van deze glasheldere wijn.

Chardonnay
‘Terroir 11300’
IGP HAUTE VALLÉE DE
L’AUDE
100% Chardonnay
Houtlagering. De frisheid van
limoenzeste in combinatie
met noten van appels en
peren in de mond. Een fijne
structuur en een meer dan
aangename mineraliteit
maken van deze Terroir
11300 een waar genot.
Deze wijn is overheerlijk als
aperitief maar past ook bij
asperges, visgerechten en
wit vlees.

Limoux
‘Étoile’

Viognier
‘Le Paradis’

AOC LIMOUX
100% Chardonnay

IGP HAUTE VALLÉE DE
L’AUDE
100% Viognier

3 maand gerijpt in 20%
nieuwe Franse eiken vaten.
Deze Limoux is gemaakt van
de allerbeste handgeplukte
Chardonnay’s van de allerbeste percelen (op 305m
hoogte). Een rigoureus selectieproces dat leidt tot een
magische wijn: aroma’s van
brioche in de neus en een eerlijke zuiverheid van appel- en
perenbomen in de mond.

3 maand houtlagering.
Intense tonen van witte perzik
in de neus. Vol in de mond
een natuurlijke aciditeit met
steenvruchten als final touch.
Een verleidelijke wijn die
perfect past bij gegrilde vis en
diverse kazen.

Pinot Noir
IGP HAUTE VALLÉE DE
L’AUDE
100% Pinot Noir
10% lagering in oude eiken
vaten.
Fruit, fruit, fruit! Deze wijn
is een hoogtepunt van
verleidelijke rode kersen en
framboosjes. Een puur genot
zo te drinken, met entrecôte of
ander rood vlees.

Pinot Noir
‘Esprit’
IGP HAUTE VALLÉE DE
L’AUDE
100% Pinot Noir
De beste Pinot Noir, zorgvuldig
handgeoogst. Deze rode wijn
heeft de stijl en elegantie
van een klassieke Pommard
met een prachtig evenwicht
en kracht. Hij is meesterlijk
bij tal van vleesgerechten en
verfijnde wilgerechten. Zeker
de moeite bij eend.

Decanteer eventeel een uur
voor het opdienen.
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Frankrijk, Languedoc

LAURENT
MIQUEL

LANGUEDOC

Sinds 1791 is het domein

Viognier druiven geplant. Vijf jaar

Cazal Viel in handen van de

later wordt deze druif voor het eerst

familie Miquel. In 1970 plant

geoogst en blijkt snel een succes

VERDER IN DEZE
COLLECTIE

Laurent Miquel de eerste syrah te zijn. In 2010 wordt al het harde
druiven, wat hem de bijnaam
“Mr. Syrah” oplevert. Op 5

werk van de familie beloond met
twee prijzen voor de Verité Viognier

mei 1982 wordt het domein

op de “International Wine Challenge”

officieel erkend als AOC de

in Londen. Een internationale jury

Saint-Chinian. De toekenning

erkent deze wijn als beste witte wijn

van deze appellatie is een

van de Languedoc – Roussillon en

ware triomf voor kwaliteit

beste Viognier van de wereld.

georiënteerde wijnmakers.
In 1992 worden de eerste

Sauvignon Blanc
IGP PAYS D’OC
100% Sauvignon Blanc

Cabernet Syrah
Chardonnay
Viognier
IGP PAYS D’OC
65% Chardonnay
35% Viognier
Maak kennis met de unieke
smaken van de Viognier. De
invloed van een vroeg geoogste
Chardonnaydruif met toevoeging
van abrikoos, citroen en een
snuifje amandel, zorgt voor het
totaalplaatje. Hierdoor gaat deze
wijn perfect samen met vis- en
kipgerechten. Ook in combinatie
met de Oosterse keuken mag je
deze wijn inzetten.
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Viognier Nord Sud

Viognier Vérité

IGP PAYS D’OC
100% Viognier

IGP PAYS D’OC
100% Viognier

30% houtlagering.

Gerijpt in 70% nieuwe en 2 jaar
oude eiken vaten.

Een prachtige goudgele kleur
met groene schittering. Witte wijn
gemaakt van de Viognier, één van
de specialiteiten van wijnmaker
Laurent Miquel. Mooie tonen van
bloemen en een subtiele hint van
fruit. Rijke smaken met exotisch
fruit, perzik en een hint van
noten. Aanbevolen bij gegrilde
vis, schaaldieren en de Aziatische
keuken.

Vérité Viognier is één van Laurent
Miquel’s mooiste wijnen en een
ware expressie van Viognier met
aroma’s van abrikoos, perzik
en honing. Mooi in balans met
hints van eikenhout door de
houtlagering van de wijn.
Perfect bij nobele visgerechten,
schaal- en schelpdieren of
geraffineerde kazen.

Rosé Cinsault
Syrah

Larmes des
Fées St Chinian

IGP PAYS D’OC
70% Cinsault
30% Syrah

AOC SAINT-CHINIAN
100% Syrah

Een fris en levendig boeket met
aroma’s van kleine rode vruchten
en wilde bloemen. Een zekere
vettigheid en rondeur. Een zachte
roséwijn die zeer lekker is bij wit
vlees en perfect om gewoon van
te genieten.

14 maanden houtlagering in
nieuwe Franse eiken vaten.
Deze wijn heeft een diep
paars gewaad met intense
rode highlights. Het boeket is
complex en intens met hints
van vanille en verse amandelen
en aroma’s van gedroogd
fruit. Een prachtige harmonie
tussen het hout en het fruit.
In de mond een volle smaak
met prachtige concentratie en
zijdezachte tannines. Prachtig
uitgebalanceerde wijn met een
lange afdronk. Ideaal bij lamsen rundgerechten, bbq of wild.
Ook lekker bij kaas.

IGP PAYS D’OC
60% Cabernet Sauvignon
40% Syrah

Syrah Nord Sud
IGP PAYS D’OC
100% Syrah

Bardou
Saint Chinian
AOP SAINT-CHINIAN
100% Syrah
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Frankrijk, Languedoc

MAS DE DAUMAS
GASSAC

LANGUEDOC

Snids 40 jaar hebben de Mas
de Daumas Gassac wijnen de
zeldzame status van «cult wijn»
gekregen. Slechts een beperkt
aantal bijzondere wijnhuizen in
de wereld krijgen deze naam.
Mas de Daumas Gassac is een
volledig natuurlijk wijndomein.
Door de specifieke bodem van
de Gassac vallei, het zeer koele
microklimaat, meer dan 40
verschillende druivensoorten
en wijnbereidingen, hun
eeuwenoude «savoir-faire»
geïnspireerd door de grote
Emile Peynaud, zijn de wijnen
van Mas de Daumas Gassac
onvergelijkbaar met enig ander
en hebben ze een eigen stijl.

Mas de Daumas Gassac
wijnen hebben een
“cult-status”
Pont de Gassac
Blanc

Pont de Gassac
Rouge

Mas de Daumas
Gassac Blanc

Mas de Daumas Gassac Rouge

IGP ‘PAYS D’HERAULT’
Chardonnay
Grenache Blanc
Sauvignon Blanc
Terret
Viognier

IGP ‘PAYS D’HERAULT’
Cabernet Sauvignon
Grenache
Merlot
Syrah

IGP ST GUILHEM-LEDÉSERT – CITÉ D’ANIANE
Chardonnauy
Grenache Blanc
Sauvignon Blanc
Terret
Viognier
Petit Manseng
Chenin Blanc

IGP ST GUILHEM-LEDÉSERT – CITÉ D’ANIANE
80% Cabernet Sauvignon
10% Cabernet Franc
5% Merlot
5% Malbec

Nieuwe wijn ins ons assortiment!
Van het beroemde wijndomein
waar ook Mas de Daumas
Gassac wordt gemaakt, ook
wel de Lafite van de Languedoc
genoemd.
Een prachtig vol en fris bouquet
van citrusvruchten met een
rijke volle structuur met veel
mineraliteit. Zeer goed gemaakt
en heerlijk op zichzelf en nog
beter met vis, kruiden en wit
vlees.
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Deze wijn heeft een medium
body, is fris en is een levendige
wijn. Donkere robijnrode kleur
met een gewaagd boeket
van zwart fruit, rijpe pruimen,
rozenblaadjes en romige toffee.
De complexe smaak onthult ook
nog rood fruit, zwarte pruim en
gedroogde kruiden met stevige
tannines en een toets van
aarde, voor een geweldige rijpe
fruitige afdronk. De wijn is zeer
mondvullend en kenmerkend
voor Pont de Gassac rouge. In
één woord ... superlekker.

Een complexe wijn, krijgt tijdens
de opvoeding geen hout mee!
Fris, fruitig en altijd complex
-prachtig in balans, vol geel en
wit fruit, met iets van venkel,
bloesem, honing, veldbloemen
en mineralen- in zijn jeugd (tot 3
jaar). Liefhebbers van nog meer
aromatische rijkheid kunnen
de wijn tot 10 jaar laten rijpen.
Karafeer hem en serveer hem
aan 10° tot 12°C bij St Jacques,
zalm in papillot met venkel,
zwezerikken, abrikozentaart of
penne rigate à la carbonara.

Houtlagering 12-15 maanden op
eiken vaten. Mas de Daumas Gassac
wordt door de bekende wijnjournalist
Hugh Johnson ‘de enige grand cru
uit de Languedoc’ en door Gault
Millau ‘de Lafite uit de Languedoc’
genoemd. Deze wijn bestaat uit 80%
Cabernet Sauvignon, aangevuld
met 10 andere druivensoorten van
zeer oude wijnstokken aangeplant
op de kalkrijke hellingen van
Jurrasique. Donkergekleurde wijn
met aroma’s van zwarte bramen,
rood fruit, griottes en wat specerijen.
Zwartpeperige, vurige en tanninerijke
finale. Complex powerbeest om te
drinken bij rood vlees, pasta, grillades
en kazen. Of gewoon zo!
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Frankrijk, Languedoc

PARADIS

LANGUEDOC

5 generaties familie Vic die naast
Preignes le Vieux ook deze wijnen
maakt. Gevestigd tussen Béziers
en Agde in het zonnige zuiden van
Frankrijk aan de kust. De filosofie
is om “pleasure” wijnen te maken
met respect voor de bodem (terroir
basaltique), natuur maar die ook
goed betaalbaar zijn. Terecht zitten
deze wijnen in een bijzondere fles

Respect voor de
natuur

met een moderne glazen afsluiting.
Dus ook nog eens prachtig om te
zien.
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Paradis Blanc

Paradis Rosé

Paradis Rouge

IGP PAYS D’OC
100% Vermentino

IGP PAYS D’OC
100% Grenache

IGP PAYS D’OC
60% Cabernet Sauvignon
40% Merlot

Deze witte wijn charmeert
vanaf het 1e moment.
Een pure Vermentino die
onmiddellijk het gevoel
geeft van plezier. Een fijne
neus met complexe aroma’s
van witte bloemen, venkel
en een gerookt aroma.
Na de mooie start, volgt
een vol mondgevoel met
complexe anijs smaken die
samenvloeien met de aroma’s
van de witte vruchten. Lange
frisse afdronk.

Top-rosé! ‘Le Paradis’ heet
deze wijn en daar is niets aan
overdreven. Gestoken in een
schitterend zalmroze jasje is deze
rosé een ware belofte; wat een
elegantie en klasse. Knisperig
fris met een waanzinnige finesse.
Tegelijkertijd zacht en romig.
En hij heeft een fruitigheid die
onmiskenbaar aan kersen en
bramen doet denken. Zo wil je
dat een rosé is. Deze Provence
kleurige Rosé is voor 100%
gemaakt van de veelzijdige
Grenache druif.

Spannend! Mooie paarse kleur
en diepe fruitige neus. Sappig
en delicaat. Geen tanninerijke
wijn zoals Cabernet Sauvignon
soms kan zijn, maar eerder
heerlijk fruitig.
Serveer deze wijn met een
Provençaals lamsrack en je
waant je in het paradijs!

47

Frankrijk, Loire

CLOS LA
NIVERDIÈRE

LOIRE

Wijn uit de familie!
Martine Budé, nicht van Raf en
Michèle Baeten en wijnmaakster in
Chinon.
Allles straalt charme & lieflijkheid
uit, de wijnmaakster, de smaken
van de wijnen, de marketing en de
charme van de wijngaard.
Het domein is 3ha wijngaarden
groot en de bodem is zeer
belangrijk in de smaken van haar
wijnen. Aards en puur!

Martine is familie &
ze maakt echte
“terroir” wijnen
Palimpseste
AOC CHINON
100% Cabernet Franc
Bodem: kalkrijke zandgrond
Ook dezelfde verfijnde rode
fruitige impressie, maar deze
wijn onderscheidt zich door haar
kruidigheid (peper en zoethout),
reflecties van rode bessen, in de
mond elegante tannines, de wijn
eindigt met wat zoethout. Frisse,
fruitige wijn, goed te combineren
met charcuterie en antipasti.
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Frankrijk, Loire

DOMAINE
REVERDY-DUCROUX

LOIRE

De familie Reverdy is een echte
‘wijnfamilie’. Reeds 14 generaties
lang - sinds 1550 - produceren
zij kwaliteitswijnen. Alain en
Laurent Reverdy (vader en zoon)
hechten veel belang aan traditie,
die van generatie op generatie
doorgegeven wordt. Het
domein, gelegen in Verdigny,
geniet een gunstig microklimaat
en beschikt over meer dan 70
percelen, allen verspreid over
de meest befaamde hellingen in
de appellatie Sancerre.

Sancerre
AOP SANCERRE
100% Sauvignon Blanc
De kleur van deze schone
witte neigt naar het goude.
Een complex boeket met
tinten van bloemen en fruit,
specifiek citrusvruchten. De
afdronk is lang waarin de
Sauvignon Blanc, samen
met haar mineralen, goed
tot zijn recht komt. Deze wijn
is heerlijk als aperitief, maar
ook de perfecte compagnon
van vis en zeevruchten, de
Aziatische keuken zoals sushi,
en (geiten-)kaas.

Sancerre
Rouge
Beauregard
AOP SANCERRE
100% Pinot Noir
Helder robijnrood van
kleur. Boeket van rode
bessen, kersen, frambozen
en bosbessen. De wijn
is helemaal op het fruitig
karakter gemaakt. Goed
uitgebalanceerd, gemakkelijk
in de omgang, verfijnd,
stralend en een mooie afdronk.

Een klassieker die zijn naam
eer aan doet!
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Frankrijk, Provence

CHÂTEAU
DE BERNE

PROVENCE

Het privélandgoed van
Château de Berne bestrijkt
een oppervlakte van
ongeveer 800 ha en situeert
zich in de Provencestreek,
tussen Lorgues en Flayosc.
De site dateert uit de
achttiende eeuw en hecht
grote waarde aan de streek
en zijn wijnen, in een
kader van wellness en
relaxatie. Een zeer luxueus
sterrenhotel en restaurant!
Sinds 1750 is Château
de Berne actief in het
wijnmaken. Vandaag staat er
118 hectare aan wijngaarden,
voorzien van ultramoderne
technologieën.

Esprit
Méditerranée
Rosé
IGP MÉDITERRANÉE
Cinsault
Grenache
Carignan
Cabernet Sauvignon
Mooi lichtroze kleur. Een
delicate rosé met aroma’s
van zomers fruit, aardbei
en framboos. Een mooi
gebalanceerde rosé. Perfect
als aperitief en inzetbaar bij
salades & BBQ.
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Émotion
Rosé

Inspiration
Rosé

AOP CÔTES DE
PROVENCE
Cinsault
Grenache

AOP CÔTES DE
PROVENCE
70% Cinsault
20% Grenache
10% Syrah

Zeer licht roze kleurende wijn
met een abrikoostint. Een
elegante en weelderige neus
met florale noten en hints
van perzik en abrikoos. Rond,
fruitig en elegant in de mond.
Een ware delicatesse!

Dé perfecte Provence-rosé,
van de makers van Château de
Berne Emotion (de streepjesfles) met minder dan 1,5 gram
suiker per liter.
De perfect lichtroze kleurige
rosé en dat in een fantastische
gedesignde fles. Schitterende,
zalmroze kleur. Intens en
verfrissend boeket van rijp fruit.
Zeer lekker als aperiritief, maar
nog beter met tapas, salades
en rauwe groenten met een
heerlijke tapenade. Dit is zomer
ten top!
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Frankrijk, Provence

CHÂTEAU
RÉGUSSE

PROVENCE

Château Regusse is ontstaan
in 1970 en het beschikt over
een enorm landgoed van meer
dan 300 hectare met maar
liefst 216 hectare wijngaard.
Het is gevestigd aan de voet
van de Luberon in Pierrevert,
op een hoogte van meer dan
400 meter. De kwaliteit van het
terroir en de verscheidenheid
aan druivensoorten maakt het
mogelijk om fijne wijnen van
hoge kwaliteit te produceren.
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Château
Régusse
Blanc

Château
Régusse
Rosé

AOP COTEAUX DE
PIERREVERT
Ugni Blanc
Vermentino

AOP COTEAUX DE
PIERREVERT
70% Grenache
30% Syrah

Deze wijn heeft een gele kleur
met groene accenten. Een
expressieve neus van acacia in
combinatie met een prachtig
boeket van bloesems en
witte bloemen. Hij heeft een
ronde, zachte smaak en houdt
een mooie balans tussen het
vettige en frisheid met een
mooie afdronk. Heerlijk met wit
vlees, gegrilde vis en salades,
of om van te genieten.

Het aroma is complex, maar
toch zeer elegant en boordevol finesse. De neus roept een
combinatie op van rood fruit
zoals aardbeien, framboosjes
en cassis tezamen met een
parfum van witte bloemen. Hij
smaakt heerlijk als aperitief
en past perfect bij de typisch
Provençaalse keuken.

Château
Régusse
Grande Tradition
Rouge
AOP COTEAUX DE
PIERREVERT
80% Grenache
20% Syrah
24 maand houtlagering.
Het boeket van deze wijn heeft
noten van rijp fruit, kruiden
en specerijen. In de mond
aroma’s van zwart fruit en
zoethout. Een krachtige wijn
met zijdeachtige tannines.
Combineer met wild met rode
wijnsauzen, gegrild vlees, côte
de bœuf.
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Frankrijk, Sud-Ouest

LES FRÈRES
LAFFITTE

LANGUEDOC

Welkom bij de broers
Laffitte in de Gascogne !

De familie Laffitte al vele
generaties werkzaam

ZOET

in de Gascogne, waar
gepassioneerd door de
wijngaard en wijnen, wijnen
zoveel mogelijk gemaakt
worden op basis van
terroir. Zeer aangename
en vriendelijke wijnen met
authenciteit.

De broers Laffitte komen
zelf in aangepast streepjestenue elke wijnhappening
bijwonen!

C30% M30% J30% N100%
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C30% M30% J30% N100%

C0% M100% J100% N13%

C0% M100% J100% N13%

Le Petit Gascoûn
Blanc

Le Petit Gascoûn
Rosé

Le Petit Gascoûn
Rouge

Le Petit Gascoûn
Doux

IGP CÔTES DE GASCOGNE
60% Colombard
40% Ugni Blanc

IGP CÔTES DE GASCOGNE
80% Cabernet Franc
20% Tannat

IGP CÔTES DE GASCOGNE
80% Cabernet Franc
20% Tannat

IGP CÔTES DE GASCOGNE
Gros Manseng
Petit Manseng

Rijping ‘sur lie’ (gistingsresten).

Rijping ‘sur lie’.

Een expressieve & aromatische
neus. De eerste aanzet is zeer fruitig,
daarna veel frisheid en een lange
afdronk. Aroma’s van witte bloemen,
perzik en litchi. Een elegante fruitige
wijn voor aan tafel of als aperitief.

De ster van de zomer, maar dat
niet alleen! Een aantrekkelijke licht
zalmroze kleur. In de neus én in
de mond aroma’s van kleine rode
vruchtjes, bosaardbeitjes, een fijn
mondgevoel en een mooie afdronk.

De druiven van deze wijn, worden
verbouwd op een geselecteerde
ondergrond van leem (boulbènes)
& ‘Graves.
Deze wijn is vooral gemaakt voor
zijn fruitig elegant karakter. Een
soepele, lichte, fruitige neus met
aroma’s van rode verse vruchten en
rode vrichten-confituur. In de mond
geven licht tannines wat structuur
aan de wijn. Een aangenaam rond &
elegant mondgevoel. Perfect voor in
de zomer als rode wijn, bij kaas en/
of charcuterie.

Een ongelooflijke aromatische
en rijke wijn! In de neus een zeer
intense geur van passievruchten,
ananas en litchi. Bij het proeven
proef je een explosie van exotische
vruchten. Ondanks het zeer fruitige
& exotisch karakter, heeft de wijn
een mooie frisheid. Aanrader
als bijgeleider van (geiten-)kaas,
Aziatische gerechten of gewoon zo!
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Italië, Abruzzo

CANTINA
ZACCAGNINI

ABRUZZO

Het wijndomein Cantina
Zaccagnini werd omstreeks
1978 in een klein dorpje in
de regio Abruzzo opgericht.
Deze streek heeft een rijke
geschiedenis, en bodem.
Vandaag bedraagt de
wijngaard zo’n 150 hectare,
en zijn de wijnen van
Zaccagnini internationaal
verspreid en erkend. Door
passie en toewijding voor
het vak zijn de wijnen het
paradepaardje van de regio
Abruzzo geworden.
Geapprecieerd over de
hele wereld!

Trebbiano
d’Abruzzo

Montepulciano
d’Abruzzo Cerasuolo

Montepulciano
d’Abruzzo

Pinot Grigio
Elham Ramato

DOC ABRUZZO
BIANCO
80% Trebbiano
d’Abruzzo
20% Chardonnay

DOC CERASUOLO
D’ABRUZZO
100% Montepulciano
d’Abruzzo

DOC MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO
100% Montepulciano
d’Abruzzo

IGT COLLINE
PESCARESI
100% Pinot Grigio

Een gemoedelijk boeket van
aardbeien, kersen, granaatappel,
kruiden en enkele rokerige
toetsen. De structuur is eerder
die van een hele lichte rode wijn
met zachte tannines.

8 maand gerijpt in Franse
oude eiken vaten.

De Trebbiano heeft een
strogele kleur en een
intrigerend boeket van
abrikozen, witte pruimen,
bloemen, specerijen en wat
aardse tonen. Hij beschikt over
een volle aanzet, gevolgd door
een compacte structuur, een
rijke smaak en een krachtige
afdronk.

Een prachtig boeket van rijpe
zwarte bessen, bloemen,
tabak, teer, likeur en rook.
Deze wijn beschikt over een
complex smakenpalet met
complexe afdronk.

R
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Lichtgele kleur met
koperachtige reflecties; intens
boeket, intrigerend, met hints
van meloen, johannesbrood,
peer, amandelbloemen en
hints van gember en gekonfijte
papaja. Fijne en elegante
smaak, goed gestructureerd,
omhullend, hartig en goed
uitgebalanceerd.

R
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Italië, Abruzzo

KASAURA

ABRUZZO

Het befaamde familiedomein
Cantina Zaccagnini produceert
onder het label ‘Kasaura’ één
witte, één rosé en één rode
wijn. Ze zijn het resultaat van een
onvoorwaardelijke passie voor het
wijnmaken en vormen de perfecte
aanvulling in het mooie, rijke
gamma dat Cantina Zaccagnini te
bieden heeft. Het wijndomein is
omstreeks 1978 in een klein dorpje
in de regio Abruzzi opgericht. Deze
streek heeft een rijke geschiedenis
én bodem. Vandaag bedraagt de
wijngaard zo’n 150 hectare en zijn
de wijnen van Cantina Zaccagnini
& Kasuara internationaal verspreid
en erkend.
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KASAUR A

Trebbiano
d’Abruzzo

Cerasuolo
d’Abruzzo

Montepulciano
d’Abruzzo

DOC TREBBIANO
D’ABRUZZO
100% Trebbiano
d’Abruzzo

DOC CERASUOLO
D’ABRUZZO
100% Montepulciano
d’Abruzzo

DOC MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO
100% Montepulciano
d’Abruzzo

Een briljante, strogeelkleurige
wijn met een zeer fris
smakenpalet. Een intrigerend
boeket van abrikozen, witte
pruimen, bloemen en kruiden.
Een volle aanzet, gevolgd door
een compacte structuur, een rijke
smaak en een krachtige afdronk.

Deze rosé wijn heeft een diepe
felroze kleur en bezit een intens
boeket van jong rood fruit, zoals
kers en aardbei. In de mond is hij
welgebalanceerd met een subtiel
en elegant smakenpalet. Een
frisse rosé met een aangename,
volle afdronk.

Een intens robijnrode wijn met
violetkleurige nuances. Een
karaktervolle wijn met een intens
aroma van pruimen, kersen,
bessen en gedroogde kruiden.
Een toets van vanille op het einde
zorgt voor een soepele afdronk.
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Italië, Friuli

TERESA RAIZ

FRIULI

Met het naar zijn
grootmoeder vernoemde
wijndomein, startte Paolo
Giuseppe Tosolini
in 1971 aan de
verwezenlijking van zijn
droom: het produceren
van eigen kwaliteitswijnen.
De Pinot Grigio is volgens
Paolo een ware expressie
van de streek en diens
grond. Zijn voorliefde voor

Vino Spumante

deze druif heeft tot gevolg

IGT FRIULI
Chardonnay
Pinot Grigio

dat de productie van
Pinot Grigio een belangrijk
onderdeel is binnen het
wijndomein Teresa Raiz.
Sinds 2005 kan Paolo
rekenen op hulp van zijn
vrouw Paola en hun twee
zonen Alessandro en
Riccardo.
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Deze Spumante heeft een
strogele kleur met groene
accenten. Een elegante,
complexe neus met florale
toetsen en een parfum van rijp
fruit. In de mond is hij droog,
welgebalanceerd en goed van
structuur.
Drink deze Vino Spumante als
aperitief. Hij past ook perfect bij
gegrilde groenten en schaal- en
schelpdieren.

Pinot Grigio
Le Marsure

Sauvignon Blanc
Le Marsure

Chardonnay
Le Marsure

IGT VENEZIA GIULIA
100% Pinot Grigio

IGT VENEZIA GIULIA
100% Sauvignon Blanc

IGT VENEZIA GIULIA
100% Chardonnay

Een droge, witte wijn met
lichte koperaccenten. Een
pittige, vrijgevige en elegante
wijn met een smakenpallet van
kruiden, tropische
vruchten en een lange afdronk.
Deze wijn kan
dienen als aperitief maar is
ook ideaal in combinatie met
prosciutto, vis en kruidige witte
vleesgerechten.

Een geel-groenkleurige wijn, wat
zeer typisch is voor de Sauvignon
Blanc. Een complexe, maar
elegante wijn met het aroma
van groene peper, perzik en
vanille. Deze Sauvignon Blanc
is een droge wijn die zeer goed
samen gaat met rijst, vis en
groentegerechten.

Een diepe, strogeelkleurige wijn
met licht groene accenten. Een
subtiel smakenpalet dat de
aroma’s van fruit omvat, met
voorname appel. Een elegante
wijn die zeer goed gebalanceerd
is.
Heerlijk met antipasti, risotto’s en
magere vleesgerechten.

Pinot Grigio
DOC FRIULI
100% Pinot Grigio
Een strogeelkleurige wijn met
donkere koperaccenten. Een
soepele, delicate en elegante
wijn met een smakenpalet van
exotische vruchten, toast en een
hint van vanille.
Deze wijn is een echte passepartout, waarbij vooral zijn
fruitigheid en kruidige minerale
tonen geliefd zijn.
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Italië, Lombardia

FAMIGLIA
OLIVINI

LOMBARDIA

Famiglia Olivini, familie-wijnmakers

wetgeving en elk jaar de wijn opnieuw

sinds 1970 in de regio Lugana/

en opnieuw beoordelen om zo de

Garda. Lugana DOC is gelegen in

beste kwaliteit te verkrijgen. Zo kan

de provincie Brescia, ten zuiden van

het zijn dat elke wijn, elk ander jaar,

het Gardameer. Een klein charmevol

een andere samenstelling heeft. Wat

wijngebied met een grote reputatie

ook typsich is, is dat ze druiven voor

dat tussen Peschiera en Desenzano

vooral de rode wijn gebruiken, die niet

ligt. De familie heeft zich zodanig

gebruikelijk zijn voor de streek. Dit

geëngageerd tot het terroir dat ze

maakt hen uniek! Alle druiven worden

zelf de druivensoorten selecteren,

bovendien handgeplukt om zo de

niet kijkende naar de Italiaanse

beste kwaliteit te garanderen.
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Wine
Spectator

Lugana
DOC LUGANA
100% Trebbiano
De druiven van deze wijn zijn
zorgvuldig geselecteerd en
komen uit de meest historische
gedeelte van de wijngaard.
Fantastische lichtgele kleur
met groene hinten. Elegante
wijn in de mond met bloemige
aroma’s, citrusvruchten en
onderbouwende mineraliteit.
Zeer evenwichtig, fris, mediumbodied en een blijvende afdronk.

Lugana Demesse
Vecchie
DOC LUGANA
100% Trebbaino
Geproduceerd in de “cru”
wijngaarden van Olivini,
manuele pluk en de wijn ligt
vervolgens voor 12 maanden
“sur-lie”. Heldergele kleur,
exotische fruit in de neus met
subtiele amandeltoetsen en
citrusvruchten. Full-bodied wijn
met mooie structuur.
Gaat goed samen met voor-en
hoofdgerechten met vis, wit
vlees, harde en zachte kazen
maar niet te oud.

Garda Chiaretto

Il Guardiano

DOC GARDA
Barbera
Sangiovese
Gropello
Marzemino

IGT BECANO BRESCIANO
Barbera
Sangiovese
Gropello
Marzemino

IGT BENACO BRESCIANO
100% Merlot

Manuele pluk van de druiven:
Sangiovese, Gropello,
Marzemino, en Barbera. Zeer
levendige paarse kleur, bijna
violet. Een intens fruitige neus
met vooral rood fruit, waaronder
wilde bessen.

Deze topwijn bestaat enkel uit
Merlot druiven en heeft een
eigen identiteit. Ergens doet het
denken aan een grote Bordeaux
wijn.

Een unieke wijn op basis
van haar vinificatietechniek,
gemaakt van Gropello,
Marzemino, Sangiovese en
Barbara druiven.
Glimmend “pink” van kleur, de
smaak is fris, opvallend sappig,
een subtiel bloemenparfum en
met nuances van amandelen in
de afdronk.
Zeer goed inzetbaar als de
zomer aperitief, excellent
met zoetwatervis, gefrituurde
“alborelle”, gegrilde sardientjes,
spaghetti met witte vis and ook
goed bij witte vleesgerechten.
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Een goede fluwelen en
harmonieuze textuur en
structuur in de mond. De
wijn begeleidt voorgerechten
met een saus op basis van
vlees, rood vlees, steak tartare,
charcuterie en harde kazen.
Kan ook bij pure gegrilde
vleesgerechten.

Notte a San
Martino

Houtlagering van 24 maanden
op eiken Franse vaten.

Intens diep robijnrode kleur
met fantastische neus van rijp
zwart fruit, koffie toetsen en
chocolade. Superfijne tannines
en fluweel in de mond.
Een ware sensatie!
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Italië, Piemonte

VIETTI

PIEMONTE

In het jaar 1919
transformeerde Mario Vietti
zijn familieboerderij tot een
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beginnend wijndomein.
Alfredo Currado (echtgenoot
van Mario’s dochter Luciana)
speelde in 1952 een sleutelrol
in de productie van wijnen
uit eigen wijngaarden. Door
als één van de eerste
wijndomeinen te exporteren
naar de V.S., werd Vietti in
geen tijd een grote naam in
de regio Piemonte. Met 35
hectare aan wijngaarden blijft
Vietti investeren in productie
én kwaliteit. De geïllustreerde
labels op de flessen zijn
eveneens een vermelding
waard.

Roero Arneis
DOCG ROERO ARNEIS
100% Arneis
Bleek strogele kleur met aroma’s
in de neus van frisse bloemen,
citrus- en meloengeuren en
hints van amandel. Een droge,
medium body witte wijn met
knapperige zuren. Deze Arneis is
een evenwichtige, elegante wijn
met complexiteit en een lange
afdronk.
Serveer bij asperges!
Of als aperitief bij lichte amuses,
zeevruchten, salades, lichte
soepen, simpele en lichte
varkens- en kipgerechten.
Ook lekker bij romige kazen,
zoals taleggio dolce en toma
piemontese.
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Barbera d’Alba
Tre Vigne

Nebbiolo
Perbacco

Barolo
Castiglione

DOC BARBERA D’ALBA
100% Barbera

DOC LANGHE NEBBIOLO
100% Nebbiolo

DOCG BAROLO
100% Nebbiolo

12 maand gedeeltelijk gerijpt in
Sloveense eiken vaten.

4 maand gerijpt in eiken vaten; 20
maand in grote eiken vaten.

24 maand gerijpt in eiken vaten;
8 maand in inox vaten alvorens
bottelen.

Een robijnrode wijn met paarse
tinten. In de neus aroma’s van
rijpe rode kersen en vanille en
een subtiele hint van viooltjes. In
de mond zachte tannines met
een toets van eik. Gebalanceerd
en complex met een heerlijke
finale van kersen.

Deze rode wijn biedt in de neus
genereuze impressies van fruit,
menthol, kruiden en snoepjes.
Hij is intens en blijft uiterst
gebalanceerd. Jong is deze wijn
krachtig en intens. Naarmate hij
ouder wordt, complexer
en eleganter.

Een meesterlijke robijnrode
wijn. In de neus een mooie mix
van minerale tonen met kersen,
florale toetsen en kruiden. Een
mooi en spannend spel tussen
tannines en frisse zuren. Zwarte
bessen, specerijen en
chocolade volgen.
Zeer complexe wijn met een
lange afdronk.
Een topwijn!
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Italië, Puglia

CANTELE

PUGLIA

De geschiedenis van Cantele
begon in de jaren 50 met
grootvader John, een
wijnhandelaar uit Salento in
Veneto en hij koopt vervolgens
in de jaren 70 de 1e wijngaarden.
Begeleiding vandaag de dag
wordt toevertrouwd aan de
3e generatie van Cantele:
Gianni, die zorg draagt voor de
wijn, Paulus, Maria Luisa en
Umberto dealen met de zakelijke
kant. Cantele is gelegen in het
centrum van Guagnano en
Salento, land van Negroamaro
en Primitivo. De zeelucht en
kalkrijke zandgronden maken
het perfecte microklimaat voor
deze druiven. De beste wijnen
van het wijnhuis zijn afkomstig
van een Negroamaro wijnstokken.

Telero
Rosso

Negroamaro
Rosato

IGT PUGLIA

IGT SALENTO
100% Negroamaro

100% Lokale druiven
Fruitige rode wijn met een ruby
rode kleur met paarse schijn.
Rode en zwarte vruchten in zowel
de neus als in de mond. Kersen
en zwart bessen en aangenaam
zachte tannines. Prima bij
Italiaanse pasta gerechten met
rode saus.

De Cantele wijnmakerij lijkt niets
te missen, zelfs het hosten van

100% Negroamaro Rosato
met een fruitig en bloemig
neuspallet. Rozen, aardbeiden,
parfum van geraniums, kersen
en granaatappel. Sappige rosé
om zo te drinken of bij gekruid
seafood, hartige taarten en
Aziatische gerechten.

Primitivo
IGT SALENTO
100% Primitivo
6 maand houtlagering.
Prachtige volle wijn met
aantrekkelijke aroma’s
van (gedroogde) pruimen,
zwarte bessen, bosbessen,
johannesbrood, groene peper
en vanille. Zeer vriendelijke
tannines, vol en boordevol rijp
fruit. Serveer bij pasta met rijke
vleessaus, ook mooi bij rood
vlees, lams en bij intens gerijpte
kazen.

een “synesthetisch laboratorium”
gebruiken ze om te zoeken naar
nieuwe identiteiten en geuren.

Teresa Manara
Chardonnay

DOC SALICE SALENTINO
100% Negroamaro

IGT SALENTO
100% Chardonnay

6 maand houtlagering.
Levendige rode kleur. In de
neus gekarameliseerde kruiden,
bloedappelsien, mint en tabak.
Zonovergoten rood fruit, goede
balans. Nu drinkbaar, maar kan
je ook nog even laten liggen.
Pair deze wijn met geroosterd
vlees, wild, lams maar ook
gerijpte kazen.

8 maand houtlagering.
Intens gele en goudgele kleur. Kruidige
aroma’s, afgewisseld met bloemige
en fruitige accenten. Vlierbessen,
witte perzik, amandel en hazelnoten.
Zijdezacht in de mond, honingtoetsen,
kruiden & specerijen komende van
het hout. Een gastronomische wijn
en laat zich graag pairen met kreeft,
zeevruchten (liefst iets gekruid),
gevogelte, zachte kazen, gefrituurde
visgerechten en ook champignons.

IN DEZELFDE
REEKS

IN DEZELFDE
REEKS

IN DEZELFDE
REEKS

Telero Bianco

Chardonnay

Teresa Manara
Negroamaro

IGT PUGLIA

Perfecte terraswijn, waar je van kan
blijven drinken.
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Salice Salentino
Riserva

IGT SALENTO
100% Chardonnay

IGT SALENTO
100% Negroamaro

6 maand houtlagering
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Italië, Toscane

CANTINA
DEI

TOSCANE

In 1964 kocht amateur-wijnboer
Alibrando Dei landgoed,
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voorbestemd om excellente
rode wijnen te produceren, in
Bossona. Hij plantte er de

91

Antonio
Galloni

allereerste wijngaarden. In de
loop van de jaren ‘70 verwierf
de familie Dei het Martiena
landgoed aan de voet van het
dorpje Montepulciano. 1989
was het eerste levensjaar van
het Dei wijnhuis, gebouwd naast
het Martiena landgoed en te
midden van de wijngaarden. De
start van een rijke traditie aan
topwijnen. Sinds begin jaren ‘90
staat Maria Caterina Dei aan het
roer van Dei.
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Martiena
IGT TOSCANE
70% Malvasia
20% Grechetto
10% Trebbiano
3 maand gerijpt in de fles.
Deze wijn heeft een levendige
strogele kleur. Een delicaat maar
intens aroma van
bloemen. In de mond is hij
harmonieus en fruitig.
Een pareltje in ons gamma.

Rosso di
Montepulciano

Vino Nobile di
Montepulciano

Vino Nobile
Riserva Bossona

Sancta Catharina
Rosso Toscane

DOC ROSSO DI
MONTEPULCIANO

DOCG VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO
90% Sangiovese
10% Canaiolo Nero

DOCG VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO
100% Sangiovese

IGT TOSCANE
30% Sangiovese
30% Cabernet Sauvignon
30% Syrah
10% Petit Verdot

90% Sangiovese
5% Canaiolo Nero
5% Merlot
3 maand gerijpt in Sloveense
eiken vaten; 6 maand in fles.
Een levendige robijnrode, jonge
wijn. In de neus een brede
waaier van fruitige parfums en
aardetonen. Een heerlijke droge
wijn, fris in de mond en met
aangename tannines. Afdronk
van heerlijke ‘amarene’ kersen.

24 maand gerijpt in eiken vaten,
waarvan 6 maanden in fles.
Vino Nobile is één van de
bekendste topwijnen in Italië.
Helder robijnrood met een
rijke structuur. Aroma’s van
gerijpte kersen en pruimen,
gevolgd door een volle body.
Zachte, ronde tannines en een
smaakvolle finale.

36 maand gerijpt in eiken vaten;
12 maand in fles.
Het product van de gelijknamige
wijngaard waar dit paradepaardje
van Cantine Dei wordt geoogst.
Een volle body, complex en
elegant. Intense tonen van
gerijpt fruit en hints van viooltjes.
Zijdezachte tannines en een
lange, volle afdronk.

24 maanden lagering, waarvan
12 maanden gerijpt in nieuwe
Franse, eiken vaten en 12
maanden gerijpt in de fles.
De Sancta Catharina is een zeer
geconcentreerde wijn, krachtig
en complex, met intense
geuren van framboos, blauwe
bessen en lichte toetsten van
zwarte chocolade. Een volle
wijn met fluwelachtige tannines
en een lange fruitige afdronk.
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Italië, Toscane

CASTELLO DI
VERRAZZANO

TOSCANE

In het Chianti Classico
gebied in Toscane ligt het
kasteel van de middeleeuwse
ontdekkingsreiziger
Verrazzano op een grote
heuvel in de gemeente Greve.
Met in totaal 220 hectare
aan bezittingen kan Castello
di Verrazzano echt een
klassiek wijndomein worden
genoemd. Eigenaar Luigi
Cappellini heeft inmiddels
meer dan 40 hectare
omgebouwd tot wijngaard.
Hij maakt er vandaag
verschillende rode en witte

Toscana Rosso
IGT TOSCANE
Fabiano Toscana
Merlot
Sangiovese
8 maand gerijpt in inox tanks; 3
maand in fles.

wijnen.
De Rosso is een dynamische
Toscaanse rode wijn met een
robijnrode kleur en paarse reflets.
De smaak is zeer harmonieus en
rond, gecombineert met een mooie
aromatische intensiteit van bloemen
en rood fruit. Deze jonge, attractieve
casanova leent zich perfect bij de
moderne keuken.

Toscana
Bianco
Ser Chiaro
IGT TOSCANE
100% Pinot Blanc
Ser Chiaro is een frisse, lichte,
dynamische wijn en zo ideaal
voor delicate gastronomische
creaties. Heldergele kleur,
heldere, bloemige en fruitige geur
met tonen van banaan en perzik.
Elegantie en een frisse afdronk.

Chianti
Classico
DOCG CHIANTI
CLASSICO
92% Sangiovese
8% Canaiolo
18 maand gerijpt in Franse eiken
vaten. Deze klassieke rode wijn
heeft een diepe robijnrode kleur
met jonge paarse reflets, intens
boeket, rijk aan rijp rood fruit zoals
kersen en bosbessen vermengd
met bloemen geuren van rode
rozen. Zijn smaak is harmonieus
en in perfecte balans, sappig met
kleine toetsen van eik, zachte
tannines. Heerlijk met antipasti,
rood vlees en wildgerechten.

Chianti
Classico
Navigatore
DOCG CHIANTI
CLASSICO
100% Sangiovese
Zeer mooie, ronde en goed
gerijpte Chianti Classico. De
geur is harmonieus, met tonen
van geconcentreerde kersen,
rode rozen en zure kersen. De
mond is vol, glad, droog met
fijne tannines.

Chianti
Classico Riserva
DOCG CHIANTI
CLASSICO
95% Sangiovese
85 Canaiolo
24 maand gerijpt in eiken vaten; 6
maand in fles. De Riserva is één
van de mooiste wijnen van het
kasteel! Een mooie concentratie
en een intens robijnrode kleur. De
wijn beschikt over een boeket
van rode & zwarte vruchten en
een toetsen van kruiden (peper,
nootmuskaat en tabak), gevolgd
door een lange afdronk. Heerlijk
met gegrild vlees en kazen.

R
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Italië, Toscane

PALAGETTO

TOSCANE

Palagetto was de eerste
wijngaard die oprichter Luano
Niccolai heeft gekocht.

VERDER IN DEZE
COLLECTIE

Palagetto beschikt over een
moderne vinificatiekelder en
is omgeven door 67 hectare
wijngaard, beplant met Vernaccia,
Chardonnay, Sauvignon
Blanc, Vermentino, Sangiovese,
Cabernet, Merlot en Syrah.

I Niccolò

IGT TOSCANA BIANCO
Vermentino
Chardonnay
Sauvignon Blanc

Vernaccia di
San Gimignano
DOCG VERNACCIA DI
SAN GIMIGNANO
100% Vernaccia di
San Gimignano
Een fruitig smakenpalet. De wijn
beschikt over een frisse aanzet
en een levendige structuur. In de
afdronk een hint van amandelen.
Heerlijk als aperitief maar ook
in combinatie met salades,
vegetarische gerechten, vis,
schaal- en schelpdieren en (witte)
vleesgerechten zonder saus.
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Vernaccia di
San Gimignano
Riserva
DOCG VERNACCIA DI
SAN GIMIGNANO
100% Vernaccia di
San Gimignano
18 maanden houtlagering. Een
intens strogele kleur met lichte
groenachtige reflecties. Tonen
van citrusaroma’s en lichte hinten
van vanille en honing. Een mooie
evenwichtige zuurtegraad en
een breedvullend mondgevoel.
Heerlijk om te drinken bij milde
kazen, maaltijdsoepen en wit
vlees.

Chianti
Colli Senesi

Sottobosco di
San Gimignano

Brunello di
Montalcino

DOCG CHIANTI COLLI
SENESI
Sangiovese
Colorino
Merlot

DOC SAN GIMIGNANO
75% Sangiovese
20% Syrah
5% Cabernet Sauvignon

DOCG BRUNELLO DI
MONTALCINO
100% Sangiovese

Deze Chianti komt van de
oudste wijnstokken.
Een intens robijnrode kleur met
een fruitig aroma, verder
aangevuld met een toets van
cacaopoeder en gebrande
koffiebonen. Deze wijn
is heerlijk met diverse
vleesbereidingen en kazen
maar komt natuurlijk het best
tot zijn recht met een typisch
Italiaans gerecht.

36 maanden houtlagering.
De kleur van deze Italiaanse
schone is robijnrood met enkele
violetpaarse reflets. In de neus
vinden we een intense geur
terug van gerookte kruiden. De
afdronk is zeer vol en aanwezig.
Deze wijn past prima bij
typische Toscaanse gerechten,
maar ook bij kaasschotels.

Minimaal 30-36 maanden
lagering in houten vaten.
Één van dé bekendste en meest
kwalitatieve wijnen uit Toscane.
Deze Brunello beschikt over
een smakenpalet van donkere
kersen, braambessen en
andere donkere vruchten, een
intens donker, fruitig en vlezig
karakter maar met volle, zachte
tannines.
Heerlijk in combinatie met
varkenshaas, steak, tagliatta
en andere Italiaanse
vleesgerechten en diverse
kazen.

Chianti Colli Senesi
Riserva

DOCG CHIANTI COLLI
SENESI RISERVA
Sangiovese
Merlot

Rosso di
Montalcino

DOC ROSSO DI
MONTALCINO
Sangiovese
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Italië, Veneto

ROCCA
SVEVA

VENETO

Cantina di Soave / Rocca
Sveva is opgericht in 1898
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en is vandaag de dag één
van de meest prestigieuze

Wine
Enthusiast

wijnproducenten van Italië.
Met een indrukwekkende
geschiedenis en 6.000
hectare wijngaarden, staat
het wijndomein sterk in haar
schoenen.

Soave Classico

Caberbet Garda

Bardolino Classico

DOC SOAVE CLASSIO
100% Garganega

DOC GARDA
100% Cabernet Sauvignon

DOC BARDOLINO
70% Corvina
30% Rondinella
5% Molinaro

Helder, strogeelkleurig met een
genereus boeket van bloesems
en fruit, met vooral het aroma
van appel. Een harmonieuze,
welgebalanceerde wijn met een
frisse aciditeit, gevolgd door een
finale toets van amandelen – zeer
typerend voor de Garganegadruif.
Heerlijk bij sushi, salades,
antipasti en magere vlees- en
visgerechten.

18 maanden lagering, waarvan 12
maanden op eik en 6 maanden
op fles..
Robijnrode wijn met paarse
tinten. Intens fruitig boeket van
rode bessen, zoals braambessen
en framboos, met een goede
lengte. Rond in de mond met
uitgebalanceerde tannines
en een afdronk met toetsen
van likeur en vanille. Drink
hem bij rood vlees, wild en
seizoenskazen.

Een licht robijnrode kleur.
Uitgesproken aroma’s van
rijpe rode bessen, aardbeien,
framboos en kersen. Explosief,
maar zacht en elegant in de
mond en subtiel in de neus. De
afdronk is lang en eerder bitter.
Super bij voorgerechten met
vlees, rood vlees en kazen.

Valpolicella
Superiore

Valpolicella
Superiore Ripasso

DOC VALPOLICELLA
70% Corvina
25% Rondinella
5% Molinaro

DOC VALPOLICELLA
RIPASSO
70% Corvina
25% Rondinella
5% Molinaro

Heldere robijnrode wijn. Intens
fruitig boeket, met hints van
rode bessen en bramen. Volle,
lange duur in de mond, met fijne,
elegante tannines. Drink hem bij
voorgerechten met vlees, wild,
rood vlees en kazen. Perfect ook
bij Italiaanse pasta’s.

12-18 maanden houtlagering,
waarvan 70% in eiken vaten en
30% in nieuwe barrique.
Rijke robijnrode kleur die
neigt naar oranje door extra
veroudering. Genereus boeket
met rijke fruitaroma’s, zoals
donkere bes en braambes, en
een lichte toets van vanille.
Elegant en uitgebalanceerd
smaakpallet met zijdezachte
tannines en een lange afdronk.
Heerlijk bij gegrild rood vlees
en wild.
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Amarone
DOC AMARONE DELLA
VALPOLICELLA
70% Corvina
25% Rondinella
5% Molinaro
3 maanden gedroogd op rekken.
Daarna volgt een houtlagering
van minstens 24 maanden op
hout; 12 maanden op fles.
Tienvoudig winnaar van nationale
en internationale awards!
Een unieke robijnrode kleur
met granaatkleurige nuances.
Een complex boeket met
verschillende lagen aroma’s van
gedroogde, donkere, maar ook
het zure van kersen, wilde rode
besjes en hazelnoten. De afdronk
is lang en blijvend. Heerlijk bij
wild, rood vlees en oude kazen.
De perfecte wijn
(om een maaltijd mee te
eindigen)!.
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Portugal, Douro

QUINTA DE
COTTAS

DOURO

Het verhaal van Quinta de Cottas
begint bij het romantische project
van Isabel en Pedro Carmo die hun
hart verloren aan een authentiek
huis in het hart van de Douro-vallei.
Samen met hun passie voor de
regio, zo is ook hun liefde voor
de wijn is ontwikkelt. Het duurt
dan ook niet lang voordat ze 10
hectare wijngaarden in Alijó, de
subregio Cima Corgo, kochten.
De wijngaarden waren reeds
beplant met oude wijnstokken.
De inheemse druiven zijn
zoveel mogelijk gebleven om
de authenticiteit van de regio te
kunnen behouden. Met trouw aan
de bodem, brengen ze nu mooie
wijnen die synoniem staan voor de
Douro regio.
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Cottas Branco

Cottas Tinto

DOC DOURO
Viosinho
Arinto
Rabigato
Gouveio
Codega do Larinho

DOC DOURO
Tempranillo
Garnacha

Bleke citroengele kleur met
een zeer aantrekkelijke geur
met noten van rijp tropisch
fruit en mineraliteit. In de
mond veel frisheid, evenwicht
en elegantie.

Diepe robijnrode kleur,
intense aroma’s gedomineerd
door bramen en rijpe pruimen
in evenwicht gehouden met
noten van vanille door de
houtrijping. Gestructureerd,
evenwichtig, met een ‘bite’
door de tannines en een lange
afdronk.

Cottas Branco
Reserva

Cottas Branco
Reserva

DOC DOURO
Viosinho
Arinto
Rabigato
Codega do Larinho

DOC DOURO
Touriga Nacional
Touriga Franca
Tinta Roriz

Houtlagering in Franse eiken
vaten.
Bleke citroengele kleur met
een zeer delicaat aroma
gedomineerd door mineraliteit
en geïntegreerd subtiel hout.
In de mond veel volume, een
grote frisheid en een lange
afdronk. Een unieke witte wijn,
met een fijne zuren, goede
balans met potentie om te
laten rijpen.
De perfecte match met
geroosterde kip.

12 maanden nieuwe Franse
vaten.
Een wijn met veel kleur, intens,
met aroma’s van rode en
zwarte bessen, specerijen, en
een licht aroma van violetjes
en bloemige toetsen van
de Touriga Nacional met de
nadruk op het fruitige. Een
intense rode wijn, zowel
elegant als krachtig.
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QUINTA
DE COUSELO

Spanish White Guerrilla omvat

Het Quinta Couselo wijnhuis is

een collectie van witte wijnen uit

gelegen in de O Rosal vallei, op

diverse regio’s in Spanje.

een steenworp van Portugal

Het doel is simpel: de kwaliteit

aan de noordelijke kant van de

van Spaanse witte wijnen

rivier de Miño. Deze enclave

verdedigen. Wij houden

heeft een microklimaat met

van deze Verdejo. Deze

Atlantische invloed bij milde

kwaliteitswijn met origineel

Spanje, Galicia

Spanje, Rioja

SPANISH
WHITE GUERRILLA

temperaturen, voldoende regen

geïllustreerde etiketten wordt

en de noodzakelijke zon de

door het wijndomein

rijping van de druiven.

Maetierra geproduceerd.

Verdejo
DO RUEDA
100% Verdejo
Verdejo is een guerrillastrijder,
geboren in het hart van
DO Rueda en draagt de
persoonlijkheid van de
regerende variëteit. De
wijngaarden staan op 700800m boven de zeespiegel.
Een strogele kleur met groene
accenten. In de neus aroma’s
van perzik,
citrus, balsamico, grastonen
en mineralen. Een volle wijn
met een gebalanceerde
aciditeit. Een mooie afdronk
met een toets van anijs.
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Barbuntin
Rias Baixas

Rosal
Rias Baixas

DO RÍAS BAIXAS
100% Albariño

DO RÍAS BAIXAS
90% Albariño
5% Caino Blanco
5% Loureiro

Deze wijn kleurt geel met
groene nuances. In de neus
een intense aroma’s van rijp
fruit (peer, appel) met citrus op
de achtergrond. In de mond
een zeer goede aanvang, een
evenwichtige zuurtegraad, fris,
mineralen, soepel en goed
in balans. Deze wijn is vooral
lekker bij rijkelijke visgerechten
(zoals zalm, tonijn, ...), schaalen schelpdieren en gerechten
met varkensvlees.

Heldergeel met groene
accenten van kleur. In de
neus, een intense geur van
aromatische bloemen (vooral
rozen en gardenia) aangevuld
met laurierblad, steenfruit
(perziken en pruimen) en een
sterk parfum van balsamico.
In de mond is deze wijn,
van vooral Albariño vooral
zeer fris, bloemig, mineraal,
mondvullend met een lange
afdronk.

Het is een kleinschalige
wijnmakerij met een lange
familietraditie en met een
speciale liefde voor de wereld
van de wijn. Het design van de
wijnmakerij is traditioneel met
steen en hout.
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Spanje, Rioja

LÓPEZ
DE HARO

RIOJA

Gelegen in het historische dorp
San Vicente de la Sonsierra (een
plaats met een lange wijntraditie),
stijgt de Bodega uit boven een
zee van wijngaarden, geflankeerd
door de rivieren Ebro en de Sierra

De wijnen zijn vernoemd naar
Don Diego López de Haro,
van de berg. De bodem in deze
regio is van kalkhoudende klei. Dat
oprichter van Bilbao.

de Toloño. De Bodega is in zijn

geheel uitgegraven aan de zijkant

levert een wijn op met verfijnde

frisheid en aangename lengte in
de afdronk. Vanaf ontvangst van
de druiven werkt men met de
zwaartekracht. Dat betekent dat
er geen gebruik wordt gemaakt
van pompen, wat beter is voor de
druiven en uiteindelijk de wijn. López
de Haro omvat een serie wijnen die
de eenvoud en elegantie van grote
klassiekers combineert met de
huidige smaak. Robert Parker, maar
ook Hubrecht Duijker heeft zich over
de wijnen heel lovend uitgelaten.
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Rioja Blanco
Barrica
DOC RIOJA
100% Viura
2 maand gerijpt in Franse
eiken vaten.
Een complexe, strogele wijn.
Een neus van rijp fruit, met
opvallende tonen van dadels
en banaan, in combinatie met
de nuances van een Crianza.
Fris en vlezig in de mond,
eindigend met een lange,
evenwichtige en aangename
afdronk.

Rioja Rosado

Rioja Crianza

Rioja Reserva

DOC RIOJA
Tempranillo
Garnacha

DOC RIOJA
Tempranillo
Garnacha
Graciano

DOC RIOJA
Tempranillo
Graciano

Deze rosé is robijnrood
van kleur. De druiven zijn
afkomstig van 40 tot 90 jaar
oude wijnstokken. In de neus
een intense wijn, met de
nadruk op rood fruit en het
aroma van banaan en enkele
bloemige accenten. In de
mond is dit een zijdezachte
en aangename wijn met een
goede balans. In de finale
zowel ‘vettig’ als fris.

Minstens 24 maanden rijping,
waarvan 18 maanden in
Franse & Amerikaanse eik.
Een intense kleur en een
aangenaam aroma van
vooral rijp fruit. In de mond
is hij zacht, expressief en
elegant. Hij combineert heel
goed het fruitig karakter met
de houttoets van het vat
waardoor hij perfect in balans
is. De druiven zijn afkomstig uit
wijngaarden van de Rioja Alta.

Minstens 36 maanden rijping,
waarvan 20 maanden in
Franse & Amerikaanse eik.
Deze wijn heeft een robijnrode
kleur door de evolutie. In de
neus komen aroma’s van
rood fruit, specerijen, leder
en een lichte toast van eik. In
de mond ontplooit zich de
complexiteit van de wijn met
aroma’s van rood fruit, vanille
en kruiden. Hij eindigt zeer
aangenaam met een zekere
volheid.
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Spanje, Toro

MATSU

TORO

Matsu gaat een grote stap verder
dan het doorsnee wijnhuis. De
filosofie van het ‘wachten’ –
‘matsu’ in het Japans – dat in
het Oosten gehanteerd wordt,
impliceert de samensmelting van
geavanceerde technieken in de
biodynamische landbouw met zorg
voor de natuurlijke omgeving. Een
‘geduldige balans’ van de oude
wijnstokken staat centraal. Matsu
is één van Raúl Acha’s (wijnmaker
bij Vintae) prestigieuze projecten
waarbij perfectie, kwaliteit en
respect voor de natuur worden
nagestreefd.

3 generaties
El Pícaro

El Recio

El Viejo

DO TORO
100% Tempranillo

DO TORO
100% Tempranillo

DO TORO
100% Tempranillo

Een jonge rode wijn, op
biodynamische wijze gemaakt
met respect voor de natuur.
De geselecteerde wijngaarden
zijn 90 jaar oud. Een aroma
van zwart fruit (braambessen)
en tonen van rood fruit en
mineralen. Fris en complex
met een aangename, lange
afdronk.

14 maand gerijpt in Franse
eiken vaten (2x gebruikt).
Deze volle rode wijn met
zeer beperkte oplage, wordt
gemaakt met druiven van 70
tot 90 jaar oude wijnstokken.
Veel finesse en een intens
aroma van geroosterde
hazelnoten, chocolade,
nougat, venkel, zwart fruit
en vanille. Vol en zijdezacht
met mine-rale tonen en een
aangename, lange nadronk.

16 maand gerijpt in nieuwe
Franse eiken vaten.
De druiven zijn afkomstig van
130 jaar oude wijnstokken.
Deze wijn is dieprood met
tinten violet. Een zeer intens
en krachtig aroma van rijp
rood fruit dat goed samengaat
met gerookte, kruidige tonen.
Vol in de mond met ronde
tannines en zoete tonen. De
nadronk heeft het geroosterd
karakter van de houten vaten
en wordt
verenigd met het rijpe fruit.
Een topper!
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Portugal, Douro

QUINTA DE COTTAS
PORTO

PORTO

Port, Porto of Portwijn is een versterkte wijn dat

Ruby: Robijnrode kleur. Rijping op vat wordt

een alcoholpercentage heeft tussen de 18 en 20

beperkt (max. 2 jaar) en de wijn behoudt zo zijn

procent. De alcohol wordt hier tijdens de gisting

donkerrode kleurintensiteit.

toegevoegd zodat de gisting stopt. In de wijn

Late Bottled Vintage: de wijnen met een mooi

is dan nog onvergiste suiker over, die zijn zoete

bewaarpotentieel worden 5 jaar op vat gerijpt.

smaak geeft aan de port.

Dat maakt ze na botteling meteen toegankelijk,

De meeste port wordt geproduceerd in de

terwijl sommige porto’s ook nog makkelijk 10 tot

Dourovallei ten oosten van Porto. Iedere port

20 jaar kunnen verbeteren op fles.

wordt op een eigen Quinta gemaakt. Een Quinta

Tawny: taan en bruingelige kleur.

is in dit geval een authentiek, kleinschalig

Door vatrijping ondergaat de wijn een

landgoed, een wijnlandgoed/wijnboerderij.

gecontroleerde oxidatie die het rode pigment

Normaal wordt de port geblend met de vorige

afbreekt en ondertussen een smaakevolutie

jaargangen om een zo constant mogelijke

bewerkt.

smaak te krijgen behalve een vintage port. Port

10 Years old: blend van vaten met een

is verkrijgbaar in een aantal versies.

gemiddelde leeftijd van 10 jaar.

Porto White

Porto Ruby

DOC DOURO
Gouveio
Donzelinho
Viosinho
Malvasia Fina

DOC DOURO
Touriga Nacional
Touriga Franca
Tinta Roriz
Tinta Barroca
Tinta Cão

Gelagerd in grote houten vaten,
waardoor het fruitig karakter
behouden blijft.
Zijdezacht in de mond.
Heerlijk om zo te drinken als
aperitief of als digestief.
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Cottas Ruby, meer paars
van kleur, is een blend van
de typische Porto-druiven.
Opgevoed in grote houten
“tonels” waardoor de jong-en
fruitigheid blijft behouden.
Klaar om zo te drinken, maar
ook lekker bij kazen en desserts.

Porto Late
Bottled Vintage
2013
DOC DOURO
Touriga Nacional
Touriga Franca
Tinta Roriz
Tinta Barroca
Tinta Cão
4 jaar lagering in houten “casks”.
Deze LBV is gekend om haar
zachtheid met een fruitig
karakter van voornamelijk
bessen. Gaat goed bij
chocolade desserts en
fruittaartjes. Lichtjes gekoeld als

Porto Tawny

Porto 10 Years

DOC DOURO
Viosinho
Arinto
Rabigato
Codega do Larinho

DOC DOURO
Gouveio
Donzelinho
Viosinho
Malvasia Fina

.
Gelagerd in kleine houten vaten.
Aroma’s van rijp fruit, droog
fruit, noten en hinten van kaneel.
Deze top-kwaliteit Tawny kan zo
gedronken worden. Als aperitief
mag deze lichtjes gekoeld
worden. Of drinken bij
mediumsweet desserts.

Een 10 jaar oude witte Porto
opgevoed in grote
houten vaten, welke zorgt
voor een fruitig karakter.
Briljante, gouden kleur, een
fris palet. De leeftijd zorgt
voor de nodige structuur in
deze porto. Ook perfect als
digestief.
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Italië, Friuli

BEPI
TOSOLINI

SPIRITS

Bepi Tosolini richtte zijn eerste
Distillerie op in 1943 om de
traditionele en artisanale manier
van grappaproductie verder te
zetten.
In de jaren 50 bouwde hij een
gloednieuwe distillerie in het hart van
Udine, en al snel had hij de grootste
grappakelder van Italië. De waarde
van familie voor Bepi Tosolini is
onbetwistbaar. Zijn inspirerende
muze was zijn vrouw Giovanna, die
hem elke dag en nacht bijstond,
meewerkend in de distillerie. Zijn
zoon, Giovanni, trad van jongs af
aan in Bepi zijn voetstappen. Ook
de kleinkinderen, Bruno, Lisa en
Guiseppe werken samen en zetten
deze filosofie verder met veel
respect een eerlijkheid ten op zichte
van de natuur en familiewaarden.
Op deze manier houden ze de
traditie levend, met het oog op de
verderzetting door de 4e generatie.
Hieronder hun 8 pijlers.

Bepi Tosolini
Most 40°
Friulano
Fragolino
Moscato
Merlot
Klassieker van formaat!

Bepi Tosolini
Grappa Agricola 50°
Cabernet Franc,
Refosco en Merlot
Meteen distillatie na persing
behoudt intense aroma’s van rode
bessen en rozijnen. Heel puur,
zuiver en krachtig vanwege het
hoge alcoholgehalte.

MOST is een zachte aromatisch
eau de vie, gedistilleerd van
het druivensap van inheemse
Friulische druiven.
Elegant met florale tonen en rood
fruit. Rond, delicaat met een
zachte finish.

Bepi Tosolini
Grappa Smoked 40°
Inheemse Friulische druiven
Gerijpt op eiken vaten, die
een ‘toasting’ proces hebben
ondergaan met ‘Kentucky’tabaksbladeren van Italiaanse
kwaliteit. De lichte turfsmaak doet
denken aan een gerijpte single
malt whiskey.

Spritz med
Kwalitatieve versie van een Spritzcocktail voor de échte
liefhebbers! Als likeur gebruiken we de authentieke en
artisanale Amaro van Bepi Tosolini, een geraffineerde
kruidenlikeur volgens het oude recept. In plaats van een
tikkeltje bruiswater, toppen we af met ginger-ale. Een licht
bitterzoet, kruidig en verfrissende cocktail!
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Bepi Tosolini
Amaro 30°
Geraffineerde kruidenlikeur
Hun eigen MOST wordt
geïnfuseerd met 15 Alpense
kruiden (oa. kurkuma,
rozemarijn, steranijs) en gerijpt
op houten vaten. Zonder
toevoegingen van kleurstoffen
en aroma’s. Uitstekend als
aperitief en digestief of onze
cocktailsuggestie: Spritz Med.

Bepi Tosolini
Limone
Spezieria 30°
Likeur van pure Italiaanse
citroenen en mediterraanse
kruiden. Hun eigen MOST
wordt als basis gebruikt.
Uniek recept. Ontdek de
combinatie van verse
natuurlijke smaken van citroen
met delicate tonen van munt
en salie. Best serveren met ijs.
Ideaal voor in cocktails, bv. in
een Limosecco.

Limosecco
Kwalitatief en artisanale upgrade van de traditionele
Limosecco. We gebruiken onze Bepi Tosolini Limone
Spezieria. Een kruidenlikeur van pure Italiaanse
citroenen en Mediterraanse kruiden. Uniek recept
en een uiterst smaakvol alternatief voor de meest
verfrissende aperitief!
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Italië, Friuli

BEPI
TOSOLINI

GRAPPA
LE SELEZIONI

De productie van Grappa is

door de druivenresten te laten

wettelijk vastgelegd door de

fermenteren en de overblijfselen

Europese Unie. Om de drank

daarna te distilleren. De smaak

grappa te mogen noemen moet de

van grappa is afhankelijk van

drank zijn geproduceerd in Italië,

het type en kwaliteit van de

San Marino of het Italiaanse deel

gebruikte druiven, en het

van Zwitserland. Ook moet de

distillatieproces. Na distillatie

drank worden gemaakt van puur

vindt de rectificatie plaats, een

druivenpulp en mag geen extra

filtermethode om de beste

water worden toegevoegd bij de

kwaliteit aan Grappa over te

fermentatie en distillatie. Deze

houden. Hierna kan al dan niet

pulp bestaat uit vooral uit resten

de rijping plaatsvinden van

van de druiven, druivenvelletjes,

verschillende soorten houten

vruchtvlees, zaden, steeltjes.

vaten, onder toezicht van de

De Grappa wordt gemaakt

overheid.

Grappa
Chardonnay 40°
Girale
100% Chardonnay
Gerijpt in tonnen van kersenhout.
Intens gele kleur met oranje tinten.
Opvallende houttonen gaan
gepaard met rijpe kers en de
delicate aroma’s van exotisch fruit.
Mooi karakter met een lange finale.
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Grappa
Ex-Whiskey
Barrique 40°

Grappa
Friulano
Villalta 40°

Friulische druiven

100% Friulano

100% Chardonnay

Gerijpt in tonnen van
kastanjehout. Heldergele kleur
met oranje tinten.
Vanilletonen en specerijen
vanwege het specifieke
hout gaan gepaard met rijpe
vijgen. Delicaat maar zeer
aanhoudende finale.

Top sensatie!! Geef je grappa
zelf de ideale houtsmaak. Zeer
elegante grappa!
Intense bloemengeur, acaia,
artemisia, delicaat met zeer
uitdrukkelijk parfum. Zacht,
puur en intens in de mond.

Wordt enkel in ‘small batch’
gedistilleerd. Gerijpt op
eikenvaten waar voorheen
whiskey in heeft gerijpt.
Amberkleurig, medium getoast.
Complex, met een zeer mooi
aroma. Tonen van sinaasappel,
geroosterd hout, zoete specerijen
en turf. Degusteren in een mooi
rond ballonvormig glas.

Grappa
Chardonnay 40°
Oak Bottle
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BAETEN VINOPOLIS
Weertersteenweg 181
B - 3680 Maaseik
info@baetenvinopolis.be
www.baetenvinopolis.be

