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excl btw
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incl btw

Aantal 
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FRANKRIJK - Champagne DIEBOLT-VALLOIS

W Champagne Tradition Brut 50% Chardonnay, 

40% Pinot Noir, 

10% Pinot Meunier

12,5% Elegant en evenwichtig, met frisse aroma's van 

pompelmoes en limoen. Rijping van min. 24 maanden. 

Robert Parker 91/100.

Aperitief, schelpdieren, comté, 

parmezaan
75 cl 21,90 26,50

W Champagne Blanc de Blancs 100 % Chardonnay 12,5% Aperitief, voorgerechten, comté, 

parmezaan
75 cl 25,21 30,50

150 cl 57,81 69,95

R
o

sé Champagne Rosé Brut 63% Pinot Noir

27% Chardonnay

10 % Pinot Meunier

12,5% Een verfrissende, elegante en fruitige champagne met 

aroma's van frambozen, rijpe rode bessen, aardbeien, 

granaatappels en een bloementoets. In de mond finesse, 

fraîcheur, levendig en fruitig. Robert Parker 90/100.

Aperitief, voorgerechten, zomerse 

gerechten
75 cl 27,23 32,95

W Champagne Prestige 

Blanc de Blancs 

Grand Cru Brut

100 % Chardonnay 12,5% Aperitief, krab, kreeft, gevogelte, 

oesters, comté, parmezaan
75 cl 33,47 40,50

150 cl 74,34 89,95

W Fleur de Passion 2007

Blanc de Blancs

Grand Cru Brut

100 % Chardonnay 12,5% Hét kroonjuweel van Diebolt-Vallois! Een van de mooiste 

cuvées in de Champagne ! Een bijzondere champagne 

voor een bijzonder moment ! Verbazingwekkende 

complexiteit. Gerijpt in kleine eiken vaten gedurende 8 

jaar. Deze cuvée wordt enkel in de beste wijnjaren 

gemaakt. 

Richard Juhlin 93+/100.

Gault & Millau 18,5/20.

Guide Exclusif Champagne : Coup de Coeur.

Koude voorgerechten met groenten, 

terrines. Oesters, mosselen, fruits de 

mer, st-jakobsvruchten, kreeft, 

langoustines. Zeetong, zeebaars, 

kabeljauw, zalm, forel. Kip, kalfsvlees, 

zwezerik. Oosterse keuken. Dessert op 

basis van gedroogd fruit, hazelnoten en 

walnoten.

75 cl 70,21 84,95

Zeer aangename champagne met fijne pareling en veel 

fraîcheur. Rijping van min. 36 maanden.

Gault & Millau 17,5/20.

Wine Spectator 91/100.

Uit de vele persartikelen van gerenommeerde wijnjournalisten blijkt terecht dat Champagnehuis Diebolt-Vallois haar plaats verdiend heeft naast de grote champagnehuizen zoals Bollinger, Veuve Cliquot, Ruinart, Taittinger …

De champagnes van Diebolt-Vallois worden dan ook door veel sterrenrestaurants geschonken, zo ook in Hof Van Cleve (3* Kruishoutem).

Artikel in magazine Gault & Millau met als titel " Top 80 Champagnes bruts sans année " : "La cuvée Diebolt-Vallois PRESTIGE fait partie des 9 favoris et obtient parmi eux la note la plus élevée de 18,5/20. Trame crémeuse et mousse 

d'une finesse exceptionnelle. La persistance sur la pureté en bouche est à un niveau jamais atteint jusque là."

Citaat champagne expert Richard Juhlin : " Jacques Diebolt et sa famille produisent des vins de chardonnay qui sont absolument à classer parmi les meilleurs du monde. "

Citaat Guide les Meilleurs Vins de France 2016 : " Une maison de référence en blanc de blancs, qui ne nous a jamais déçus. "

Finesse, elegantie en complexiteit. Deze cuvée is een 

assemblage van 3 jaren en van 3 grands crus uit de Côte 

des Blancs (Cramant, Chouilly en Le Mesnil/Oger). Min. 

36 maand gerijpt in eiken vaten. 

Gault & Millau 18,5/20. 

Wine Spectator 93/100.

Coup de Coeur Sommeliers Int.
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FRANKRIJK - Côtes de Provence ROSÉ

R
o

sé Du KIF IGP Med Premium Rosé 

2018

Grenache noir

Cinsault

Merlot

12% Le rosé de bonheur! Een verfrissende droge rosé in een 

verrassende fles, afkomstig uit de Golf van Saint-Tropez. 

Aroma's van vers fruit, rode bessen en steenvruchten 

met een toets van exotisch fruit. Lichte, frisse, krokante 

en vlot drinkende rosé. 

du Kif definition: State of bliss, perfect happiness!

Aperitiefhapjes, verrines, tartinades de 

houmous, caviar d'aubergine, zomerse 

gerechten, BBQ …

75 cl 8,22 9,95

R
o

sé Château des Bertrands 

AOP Côtes de Provence 2018

Cinsault

Grenache noir

12,5% Een droge rosé met complexiteit en karakter! 

Aroma's van wit fruit (pêche, peer), citrus en een 

exotische toets. Finesse, elegantie, fraîcheur, sappig en 

mineraal typeren deze rosé. 

Château des Bertrands ligt in Le Cannet-des-Maures in de 

Golf van Saint-Tropez, en is omgeschakeld naar 

biologische technieken. 

Wine Enthusiast 90/100. Vinous 91/100.

Aperitiefhapjes, Provençaalse 

gerechten, zuiderse keuken, Oosterse 

en Aziatische gerechten, grillades, wit 

vlees, vis, zalm, garnalen, …

75 cl 12,40 15,00

R
o

sé UP - Ultimate Provence 

AOP Côtes de Provence 2018

Cinsault

Grenache noir

Syrah

Rolle

12,5% Een unieke fles, een elegante uitstraling, een subtiele 

droge rosé met veel fraîcheur! 

Aroma's van aardbeien en frambozen, alsook florale 

toetsen. Sappig, romig en mineraal. De Syrah zorgt voor 

een kruidige toets van witte peper en de Rolle zorgt voor 

een mooie citrustoets. 

Beperkte botteling. 

Aperitiefhapjes, Provençaalse 

gerechten, zuiderse keuken, Oosterse 

en Aziatische gerechten, grillades, wit 

vlees, vis, zalm, garnalen, …

75 cl 14,01 16,95
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FRANKRIJK - Sud de la Vallée du Rhône CLOS DES CENTENAIRES

W Rive Droite 2017

AOP Côtes-du-Rhône

Grenache blanc, 

Roussanne

13,5% Smaakvolle, aromatische en frisse wijn met aroma's van 

wit fruit (peer), bloemen en meidoorn. Mooie 

mineraliteit.

Aperitief, salades, visgerechten, wit 

vlees
75 cl 8,22 9,95

R Les Centenaires

AOP Costières de Nîmes 

2016/2017

Syrah, Grenache, 

Mourvèdre, Carignan

13,5% Soepel en rond met aroma's van rode bessen en zachte 

kruiden.

Gegrild vlees, hutsepot, stoofpotjes 75 cl 8,22 9,95

W Clos des Centenaires 2018

AOP Costières de Nîmes

100 % Roussanne 13,5% Smaakvolle wijn met finesse! 

Aroma's van wit fruit, amandelen, peer en pomelo. 

Lange, vettige afdronk en een mooie mineraliteit. 

Gerijpt in kleine, eiken vaten van 10 L.

Schelpdieren, visgerechten, tonijn, 

gaspacho, grillades, parelhoen, 

kalfsvlees, varkensvlees, 

geitenkaas/honing, St. Félicien, Boursin

75 cl 14,01 16,95

R Luxe, Calme et Volupté 2016

IGP Pays d'Oc

Cabernet Sauvignon

Petit Verdot

Merlot

14,5% Een ongewone en zeer sensuele blend van Cabernet 

Sauvignon, Petit Verdot en Merlot. 

12 m gerijpt in de beste Franse eiken vaten. 

Zeer soepele en lange fluwelen afdronk. 

Aroma's van zwarte bosvruchten en toetsen van tabak en 

drop. Slechts 12.000 flessen gebotteld en genummerd. 

Drink: 2018-2026.

Rood vlees, grillades, wild, harde kazen 75 cl 14,01 16,95

W Tandem François Villard & Luc 

Baudet 2016

AOP Condrieu

100 % Viognier 13% Een elegante topwijn uit de Noordelijke Rhône, een 

terroir van graniet en wijngaarden op de helling. 

Houtgelagerd. Complex, elegant, pittig, mineraal, een fijn 

bittertje, aroma's van bloemen. 

Mooie lange afdronk.

Verfijnde visgerechten, zeebaars, 

tarbot, kreeft, gamba's, gebakken tong, 

foie gras, asperges, wit vlees, risotto

75 cl 30,54 36,95

Dit domein van 7 hectare ligt tussen land en zee, in het uiterste Zuiden van de Vallée du Rhône, op een heuvel met honderd jaar oude olijfbomen en majestueuze eiken. Luc en Stéphanie Baudet hebben tal van troeven om schitterende 

wijnen te maken. Hun wijngaarden liggen op minder dan 2 km van de étangs van het natuurreservaat Petite Camargue en op minder dan 20 km van de Middellandse Zee. 

Het is een bodem met minerale rijkdom, Villafranchien kiezels gerold op een rode klei die ademt, een wind uit de zee die thermische regulatie mogelijk maakt, met mistral en zon.De diepgewortelde wijnstokken worden biologisch 

behandeld, zonder pesticiden maar wel met etherische oliën, biodynamische compost, seksuele verwarring. Het oogsten gebeurt 100% met de hand op het moment dat de fenolische rijpheid optimaal is.

Luc Baudet is een atypische wijnmaker en oenoloog met een passie voor de fijne keuken en dat merk je aan z’n gastronomische wijnen: zachte tannines, veel fraîcheur, finesse en complexiteit. 

Exclusief verkrijgbaar bij Wijnhuis 75 !
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FRANKRIJK - Côtes du Rhône - Châteauneuf-du-Pape DOMAINE LA MILLIERE

W AOC Châteauneuf-du-Pape 

Blanc 2016

Grenache blanc,

Bourboulenc,

Clairette, Roussanne

13% Volle en frisse witte Châteauneuf-du-Pape met toetsen 

van citrus, anijs en perzik.

Wine Advocate 92/100.

Schaaldieren, krab, kreeft, sushi, kip, 

kalkoen, varkensvlees, kalfsvlees, 

Aziatische gerechten

75 cl 22,73 27,50

R AOP Châteauneuf-du-Pape 

Rouge Vieilles Vignes 2013

Grenache,

Syrah, Mourvèdre, 

Cinsault, Counoise

14% 9 maanden in cuve beton, daarna nog min. 1 jaar in 

foudre. Aroma's van pruimen, gestoofd fruit, truffel, 

champignon. Wine Advocate 93/100.

75 cl 23,10 27,95

R AOP Châteauneuf-du-Pape 

Rouge Vieilles Vignes 2015

14,5% 75 cl 23,10 27,95

MAGNUM 150 cl 49,55 59,95

FRANKRIJK - Côtes du Rhône DOMAINE DE L'AMANDINE

R Côtes du Rhône Village Séguret 

2016

60% Syrah

40% Grenache

13,5% In de neus aroma's van zwart fruit en zwarte olijven, en 

een fumé en toasty toets. In de mond soepel en rond met 

een toets van appelsienzeste in de afdronk. Wine 

Enthusiast 91/100. Médaille d'Or.

Rood vlees, eend, coq au vin, 

gevogelte, kazen
75 cl 9,88 11,95

R Côtes du Rhône Village Séguret 

2017

60% Syrah

40% Grenache

13,5% In de neus aroma's van zwart fruit en zwarte olijven, en 

een fumé en toasty toets. In de mond soepel en rond met 

een toets van appelsienzeste in de afdronk. Robert 

Parker 93/100.

Rood vlees, eend, coq au vin, 

gevogelte, kazen
75 cl 10,33 12,50

Grenache, Syrah, 

Mourvèdre, Cinsault,

Counoise

9 maanden in cuve beton, daarna nog min. 1 jaar in 

foudre. Aroma's van pruimen, gestoofd fruit, truffel, 

champignon. Nu al op dronk maar nog beter vanaf 2020.

Wine Advocate 93/100.

Rundvlees, kalfsvlees, varkensvlees, 

lam, eend, wild, gebraden kip, 

geroosterde en gestoofde gerechten, 

cassoulet, barbecue, Aziatische 

gerechten, pasta met champignons, 

aubergines, tomaten
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FRANKRIJK - Côtes du Rhône DOMAINE DES AUZIERES

R Vinsobres 2014 Grenache

Syrah

Mourvèdre

Cinsault

14% Elegante en volle wijn met zachte tannines en een mooie, 

lange afdronk. Aroma's van donkere kersen, bosbessen, 

zwarte bessen, cassis met toetsen van garrigue en 

Provençaalse kruiden. Deze Cru Vinsobres - waarvan 

slechts 3000 flessen gebotteld worden - heeft z'n plaats 

verdiend naast de andere prestigieuze appellaties uit de 

Côtes-du-Rhône! Médaille d'Or.

Rood vlees, grillades, stoofpotjes, 

konijn, lam, tajine, kazen, fazant, duif, 

wild … 

75 cl 11,53 13,95

R Roaix Réserve 2016 

AOC Côtes-du-Rhône

50 % Grenache

50 % Syrah

14% Krachtige en elegante wijn. Aroma's van rijp fruit (zwarte 

kersen, frambozen en gekonfijte sinaasappel), zoethout, 

chocolade, kruiden en een subtiele houttoets. Een 

gedeelte is gerijpt in eiken vaten. Pure gastronomie!

Rood vlees, grillades, stoofpotjes, 

konijn, lam, tajine, kazen, fazant, duif, 

wild … en ook fondant chocolade

75 cl 13,18 15,95

R Roaix 80-VIN 2016 

AOC Côtes-du-Rhône

80 % Syrah

20 % Grenache

14% Krachtige, volle en kruidige wijn! Aroma's van rijp fruit 

(zwarte kersen, cassis, frambozen en gekonfijte 

sinaasappel), zoethout, peper, kruiden en een subtiele 

houttoets. De syrah is gerijpt in eiken vaten. Pure 

gastronomie! Slechts 600 flessen gebotteld !

Rood vlees, grillades, stoofpotjes, 

konijn, lam, tajine, kazen, fazant, duif, 

wild … en ook fondant chocolade

75 cl 14,84 17,95
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FRANKRIJK - Côtes du Rhône VIGNOBLE ALAIN IGNACE

R AOC Vacqueras Cuvée Intuition 

2015

Cru des Côtes du Rhône

Grenache, Syrah, 

Mourvèdre

13,5% De cuvée 2015 wordt gekenmerkt door een frisheid die 

men de laaste jaren zelden gekend heeft in de Vacqueras. 

Deze blend van 3 druiven in gelijke delen zorgt voor een 

frisse en fruitige Vacqueras. BIO wijn. 

Rood vlees, grillades 75 cl 12,36 14,95

R AOC Vacqueras Cuvée Sous la 

Robe 2015

Cru des Côtes du Rhône

50% Grenache,

 30% Mourvèdre, 

20% Syrah

13,5% Fruitige en elegante wijn. 12 maanden gerijpt in eiken 

vaten van witte wijn. BIO wijn. Krachtig in de mond, met 

veel rijp fruit en mooi afgeronde tannines.

Rood vlees, wildgerechten 75 cl 14,84 17,95

W Muscat Beaumes de Venise 

AOC Cuvée Le Petit Grain 

d'Antonin 2017

Muscat Petit Grain 

blanc

15,2% Een zoete wijn met een mooie finesse. BIO. De datum 

van de pluk van de Muscatdruif is zeer belangrijk en 

bepaalt het evenwicht en de finesse van de aroma's.  In 

de mond smaakt men perzik, citrus, pompelmoes, 

mandarijn met aroma's van ananas.  Koud serveren 6°-8°.

Aperitief, foie gras, desserts op basis 

van fruit
75 cl 14,46 17,50

R Muscat Beaumes de Venise 

AOC Cuvée Le Péché d'Emilie 

2017

Muscat Petit Grain 

rouge

15,2% Een zeer elegante en verfijnde dessertwijn met aroma's 

van kersen, lychees en aardbeien. BIO. Serveren op 10°.

Foie gras, desserts op basis van 

chocolade, clafoutis
50 cl 18,60 22,50

Fi
n

e 
A

m
b

ré
e Fine de Faustin

Eau de Vie de vin de Muscat

Muscat 40% Deze eau de vie wordt gedistilleerd volgens de 

Provençaalse know how als eerbetoon aan grootvader 

Faustin Ignace die distilleerder was.

Digestief, dessert met amandelen, 

gekonfijt fruit, …
50 cl 41,28 49,95
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FRANKRIJK - Languedoc-Roussillon DOMAINE LES TINES

W AOC Collioure blanc 2018 60 % Grenache Gris et 

Blanc, 30 % 

Vermentino en 10 % 

Roussanne

13% Aperitief, oesters, fruits de mer, grijze 

garnalen, krab, escargots met 

lookboter, gerookte paling, allerlei 

visgerechten, gevogelte, coquilles St 

Jacques, kazen … 

75 cl 15,66 18,95

MAGNUM 2017 150 cl 33,02 39,95

FRANKRIJK - Languedoc MAS GABINELE - Faugères d'Exception

W Mas Gabinèle Grenache Gris 

Vieilles Vignes

IGP Pays d'Herault 2017

Grenache Gris 14% 100% grenache gris is vrij zeldzaam. Zeer elegante wijn 

met aroma's van citrus, peer, witte peper, vijgenboom in 

bloei en gember. De schistes terroir geeft een unieke 

minerale toets. De smaak is verfrissend, levendig, 

evenwichtig en gastronomisch. 25% gerijpt in eiken 

vaten. Wijngaard dateert van 1958. Slechts 2.600 

flessen. Jancis Robinson 17,5/20.

Oesters (ook gepocheerd), grijze 

garnalen, krab, gamba's, kreeft, 

escargots met lookboter, gerookte 

paling, allerlei visgerechten

75 cl 14,01 16,95

W Mas Gabinèle Rarissime 

IGP Pays d'Hérault 2016

Grenache Gris 14,5% De Cru van Mas Gabinèle! Dit is een uitzonderlijke 

mediterrane wijn met noordelijke accenten ! Aroma's van 

peer, verse ananas, peper, vanille, met kruidige toetsen. 

Zeer aromatisch en lange afdronk. Gerijpt in nieuwe, 

eiken vaten van 225 l. Slechts 4.380 flessen. Parker 

92/100.

Zeevruchten, schaaldieren, gegrilde vis, 

visgerechten met sausje, sushi, wit 

vlees met saus, kip, coq au vin, 

geitenkaas, romige kazen

75 cl 28,06 33,95

Thierry Rodriguez, gepassioneerd wijnmaker met 20 ha wijngaarden, maakt uitzonderlijke wijnen! De terroir van het kleine wijngebied Faugères (Languedoc) bestaat uit SCHISTE, de ideale bodem voor het maken van minerale wijnen. 

Thierry, die veeleisend en perfectionistich is, houdt de opbrengsten bewust laag (25 hl/ha). Op die manier wil hij mooie, gezonde en goed gerijpte druiven produceren, met de ambitie om geweldige wijnen te maken. De wijnen van Mas 

Gabinèle (betekent wijngaardschuurtje) ontvangen elk jaar tal van onderscheidingen. Exclusief verkrijgbaar bij Wijnhuis 75 !

Bij de familie Cardoner zijn nog steeds 3 generaties actief. Geen volumes maar identiteit en kwaliteit zorgen voor hun uitstekende reputatie bij de betere restaurateurs. 

De 11 ha wijngaarden liggen aan de Côte Vermeille, tussen de Middellandse Zee en de Pyreneeën, meer bepaald aan het begin van de Cosprons, tussen Port-Vendres en Banyuls-sur-Mer. 

De wijngaarden liggen op de flank van de Madeloc in een arenavormig landschap. De zeewind en de Tramontane zorgen voor regelmatige verkoeling. De wijnstokken staan op steile terrassen. Alle werk gebeurt dus met de hand.

De bodem bestaat uit schiste wat een zeer mooie mineraliteit geeft aan de wijn. 

In de wijnen van Les Tines proef je de ziel van de wijnmaker ! Exclusief verkrijgbaar bij Wijnhuis 75 !

De Grenache geeft structuur en kracht, de Roussanne 

zorgt voor de aromatische finesse en de vermentino 

brengt levendigheid.

Aroma’s van amandelen en pompelmoes, perzik, mango, 

met een florale toon, een getoaste toets, en een mooie, 

lange afdronk.

Deze cuvée is 8 maanden gerijpt in barrique.

Vol, rond, complex, fraîcheur en mineraal.

Topwijn ! 5* in DS Magazine 12/10/19 door Wine Lady 

of the Year Simonne Wellekens.
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FRANKRIJK - Languedoc DOMAINE ORENIA

W Orénia Réserve 2017

AOC Duché d'Uzès

1/3 Viognier, 

1/3 Roussanne, 

1/3 Grenache

13,5% Bio. Aroma's van gekonfijte abrikozen, gedroogde 

vruchten, bloemen, citrus en een lichte houttoets. 

Aromatische complexiteit en fraicheur in de mond, een 

jaargang van hoge kwaliteit. Deze wijn doet denken aan 

een grote noordelijke Rhône-wijn.

Visgerecht met saus, gerookte vis, kip 

zoetzuur, …
75 cl 12,60 15,25

R Orénia Réserve 2015

IGP Duché d'Uzès

Syrah,

Grenache

14% Bio. Fruitige aroma's van zwarte en rode bessen, 

framboos, aardbeien, braambessen met toetsen van hout 

en vanille. Kan min. 5 jaar bewaard worden. 

Rood vlees, grillades, wildgerechten 75 cl 12,36 14,95

FRANKRIJK - Languedoc COLLINES DU BOURDIC

W Les Vignes 2018 IGP Pays d'Oc 85 % Chardonnay

15 % Viognier

13,5% In de neus intens en verfijnd. Aroma's van witte perzik. 

Aromatische afdronk.

Apero, vis in papilotte, wit vlees 75 cl 7,03 8,50

W Le Prestige 2018 IGP Pays d'Oc 100 % Chardonnay 13,5% Complex, elegant en perfect in balans. 

8 maand gerijpt in eiken vaten. 

Aroma's van gedroogd fruit, en een boter- en 

geroosterde toets. 

Médaille Meilleur Chardonnay du Monde! 

Drink: 2019-2023.

Visgerecht met saus, gerookte vis, wit 

vlees met saus, schaaldieren (warm 

bereid)

75 cl 9,05 10,95

FRANKRIJK - Languedoc-Roussillon MAS DE LA DEVEZE

ZO
ET

 W
IT Maury Blanc 2013 Grenache blanc,

Grenache gris,

Macabeu

15% Zeer fris, met een expressie van fruit en bloemen, zeer 

mooie afdronk.

Na opening nog 1 maand te bewaren.

Aperitief, dessert op basis van crème, 

fruit, peren …

Fris serveren.

75 cl 13,64 16,50

Dit klein domein is gelegen aan de voet van de Cévennes waar de kwaliteit van de wijngaarden nog niet echt ontdekt is.  Door de geografische ligging van deze wijngaarden die op een hoogte liggen tussen de 100 en 170 m worden fijne 

en evenwichtige wijnen gemaakt, mede dankzij de hoge temperatuurschommeling tussen dag en nacht. Philippe Nusswitz, tevens meilleur sommelier de France sinds 1986, is zeer creatief met z'n druiven. Hij weet gastronomische wijnen 

te maken die in de betere restaurants op de wijnkaart staan.

Nathalie en Simon brachten Mas de la Devèze, een verlaten domein te midden van oude wijngaarden weer tot leven. Ze begonnen met een kleine wijngaard in 2012 en breidden in enkele jaren uit tot 22 hectare. De wijngaarden bestaan 

uit wijnstokken van meer dan 60 jaar oud. Bovendien houden ze hun productie per hectare veel lager dan het wettelijk maximum en bekomen zo expressieve wijnen met een enorme finesse en complexiteit. Dit is een domein in volle 

expansie met veel potentieel naar de toekomst toe.
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FRANKRIJK - Languedoc-Roussillon VIGNERONS TAUTAVEL VINGRAU

R Le Silex 2016 AOP Côtes du 

Roussillon Villages Tautavel

Grenache, Syrah, 

Carignan

14% Elegante wijn met aroma's van rijp fruit (kers, framboos, 

bosbes), zachte kruidigheid, zwarte peper, minerale en 

aardse toetsen. Vieilles Vignes. Klei-kalksteen en schiste 

bodem. 30% werd 10 m gerijpt in eiken vaten. Laag 

rendement. Manuele pluk en selectie. Robert Parker 

94/100. Drink: 2018-2024.

Rundvlees, lam, grillades, eend, osso 

bucco, stoofpotjes, kazen
75 cl 13,64 16,50

FRANKRIJK - Roussillon VIAL MAGNERES

Banyuls Tradition Grenache 16,5% Rode dessertwijn. 4 jaar oud.  Houtgelagerd.

Na opening nog 1 maand te bewaren.

Aperitief, desserts, gebak, 

blauwgeaderde kazen
75 cl 14,34 17,35

Banyuls Gaby Vial Grenache 17% Rode dessertwijn. 7 jaar oud.  Houtgelagerd. 

Na opening nog 1 maand te bewaren.

Aperitief, desserts, gebak, 

blauwgeaderde kazen
75 cl 18,14 21,95

Banyuls Blanc Rivage Ambré Grenache 16,5% Ambré dessertwijn. Gold Medal.

Na opening nog 1 maand te bewaren.

Ideaal om een diner af te sluiten. Gaat 

perfect samen met chocolade. 

Blauwgeaderde kazen.

75 cl 28,51 34,50

Banyuls Grand Cru 

André Magnères 2004/2005

Grenache 18% Rode dessertwijn. Houtgelagerd.

Gold Medal.

Na opening nog 1 maand te bewaren.

Desserts met chocolade, rood fruit, 

nougat of praliné. Blauwgeaderde 

kazen.

75 cl 30,17 36,50

ZO
ET
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FRANKRIJK - Bourgogne - Côte de Beaune DOMAINE JEAN-PHILIPPE FICHET

W Chassagne Montrachet AOP 

2014

Chardonnay 13% Verfijnde wijn met aroma's van meidoorn, acacia, 

verbena en hazelnoot. Mooi mineraal. Honingtoets.

Kabeljauw botersaus, ris de veau, 

truffelgerechten
75 cl 28,89 34,95

W Meursault Le Meix sous le 

Château AOP 2013

Chardonnay 13% Een charmante wijn met aroma's van brioche en geel rijp 

fruit. Mooi in balans en mineraal. 

Best Value. 90+

Coquilles St Jacques, risotto met 

truffel, zeetong, langoustines, kreeft, 

gerookte vis

75 cl 34,67 41,95

W Meursault Le Tesson AOP 2013 Chardonnay 13% Eén van Jancis Robinson's favoriete wijnen. Afkomstig 

van een hoger gelegen wijngaard met oude wijnstokken. 

18 maand gerijpt op eiken vaten. Deze wijn heeft finesse, 

elegantie, mineraliteit en een lange afdronk. Een 

Meursault met complexiteit en klasse !

Coquilles St Jacques, risotto met 

truffel, zeetong, langoustines, kreeft, 

gerookte vis

75 cl 46,24 55,95

FRANKRIJK - Bourgogne QUENTIN JEANNOT

W Santenay Les Hâtes 2016 Chardonnay 13,5% Een topper uit de Bourgogne, gelegen op de laatste 

heuvel van de Côte de Beaune ! Mineraal, fijne houttoets, 

perzik en rijpe appel.

Gegrilde vis, wit vlees, gevogelte, 

gebakken vis, kazen zoals comté, 

emmentaler, gruyère, beaufort

75 cl 19,50 23,60

R Santenay Vieilles Vignes 2016 Pinot Noir 13% Toetsen van overwegend rode vruchten, framboos, 

aardbei, kersen, kruidnagel, met veel karakter en een 

verfijnde structuur. Soepele smaken en alles mooi in 

balans, milde houttoets met een lange finale.

Pluimwild zoals patrijs, fazant, eend …, 

verfijnde wildgerechten zoals 

hertenkalf, hazenrug … , kazen zoals 

époisses

75 cl 19,50 23,60

Een klein wijndomein maar een rising star in Meursault ! Volgens Winesearcher de best value in Meursault ! Krijgt over de hele lijn mooie scores bij de wijnrecensenten.
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FRANKRIJK - Bourgogne Domaine TAWSE - MARCHAND-TAWSE Grands Vins de Bourgogne

W Viré-Clessé AOC 2017 Chardonnay

Côte Maconnaise

13% Uit de regio tussen Tournus en Mâcon. Aroma's van rijpe 

appel, peer, wit fruit, mineraal, toets van gebak, subtiele 

houttoets, mooie afdronk. 14 maand gerijpt in Franse 

eiken vaten. TOP !!

75 cl 13,64 16,50

W Rully AOC 2016 Chardonnay

Côte Chalonnaise

13% Rond, sappig, complex. Aroma's van citrus, noten en wit 

fruit. 6 maand gerijpt in Franse eiken vaten.
75 cl 17,27 20,90

W Savigny les Beaune 1er Cru Les 

Vergelesses AOC 2016/2017 

Domaine Tawse

Chardonnay

Côte de Beaune

12,5% Complexe en minerale wijn met veel fraîcheur en een 

mooi evenwicht. Aroma's van perzik, peer, boter, vanille, 

noten. 14 maand gerijpt in Franse eiken vaten. Bio. TOP !!

75 cl 28,02 33,90

W Corton-Charlemagne 

Le Charlemagne Grand Cru AOC 

2016 

Domaine Tawse

Chardonnay

Côte de Beaune

13% Elegante topwijn ! Mineraal, sappig, vol, kruidig, aroma's 

van gerijpt wit fruit en witte bloemen. De wijngaard ligt in 

een van de beste delen van de appellatie 'Le 

Charlemagne', op het zuidgerichte deel van de heuvel. 16 

maand gerijpt in Franse eiken vaten. Kan 20 jaar bewaard 

worden. Bio.

Kreeft, langoustines, gegrilde vis, 

visgerechten met een sausje, foie gras, 

kipgerechten met een roomsausje, 

pluimwild, kazen zoals Epoisses, 

Roqueforts …

75 cl 103,22 124,90

R Pinot Noir 47 N AOC 2013 Pinot Noir

Côte de Nuits

12,5% Een pure en kruidige Pinot Noir! De naam van deze 

ongewone blend verwijst naar de breedtegraad van de 

Bourgogne. Deze wijn is een blend van de beste Pinot 

Noir druiven uit Côte de Nuits, Marsannay en Vosne-

Romanée. 14 maand gerijpt in gebruikte Franse, eiken 

vaten. Aroma's van violet, kersen, rode en zwarte bessen. 

Grillades rood vlees, stoofvlees, 

varkensvlees, charcuterie, tapas, pizza, 

paëlla, wokgerechten met 

groenten/kip, quiches, terrines en 

rillettes, stoofpotjes, pluimwild, 

couscous, tajines, kazen zoals Epoisses, 

Gruyères, Gouda, Roqueforts ...

75 cl 15,66 18,95

Schaal- en schelpdieren, krab, gamba's, 

visgerechten, blanquette van 

gevogelte, grillades gevogelte, terrines 

en rillettes, kalfsvlees met een sausje, 

kazen zoals Camembert, Brie, 

Gruyères, Gouda …

Marchand-Tawse is een klein team van artisanale wijnmakers die dezelfde passie delen: de liefde voor de druif.  Het verhaal begint bij Pascal Marchand, een Canadees, geboren in Quebec. In de Bourgogne werd 

hij een ware sensatie toen hij op 22-jarige leeftijd als wijnmaker het domein "Clos des Epenaux" in Pommard op de kaart zette. Zijn Pommard werd bekroond als de beste in de "Top 100 van de beste wijnen 

ter wereld". De Canadees Moray Tawse, aangetrouwde familie van Pascal Marchand, is eveneens gepassioneerd en bezit in Ontario een gerenommeerd wijndomein. Hij kent het reilen en zeilen van het 

bankwezen van binnen en van buiten, en heeft geïnvesteerd in cru en grand cru percelen in de Bourgogne.

Het team combineert traditie en innovatie: de terroir van de Bourgondische wijngaarden aangevuld met het progressieve denken van hun wortels in de Nieuwe Wereld.

Hun werk is gebaseerd op de principes van biologische en biodynamische technieken, zowel in de wijngaarden als in de kelder. De Grand Crus en Premier Crus wijngaarden worden door paarden geploegd en 

bewerkt volgens de maankalender. In de indrukwekkende kelders in het dorp Nuits-Saint-Georges worden alle vinificatie- en rijpingsprocessen uitgevoerd volgens de maankalender.

Natuur, terroir en kwaliteit staan centraal bij dit huis in de Bourgogne! De wijnen van Marchand-Tawse zijn pure klasse, elegant, complex & hebben finesse, een mooi evenwicht en een lange afdronk !

P 13



Wijn Druiven Alc. Kenmerken Wijn & gerecht Prijs 

excl btw

Prijs 

incl btw

Aantal 

flessen

R Beaune 1er Cru Tuvilains AOC 

2016/2017

Domaine Tawse

Pinot Noir

Côte de Beaune

13,5% Subtiele houttoets, fijne kruiden, tijm, laurier, 

bosaardbei, kers. De wijngaard ligt ten zuiden van 

Beaune, op het centrale deel van de Zuid-heuvel, in het 

hart van de Premier Cru wijngaarden. 17 maand gerijpt in 

Franse, eiken vaten. Bio. TOP !!

Lamsvlees, pluimwild, konijn, pasta- en 

risottogerechten, varkensvlees, 

kalfsvlees, gevogelte, wokgerechten, 

kazen zoals Camembert, Brie, ...

75 cl 28,89 34,95

R Gevrey-Chambertin Village AOC 

2015

Maume by Domaine Tawse

Pinot Noir

Côte de Nuits

13% Elegante Pinot Noir! Aroma's van rode bes, kers, fijne 

uitgebalanceerde tannines. 18 m gerijpt in Franse eiken 

vaten.

Grillades rood vlees, stoofvlees,  

couscous, tajines, wild, varkensvlees, 

kazen zoals Epoisses, Gruyères, Gouda 

….

75 cl 30,99 37,50

R Mazoyères Chambertin Grand 

Cru AOC 2016

Domaine Tawse

Pinot Noir

Côte de Nuits

13,5% Pure klasse! Aroma's van drop, kruiden, zwarte kers, 

zoethout, onderbos. 20 m gerijpt in Franse eiken vaten. 

Bio.

Grillades rood vlees, wild, kazen zoals 

Epoisses, Gruyères, Gouda …
75 cl 123,93 149,95

FRANKRIJK - Bourgogne - Mâconnais DOMAINE DE LA CHAPELLE

W Macon-Solutré-Pouilly AOC 

2017

Côte Mâconnais

Chardonnay 13% Solutré-Pouilly, vlakbij de "Roche de Solutré" met een 

terroir van klei, zand en kalksteen, en gekend omwille van 

de betere wijnen uit de Mâcon-regio. Aroma's van fruit, 

acacia, kamperfoelie, venkel, citroengras met een 

botertoets. Gerijpt in inox cuves.

Vis, kip, gevogelte, kalkoen, rundsvlees, 

kalfsvlees, varkensvlees, rijst, risotto, 

gerechten met een roomsausje

75 cl 10,70 12,95

W Saint-Véran Les Perriers AOC 

2017

Côte Mâconnais

Chardonnay 13% Een mooie mineraliteit met een lichte vettigheid 

kenmerken deze St.-Véran. In de neus aroma's van peer 

en florale toetsen. In de mond veel rijp fruit, vooral 

perzik, citrus, appel, geroosterde amandelen. 6 maanden 

gerijpt, deels in barrique, deels in inox cuves. 

Vis, kip, gevogelte, kalkoen, rundsvlees, 

kalfsvlees, varkensvlees, rijst, risotto, 

gerechten met een roomsausje, 

(bos)champignons

75 cl 13,18 15,95

W Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes 

AOC 2017

Chardonnay 13% Een complexe Pouilly-Fuissé ! Mooi rond en vettig. 

Aroma's van fruit, citrus, peer, mirabel, honing en boter. 

3 maand gerijpt in barrique, daarna in inox cuves.

Schelp- en schaaldieren, vis, rundvlees, 

kalfsvlees, gevogelte, pâtés, foie gras, 

pasta, couscous

75 cl 18,97 22,95

Domaine de la Chapelle beschikt over 7,42 ha wijngaarden die tussen de 50 en de 60 jaar oud zijn. Catherine en Pascal werken biologisch en biodynamisch. Gezien de kleinschaligheid laten zij dit niet 

certificeren. Zij gebruiken geen insecticides. De druiven worden met de hand geplukt en geselecteerd. Geen sulfieten. 

Hun wijnen weerspiegelen de terroir, met een minerale en bloementoets gevolgd door een structuur die krachtig genoeg is om erkend te worden als een van de beste wijnen uit de zuidelijke Bourgogne. De 

cuvées van Catherine en Pascal vallen elk jaar in de prijzen bij diverse wijnrecensenten. Wine Spectator 93+.
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FRANKRIJK - Alsace Domaine Moltès Antoine et fils

W Crémant d'Alsace Tradition Brut 

BIO AOC

Pinot 

Blanc/Auxerrois,

Pinot Noir,

Riesling

12,5% Elegante, droge Crémant met finesse. Fris, fruitig, en met 

een opmerkelijk zachte en verfijnde parel. Wordt 

gemaakt volgens de ambachtelijke methode van 

Champagne (2de gisting op de fles). Min. 1 jaar gerijpt sur 

lie. Aroma's van wit fruit zoals abrikoos, peer, granny 

smith. BIO

Deze cremant is een verfijnde aperitief! 

Past ook perfect bij koude en warme 

voorgerechten, zeevruchten, wit vlees, 

kazen (Brie, Camembert). M.a.w. een 

crémant voor alle feestelijke 

gelegenheden !

75 cl 11,16 13,50

W Riesling Grand Cru Zinnkoepflé 

2016 AOC Alsace

Riesling 13,5% Deze droge Riesling heeft een mooie elegantie van citrus 

en zeste. De smaak is vol, mooi in balans door de rijpe 

zuren die typisch zijn voor deze zand- en kalksteen 

bodem. Een echte terroir-wijn met een mooie afdronk! 

Bewaarpotentieel 8 jaar. 

Decanter: Gold.

Verfijnde visgerechten, Fruits de Mer 

et Crustacés, vlees met een zure of 

zoetzure saus, Aziatische gerechten, 

exotische pittige gerechten

75 cl 14,84 17,95

FRANKRIJK - Alsace Domaine Jean-Paul Schmitt

W Pinot Blanc Rittersberg 2018 - 

Demeter

Pinot Blanc 12% Droge, fruitige wijn met een mooie mineraliteit en 

afdronk. Een gedeelte werd gerijpt in eiken vaten. 

Aroma's van pompelmoes, toetsen van appel en citrus. 

Biodynamisch, biologisch gecertificeerd.

Aperitief, lichte visgerechten, grijze 

garnalen, scampi's, gamba's, krab, 

salades, sushi, asperges, charcuterie ...

75 cl 12,27 14,85

W Riesling Rittersberg Les Pierres 

Blanches 2015 - Demeter

Riesling 13,6% Een gastronomische, klassevolle Riesling ! Elegante en 

pure terroir-wijn. Aroma's van zeste en rijp fruit (appel, 

peer). Zeer mineraal, en een lange afdronk. "Les Pierres 

Blanches" verwijst naar de bodem van de wijngaard die 

80 jaar oud is. Bewaarwijn.

Verfijnde visgerechten, kreeft, 

gamba's, Aziatische gerechten, 

exotische pittige gerechten

75 cl 20,62 24,95

Domaine Moltès werd opgericht in 1930. De 26 ha wijngaarden zijn gelegen op de heuvels in Pfaffenheim, zo'n 10 km ten zuiden van Colmar. Sinds 1995 hebben de kleinzonen Mikaël en Stephane de leiding 

over het domein. In 2012 hebben zij het certificaat van BIOLOGISCHE landbouw verkregen. Het resultaat: meer mineraliteit, meer finesse en meer authenticiteit !

De 9 ha wijngaarden van Jean-Paul Schmitt liggen aan de voet van het kasteel van Ortenbourg in Scherwiller. Op de heuvels van Rittersberg (Montagne des Chevaliers) liggen de beste percelen, zuidgericht, warm 

en droog micro-klimaat. De terroir bestaat uit graniet, zand, rode kleilagen en kalkstenen, met hier en daar ook vulkaanstenen. Jean-Paul Schmitt beoefent een biodynamische wijnbouw (Demeter-certificering 

sinds 2015) om zo het beste en het meest pure uit zijn wijngaarden te halen. Hij gebruikt geen sulfiet in de wijngaard en hij laat de natuur haar werk doen. De oogst gebeurt met de hand en de druiven worden 

zeer zorgvuldig gesorteerd.

De wijnen van Jean-Paul Schmitt staan op de kaart bij de betere restaurateurs. Wijnen met finesse, elegantie en een mooie mineraliteit. Des vins de terroir et de gastronomie! 
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FRANKRIJK - Bordeaux MAISON HEBRARD

R Château Moulin de Saint Louis 

AOC Bordeaux 2016

98 % Merlot, 

2 % Cabernet 

Sauvignon

13% Fruitige, soepele en ronde wijn. Biologisch gecertificeerd, 

zonder sulfiet. 12 maanden gerijpt in inox cuves. 

Médaille d'Or. Zeer mooie prijs/kwaliteit ! 

Drink: 2019-2022.

Rund- en lamsvlees, licht wild, 

gevogelte, grillades, kazen
75 cl 8,22 9,95

R Château des Gravières 

AOC Graves 2016

80 % Merlot, 

20 % Cabernet 

Sauvignon

13% Fruitige, soepele en ronde wijn met een getoaste 

houttoets.  Zacht van smaak dankzij de perfect rijpe 

druiven. Lange afdronk. Aroma's van rode en zwarte 

vruchten, mokka, cacao en kruiden.

12 maanden rijping in eiken vaten.

Drink: 2019-2025.

Rund- en lamsvlees, licht wild, 

gevogelte, grillades, kazen
75 cl 11,16 13,50

R Château La Pirouette AOC 

Medoc Cru Bourgeois 2015

50 % Cabernet 

Sauvignon

40 % Merlot

10 % Petit Verdot

13% Verfijnde en elegante Medoc Cru Bourgeois ! Aroma's 

van zwart en rood fruit (cassis, framboos), vanille en 

caramel. Mooi rond en een lange afdronk.

12 maanden rijping in eiken vaten.

Drink: 2019-2024.

Rund- en lamsvlees, licht wild, 

gevogelte, grillades, kazen
75 cl 12,07 14,60

R Château Fonroque 2016

Saint Emilion Grand Cru Classé

90 % Merlot

10 % Cabernet Franc

Klassewijn! In de neus verfijnd, complex en puur met 

aroma's van rijp donker fruit, violet, vanille, kaneel en 

andere zachte specerijen. In de mond vol, elegant, 

mineraal en een mooie, lange afdronk. Bio en 

Biodynamische wijn. Parker 95. 

Houten kistje 6 flessen. 

Drink: 2021-2036.

Gevogelte, lamsvlees, kruidige 

vegetarische gerechten, duif, wild
75 cl 30,54 36,95

R Château Marquis d'Alesme 

Becker 2015

Margaux 3e Grand Cru Classé

60 % Cabernet 

Sauvignon, 

30 % Merlot, 

3 % Petit Verdot en 

7 % Cabernet Franc

14,5% Klassewijn! Een expressieve Margaux met aroma's van 

koffie, chocolade, kruiden, zoethout, munt en 

frambozenjam. Gerijpt in 65% nieuwe eiken vaten.

Parker 94. Vinous 94. James Suckling 94.

Houten kistje 6 flessen.

Drink: 2020-2035.

Rund- en lamsvlees, pluimwild, 

hertenkalf, fazant, patrijs, allerlei 

wildgerechten, allerlei vleesgerechten, 

kazen

75 cl 38,80 46,95
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R Château Malescot St Exupéry 

2012

Margaux 3e Grand Cru Classé

56 % Cabernet 

Sauvignon

29 % Merlot

8 % Cabernet Franc

7 % Petit Verdot

13,5% Een klassewijn met een zeer harmonieuze en zeer zachte 

finale !! 

Robert Parker 93/100.

Wine Spectator 93-96/100.

Jancis Robinson 17/20.

Rijping: 12-14 maand in eiken vaten.

Drink: 2017-2030.

Rund- en lamsvlees, pluimwild, 

hertenkalf, fazant, patrijs, allerlei 

wildgerechten, allerlei vleesgerechten, 

kazen

75 cl 45,41 54,95

R Château Giscours 2015

Margaux 3e Grand Cru Classé

70 % Cabernet 

Sauvignon, 

25 % Merlot, 

5 % Petit Verdot

14% Klassewijn! Een fantastische, klassieke Margaux met veel 

diepgang. Aroma's van koffie, rood fruit (kers, framboos), 

zoethout, leder en een zeer verfijnde toets van bloemen 

en fruit. 

15 maanden gerijpt in Franse eiken vaten.

Parker 94-96. James Suckling 96/100.

Houten kistje 6 flessen.

Drink: 2020-2039

Rund- en lamsvlees, pluimwild, 

hertenkalf, fazant, patrijs, allerlei 

wildgerechten, allerlei vleesgerechten, 

kazen

75 cl 70,21 84,95
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SPANJE - Catalonië - Penedes HERETAT MASTINELL

R L'Alba Negre 2017 Cabernet Sauvignon,

Merlot

12,5% 12 m gerijpt in Franse eiken vaten. BIO. Zeer mooie wijn 

die vlot drinkt. Fris, fruitig boeket met aroma's van 

pruimen, kersen en cassis met een cederhouten 

balsamicotoets. Zacht fluwelen afdronk. Slechts 7000 

flessen gebotteld. Guia Akatavino 91/100. 

Wit vlees, pasta, exotische gerechten 

(curry), vette vis (tonijn)

KELDERRESTEN @ INTERESSANTE 

PRIJS

75 cl 8,68 10,50

W Gisele 2015 Xarel-Lo 13% Droge, witte BIO wijn met een getoaste toets. 9 maanden 

gerijpt in Franse, eiken vaten. Munt- en citrustoetsen, 

gecombineerd met peer, meloen en kaneel. Slechts 3.100 

flessen gebotteld.

Zeevruchten, schaaldieren, gegrilde vis, 

wit vlees, kip, pasta

KELDERRESTEN @ INTERESSANTE 

PRIJS

75 cl 13,18 15,95

W Cuvee Heretat Macabeo, 

Xarel-lo, 

Parellada

12,5% 60 maanden rijping. 

Elegante en frisse cava met subtiele citrustoetsen. In de 

neus aroma's van bloemen en kruiden, alsook brioche 

wat de lange rijping weergeeft. Cuvee gemaakt voor het 

5* Hotel Mastinell.

De perfecte cava voor elke 

gelegenheid. Ook bij vis, zeevruchten 

en wit vlees.

75 cl 9,05 10,95

W Brut Real Reserva Macabeo, 

Xarel-lo, 

Parellada

12,5% Min. 36 maanden rijping. 

Elegante en frisse cava met subtiele citrustoetsen. In de 

neus aroma's van bloemen en kruiden, alsook brioche 

wat de lange rijping weergeeft. 

Médaille d'Or. 

Jancis Robinson 16/20. 

Penin (Spaanse wijngids): 91/100. 

Wijnkoopgids Frank Van der Auwera.

De perfecte cava voor elke 

gelegenheid. Ook bij vis, zeevruchten 

en wit vlees.

75 cl 11,16 13,50

W Brut Nature 2009

Gran Reserva

Xarel-lo, 

Macabeo, 

Parellada

12% Min. 60 maanden rijping. 

Elegante cava met fijne bubbels. Complex in de neus. 

Mooi in balans. Vol in de mond. Frisse smaak met toetsen 

van honing en een mooie lange afdronk. 

Medaille d'Or. 

Jancis Robinson 17/20. 

James Suckling 93/100.

De perfecte cava voor elke 

gelegenheid. Deze cava smaakt ook bij 

vis, iberico gerechten, zelfs bij wild, 

gezouten kazen

75 cl 14,50 17,55

Heretat Mastinell, a family-run business, behoort tot de meest prestigieuze cavas in de D.O. Penedès. En dit door hun sterke toewijding aan kwaliteit, handmatige oogst van enkel de beste druiven op het juiste rijpingspunt, datum van 

het degorgeren op het etiket, beperkte productie, biologische technieken ... Mastinell maakt enkel reserva en gran reserva, dus cava's met een lange rijping. VEGAN !

Eén van de belangrijkste mijlpalen was de selectie van Cava Mastinell - via een blinde proeverij georganiseerd door de Cava D.O. Regulatory Board - voor het huwelijk van de dochter van Koningin Sofia. Cava Mastinell werd ook 

geselecteerd als de officiële cava voor de Spaanse delegatie op de Olympische Spelen in Beijing, China.
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W Carpe Diem Brut Nature 2008

Reserva Especial

Chardonnay, 

Xarel-lo, 

Parellada

12,5% Min. 60 maanden rijping. Deze cava vertoont 

complexiteit en harmonie, en zeer fijne bubbels. Aroma's 

van stuifmeel en fruit, honing van amandel en acacia. In 

de mond gedroogde abrikozen, dadels, gedroogde 

bloemen. 

Medaille d'Or. Top 50 Great Cavas. 

Jancis Robinson 17/20.

Penin (Spaanse wijngids): 91/100.

De perfecte cava voor elke 

gelegenheid. Deze cava gaat ook 

perfect samen met culinaire gerechten, 

zowel vis als vlees.

75 cl 17,31 20,95

W Cristina Extra Brut 2009 

Gran Reserva

Chardonnay, 

Xarel-lo, 

Macabeo, 

Parellada

12,5% Min. 60 maanden rijping. 20% van de Xarel-lo werd 

gerijpt in eiken vaten. Zeer fijne bubbels. Aromatisch 

complex. Toetsen van confituur (appel en abrikoos). Fris 

en tegelijkertijd weelderig. Vol en evenwichtig in de 

mond. Aangename toasty toets. Lange afdronk. Jancis 

Robinson 17/20.

De perfecte cava voor elke 

gelegenheid. Ook perfect bij vlees, 

bladerdeeg en banketbakkersroom

75 cl 23,10 27,95

SPANJE - Catalonië MERUM PRIORATI

R Inici Priorat 2015

D.O.Q. Priorat

60% Garnacha negra, 

15% Samso 

(Carignan), 15% 

Cabernet Sauvignon, 

5% Merlot, 

5% Syrah

15% Krachtige wijn met karakter! Uitstekende prijs/kwaliteit. 

Houtgelagerd. Best decanteren.

Ideaal met truffel, boschampignons, 

artisanale kaas
75 cl 15,66 18,95

R Desti Priorat 2015

D.O.Q. Priorat

65% Garnacha negra, 

15% Samso 

(Carignan), 10% 

Syrah, 

10% Cabernet 

Sauvignon

15,5% Een topwijn met karakter! 

Decanter 90/100.

Uitstekende prijs/kwaliteit. 

Houtgelagerd. Best decanteren.

Verkrijgbaar in houten kist van 6 flessen.

kreeft, geroosterde tarbot, grillades 75 cl 24,75 29,95
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SPANJE - Ribero del Duero BODEGA VEGA CLARA

R Diez Almendros 2016 

D.O. Ribera del Duero

75% Tempranillo

25% Syrah

14,5% Crazy Youth! Complex en elegant. 

12 maanden gerijpt in eiken vaten met een iconische 

Crianza als resultaat. 

Aroma's van rijpe aardbeien, pruimen, zwarte peper, 

zoethout en cacao. 

Een frisse en soepele wijn maar ook explosief, een 

fruitbom. 

Wine Spectator 90/100, Best Buy !

Lanceringsprijs !

Rood vlees, BBQ, varkensvlees, 

gevogelte, lamsvlees, 

groentenschotels, stoofpotjes, kazen

75 cl 12,36 14,95

R Mario 2015 D.O. Ribera del 

Duero

73% Tempranillo

27% Cabernet 

Sauvignon

14,5% The Elegance! 

Mario 2015 is een van de beste Mario's die Clara al 

gemaakt heeft, een super wijnjaar. Zij noemt het een 

geschenk van Mother Nature voor alle wijngenieters. De 

druiven zijn afkomstig van de oudste wijngaard in Ribera 

del Duero! 

16 maanden gerijpt in eiken vaten. 

Zeer complexe aroma's van rijp zwart fruit (wilde bramen 

en frambozen). Kruidige aroma's zoals zwarte peper en 

kaneel, zoete eik, balsamico, gebrande koffie en karamel. 

Mario 15 is fris, krachtig en elegant, met zeer zachte, 

rijpe, fluwelen tannines en een zeer lange afdronk !  

Wine Spectator 91/100, Best Buy !

Lanceringsprijs !

Rood vlees, wild, grillades, 

pastagerechten met saus, lamsvlees, 

rijstschotels, kazen …

75 cl 15,66 18,95

Als je met Clara praat, voel je passie, creativiteit, respect, bewondering ... 

Zij wil dat de wijnliefhebbers evenveel genieten van haar wijnen zoals zij geniet bij het maken ervan. 

Clara maakt haar dromen waar ! De meest elegante wijnen in Ribera del Duero ! 

Vega Clara heeft 13 ha wijngaarden. 

Haar motto : " If you want different results, Do something different.  "

Exclusief verkrijgbaar bij Wijnhuis 75 !

P 20



Wijn Druiven Alc. Kenmerken Wijn & gerecht Prijs 

excl btw

Prijs 

incl btw

Aantal 

flessen

SPANJE - Rioja BODEGAS ZUGOBER - BELEZOS

W Belezos Blanco Fermentado 

Barrica 2016 D.O. Rioja

100 % Viura 12,5% Classic Style. Een uitstekende witte Rioja ! Aroma's van 

tropisch fruit, rijpe appel, lentebloemen, rokerig nat hout 

en een subtiele toets van kaneel. Romig, fluweelzacht 

met evenwichtige zuren, en een aanhoudende afdronk. 

De fermentatie in Franse eiken vaten geeft body en 

textuur aan de wijn. 

12 maand gerijpt in Franse eiken vaten.

Penin 90/100.

Spaanse tapas, gegrilde vis, sardientjes, 

schelpdieren, visgerechten met 

zeevruchtensaus, paëlla, wit vlees, kip, 

kalkoen, gerechten met gerookte toets, 

gestoofde groentengerechten, Spaanse 

ham, asperges, tortilla

75 cl 9,88 11,95

R Belezos Tinto Crianza 2016 D.O. 

Rioja

95 % Tempranillo,

5 % Graciano, 

Mazuelo, Garnacha

13,5% 75 cl 9,88 11,95

37,5 

cl

7,27 8,80

W Finca La Malgranda 2014

D.O. Rioja

100 % Viura 13,5% Single Vineyard. Een geheim zit verborgen in deze kleine 

wijngaard. Manuel weet van de kleinste wijngaard iets 

groots te maken ! 

Elegante, droge wijn met karakter ! Krachtig, aromatisch 

met evenwichtige zuren en een lange afdronk. Mooie 

balans tussen rijpheid en frisheid. Aroma's van rijp fruit, 

exotisch fruit, honing, brioche, toast en een vanilletoets. 

20 maanden gerijpt in Franse eiken vaten van 500 liter. 

Een mooie, volle en lange afdronk.

Penin 92/100.

Spaanse tapas, vis, schaal- en 

schelpdieren, gegrilde kreeft, paëlla, 

wit vlees, kip, kalkoen, parelhoen, 

varkens- en kalfskoteletten, pluimwild, 

gerechten met gerookte toets, 

groenten, foie gras …

75 cl 16,32 19,75

Het familiedomein Bodegas Zugober is ontstaan in 1987. De wijntraditie en de wijsheid reikt echter nog verder en vindt zijn oorsprong in 1898 in Jerez. De wijngaarden met oude wijnstokken liggen in Rioja 

Alavesa, zuidgericht en beschut tegen de extreme kou van de Sierra Cantabria.  Ook hun ervaring in Bordeaux en tal van innovaties zijn inspiratiebronnen voor de familie Zugober-Belezos. Ondertussen delen de 

2 zonen, Manuel en Kerman, dezelfde passie.

Elke wijn heeft zijn persoonlijkheid, elke Belezos-wijn is de vrucht van een droom. De wijnen van dit familiedomein zijn TOP ! 

In Belezos maken ze 2 stijlen, de Classic Style en de Single Vineyard style. 

De new generation volgt de principes uit de Bourgogne, nl. Single Vineyard : één wijn gemaakt van dezelfde bodem, dezelfde terroir, dezelfde wijnstokken. 

Met deze uitzonderlijke wijnen onderscheiden ze zich van de andere Rioja wijnen ! Exclusief verkrijgbaar bij Wijnhuis 75 !

Classic Style. Elegant en finesse! Een stijl die iedereen 

lust, een stijl die je nooit beu geraakt. Aroma's van rijp 

rood fruit met een kruidige toets van de eik. Vol van 

smaak en een mooie lange afdronk. 

14 maand gerijpt in eiken vaten. 

Penin 90/100.

Rood vlees, wild, eend, lam, 

varkensvlees, chorizo, morcilla 

(bloedworst), Spaanse ham, albondigas 

(gehaktballen), grillades, gerechten 

met rode pepers en/of paprika, paëlla, 

BBQ, gerechten met saffraan zoals 

tajines, kazen
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R Belezos Ecológico Tinto 2015

D.O. Rioja

100 % Tempranillo 14% Single Vineyard. Manuel respecteert waarvan hij houdt, 

het land, met ecologische methodes gebaseerd op 

respect voor de wijnstok en het milieu. Het land beloont 

hem hierdoor met druiven van hoge kwaliteit die het 

karakter in de wijn bepalen. 

Aroma's van bosvruchten, aardbeien, frambozen, 

braambessenjam, drop, en een balsamico- en 

vanilletoets. 

11 maanden gerijpt in eiken vaten. Pure klasse !

Spaanse gerechten, lams- en 

varkensvlees, rood vlees, eend, 

gerechten met rode pepers, rode biet, 

pittige gerechten, Indiase gerechten, 

mediterrane gerechten, moussaka, 

chorizo, paëlla, kazen …

75 cl 15,25 18,45

R Belezos Tinto Gran Reserva 

2010 D.O. Rioja

95 % Tempranillo

5 % Graciano en 

Mazuelo

13,5% Classic Style. Deze Gran Reserva wordt enkel in de beste 

wijnjaren gemaakt van de oudste wijnstokken. Complex 

met aroma's van rijp fruit, jam, kruiden, leder, mooi in 

harmonie, en een zeer lange afdronk. Onder wijnvrienden 

durven wij dit wel eens een pornofles te noemen. 

36 maanden gerijpt in eiken vaten. Puur genieten !

Decanter Gold 96/100.

Fazant, patrijs, duif, Spaanse 

gerechten, lams- en varkensvlees, rood 

vlees, wild, gevogelte, mediterrane 

gerechten, kazen …

75 cl 27,89 33,75
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SPANJE - Rioja

R Aduna Crianza 

DOC Rioja 2015

Bodegas Heredad de Aduna

100 % Tempranillo 14,5% Een complexe en smaakvolle Rioja Crianza. 

Aroma's van rijp zwart fruit, aangevuld met subtiele 

toetsen van zoethout, toast en fijne tabak. 

12 maanden gerijpt in eiken vaten. Lange afdronk.

Médaille d'Or.

Carpaccio (zowel rund als vis), 

grillades, rood vlees, BBQ, lamsvlees, 

gevogelte, mediterrane gerechten, 

Manchego, halfharde kazen

75 cl 9,88 11,95

SPANJE - Rias Baixas ADEGA EIDOS

W Eidos de Padriñán 2017

DO Rias Baixas

100 % Albarino 12,5% Droge en frisse wijn met persoonlijkheid, complexiteit en 

een uitzonderlijke concentratie. Aroma's van rijp fruit, 

perzik, lychees en citrus. De oude wijnstokken in de 

granieten terroir zorgen voor een mooie mineraliteit.

Penin 93/100. James Suckling 92/100.

Oesters, krab, ceviche, sushi, sashimi, 

garnalen, mosselen, gegrilde vis, lichte 

romige kazen zoals burrata en 

geitenkaas, pasta's en risotto met vis …

75 cl 11,53 13,95

W Contraaparede 2016

DO Rias Baixas

100 % Albarino 13% Grote klasse! Een Albarino met complexiteit en 

persoonlijkheid. Krachtige aroma's van kweepeer, 

geconfijt fruit, noten, zeewind, wilde kruiden en graniet. 

Mineraal maar ook fruitig karakter. Slechts 2000 flessen 

gebotteld. 44 maand gerijpt in stalen tanks van 1500 liter. 

Penin 93/100.  5* in DS Magazine 21/9/19 door Wine 

Lady of the Year Simonne Wellekens

Garnalen met look, stoofpotjes van vis, 

coquilles St. Jacques, zwarte rijst met 

zeevruchten, krab, ceviche, pasta's en 

risotto met vis, sushi, sashimi, gegrilde 

vis …

75 cl 16,49 19,95

De wijngaarden van het familiedomein Adega Eidos liggen in D.O. Rias Baixas in Galicië, het noorden van Spanje. Adega ligt in de heuvels van Sanxenxo, het meest zuidelijke deel van Rias Baixas, vanwaar men 

uitkijkt op de zee. Adega Eidos maakt enkel wijnen van de Albarino druiven. De 20 ha wijngaarden van Adega Eidos zijn meer dan 50 jaar oud. Door de unieke ligging op de zuidelijke helling worden de 

wijnstokken beschermd tegen de noordelijke wind. Ook de eucalyptus bomen die rond de wijngaarden staan, vangen veel wind op waardoor de druiven beter kunnen rijpen. 

De meest verfijnde Albarino wijnen die we al geproefd hebben! Exclusief verkrijgbaar bij Wijnhuis 75 !
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SPANJE - Toro - Castilla y Léon Bodega Villachica

R VillaChica Roble 2016 DO Toro 100 % Tinta de Toro 14,5% Een vlot drinkende Crianza. Fris, aromatisch en vol, van 

het topjaar 2016 ! Aroma's van rood en zwart fruit, 

zoethout, peper, alsook een geroosterde toets en 

subtiele kruidigheid. 

6 maanden gerijpt in eiken vaten. Zeer mooie 

prijs/kwaliteit. Drink: 2018-2021.

BBQ, wit vlees, lamsvlees, pittige 

gerechten, stoofpotje, paëlla, kazen
75 cl 7,60 9,20

SPANJE - Castilla La Mancha ENCOMIENDA DE CERVERA

W Ananoa Blend IGP 2017 Verdejo, 

Sauvignon Blanc

12% Een minerale, elegante en complexe wijn met 

verfrissende toets en een lange, vettige afdronk. Aroma's 

van wit fruit zoals kruisbes, bloemen en een vleugje 

aromatische kruiden. De unieke terroir en het 

microklimaat maken deze wijn anders en uniek. De 

vulkanische grond zorgt voor een frisse mineraliteit.

Aperitief, schelpdieren, gerookte zalm, 

asperges, kruidige gerechten, verse 

geitenkaas, gestoomde gerechten, 

salades met groenten/ham/olijven, 

salades met tomaten/perziken

75 cl 9,05 10,95

R Ananoa Blend IGP 2013 Tempranillo, 

Cabernet Sauvignon, 

Syrah

14% Vol, mineraal en complex maar verrassend fris en easy to 

drink. 

Mooie lange afdronk. 

Barbecue & grill, kip, pasta, rood vlees, 

chorizo, pikante gerechten, couscous, 

iberico, zachte en harde kazen, pizza

75 cl 9,05 10,95

R Horten Tempranillo IGP 2016 Tempranillo 14% Rond en kruidig met full body. Aroma's van mokka/koffie, 

zwarte kers met een licht getoaste toets.

Easy to drink met een mooie lange afdronk. 

Houtgelagerd. Médaille d'Or.

Barbecue & grill, kip, pasta, rood vlees, 

chorizo, pikante gerechten, couscous, 

iberico, zachte en harde kazen, pizza, 

coq au vin, bresaola

75 cl 9,05 10,95

R Dulcinea del Maar IGP 2011 Syrah 14% Fris en elegante wijn met een mooie structuur. Zoete 

tannines, geroosterde koffie, zoethout, en gerookte 

toets. Houtgelagerd. Door de vulkanische terroir krijgt 

deze wijn een minerale toets. Wijnkoopgids Frank Van 

der Auwera.

Barbecue, rood vlees, rijst, kip, pasta, 

pizza
75 cl 12,36 14,95
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ITALIE - Piemonte CASCINA MONTAGNOLA

W Dunin Colli Tortonesi DOC 

Cortese 2016

Cortese 14% De wijn rijpt 6 maand in stalen tanks, op een 

gecontroleerde temperatuur, en blijft na botteling nog 3 

maand in de fles rijpen. Het resultaat van deze minder 

bekende druif is een karaktervolle wijn, fijn en 

evenwichtig, met aroma's van witte perzik, rijpe appel, 

citrus en salie. 

Voorgerechten, schaal- en 

schelpdieren, visgerechten, grillades, 

groentenschotels, kazen (Boursin, 

Brick, Feta, Bucheron, St. Felicien, 

raclette, geitenkaas)

75 cl 11,16 13,50

W Alcesti 2015 Sauvignon Blanc 14% De wijn rijpt 6 maand in stalen tanks, op een 

gecontroleerde temperatuur, en blijft na botteling nog 3 

maand in de fles rijpen. Het resultaat is een droge, volle, 

evenwichtige wijn met frisse zuren om de zachtheid te 

ondersteunen. Een wijn met finesse en originaliteit, met 

toetsen van munt, peper en ceder.

Aperitief, schaaldieren, visgerechten, 

gerookte zalm, asperges
75 cl 12,36 14,95

W Morasso Colli Tortonesi DOC 

Timorasso 2014

Timorasso 14,5% De favoriete wijn van de sommelier van 3* resto Piazza 

Duomo in Piemonte! 

De wijn rijpt 12 maand in stalen tanks, op een 

gecontroleerde temperatuur, en blijft na botteling nog 12 

maand in de fles rijpen. 

Een zeer verfijnde en complexe wijn met een mooie 

mineraliteit en een lange afdronk. Klassewijn ! 

Bewaarwijn.

Schaaldieren, zeevruchten, 

visgerechten, coquilles st jacques, 

gevogelte, zachte kazen zoals 

Montebore

75 cl 15,66 18,95

R Margherita 2012 Petit Verdot 14,5% 12-14 maand gerijpt in Franse eiken vaten, na botteling 

nog 12 maand gerijpt in de fles. 

Een volle en gestructureerde wijn met tannines die nog 

verzachten met de jaren. 

Mooie, lange afdronk, toetsen van zoethout, kruiden en 

zwarte vruchten. 

Rood vlees, gevogelte, pasta, 

champignons, kazen
75 cl 14,67 17,75

R Rodeo Colli Tortonesi DOC 

Barbera 2013

Barbera 14,5% Druiven uit een 60 jaar oude wijngaard. 15 maand gerijpt 

in eiken vaten, na botteling nog 12 maand gerijpt in de 

fles. Een zeer elegante en complexe wijn met toetsen 

van pruimen, tabak en zoethout.  Mooie kruidigheid in de 

neus. Lange afdronk. Klasse ! Bewaarwijn.

Grillades, verfijnde wildgerechten, 

belegen kazen
75 cl 15,66 18,95

Het lievelingsdomein van de sommelier van het 3* restaurant Piazza Duomo in Piemonte ! Donatella maakt wijnen op een artisanale manier en met zeer veel passie. Een mooie ontdekking ! 

Exclusief verkrijgbaar bij Wijnhuis 75.
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ITALIE - Piemonte AZIENDA AGRICOLA TERRABIANCA

H
A

LF
ZO

ET
 W

IT Moscato d'Asti Canelli DOCG 

Vignot 2017

Piemonte

Moscato Bianco 4,5% Dé Cru van de Moscato d'Asti ! Van 50 jaar oude 

wijnstokken. Een complexe, licht mousserende wijn met 

een zeer laag alcoholgehalte. 

Halfzoet, vol en fruitig. 

Zachte en verfrissende smaak met een vrij lange afdronk. 

Serveren op 6°-8°.

Aperitief, pikante gerechten, salami, 

kazen, gebak en desserts op basis van 

fruit, yoghurt …

75 cl 11,16 13,50

W Spumante Brut Le Jeune 

Piemonte

Chardonnay 12% Een échte aanrader! Een frisse, mousserende wijn die 

velen weten te waarderen. De 2de fermentatie met 6 

maanden rijping, geeft deze wijn een specifieke frisheid 

met exotische citrustoetsen (limoen), appel, wit 

steenfruit. De chardonnay zorgt voor een licht romige 

toets en een zachte verfijnde parel. Serveren op 8°-12°.

Aperitief, voorgerechten, brunch 75 cl 10,33 12,50

W Quattro Venti Langhe Favorita 

DOC 2018 Piemonte

Vermentino 12,5% Een frisse, droge, aromatische wijn met een subtiele 

mineraliteit. Serveren op 6°-8°.

Aperitief, voorgerechten, zeevruchten, 

oesters, coquilles, vongole, mosselen, 

kokkels

75 cl 9,88 11,95

W Mermota Langhe Sauvignon

DOC 2018 Piemonte

Sauvignon blanc 13% Droge wijn met finesse ! Complex met een mooie 

structuur. Fris, subtiel, fruitig, mooi in balans.

Aperitief, gestoomde en gepocheerde 

vis, zeevruchten, krab, groenten, 

asperges, salades, vegetarische 

schotels

75 cl 10,33 12,50

R Brichet Dolcetto d'Alba 2017 

DOC Piemonte

Dolcetto 13% Fris, zacht en soepel. Aroma's van rijpe kersen en 

pruimen. De dagelijkse wijn van de inwoners van 

Piëmonte. James Suckling 90/100.

Rood vlees, wit vlees, gevogelte, 

varkensvlees, pastagerechten, pizza, 

dagelijkse gerechten

75 cl 8,06 9,75

ZO
ET

 W
IT Passito CARLOTTIN

Piemonte

Moscato Bianco 12,5% Zeer verfijnd! Enkel de beste druiven, de meest losse en 

gezonde trossen, met de hand geplukt begin oktober in 

de Carlottin-wijngaarden. Deze druiven worden op 

natuurlijke wijze gedroogd tot half december. Rijping van 

24 maanden in tonneau. Zachte smaak en een vrij lange 

afdronk. 

Koel (10°C) serveren bij desserts op 

basis van chocolade en fruit.

Past eveneens uitstekend bij kruidige 

kazen (serveren op 

kamertemperatuur).

50 cl 15,79 19,10

Het familiedomein Terrabianca ligt in Piëmonte, het noorden van Italië, meer bepaald in Mango, in de Langhe vlakbij Alba, de regio van de bekende Barolo, Barbaresco, Moscato d'Asti … De familie Alpiste beheert de wijngaarden van 

generatie op generatie, en streeft enkel naar de beste kwaliteit. De zonen Andrea en Federico, pas afgestudeerd, stappen mee in het verhaal en blazen een nieuwe wind in de collectie. Exclusief verkrijgbaar bij Wijnhuis 75.
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ITALIE - Piemonte VIRNA DI BORGOGNO

R Barbera d'Alba DOC 2013 Barbera 14% Fijne, elegante neus. Mooi fruit, elegant en zacht, fijne 

rijpe tannines. Een fruitige Barbara!

8 maand rijping in vaten.

Eend, gevogelte, wild, grill, fazant, 

vleesbuffet, deegwaren en risotto met 

tomaten- of vleessaus, bresaola

75 cl 10,17 12,30

R Barolo Classico DOCG 2012 Nebbiolo 14% Soepele barolo van het tophuis Virna ! Nu al op dronk 

maar nog beter vanaf 2018.

30 maand rijping in een groot eiken vat. 

James Suckling 91/100.

Drink: 2018-2027.

Lamsgerechten, fazant, gevogelte, 

truffelgerechten, wild, ragout
75 cl 24,75 29,95

R Barolo di Barolo DOCG 2010 Nebbiolo 14% Een evenwichtige en harmonieuze barolo met ultrafijne 

tannines en een zeer elegante afdronk. 

Rijping: 24 maand in eiken vaten van 500 L.

Jancis Robinson 93/100.

Wine Enthusiast 93/100.

James Suckling 93/100.

Drink: 2016-2025.

Fazant, risotto met truffels of 

truffelolie, stoofpotjes met wijnsaus, 

rundvlees, rib-eye, wild, aubergines 

met parmezaan

75 cl 33,02 39,95

R Barolo DOCG Sarmassa 2010 Nebbiolo 14,5% Een elegante barolo met veel structuur. 

Rijping: 24 maand in eiken vaten van 500 L.

James Suckling 93/100.

Drink: 2016-2025.

Fazant, risotto met truffels of 

truffelolie, stoofpotjes met wijnsaus, 

rundvlees, rib-eye, wild, aubergines 

met parmezaan

75 cl 41,28 49,95
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ITALIE - Veneto - Valpolicella MONTE FAUSTINO FORNASER

R Valpolicella Classico DOC 2017 70% Corvina, 

20% rondinella, 

10% molinara

12,5% Aroma's van rozen en violetjes, kersen en amandelen. 

Houtgelagerd.

Ideaal bij voorgerechten, pasta, 

bresaola, risotto, vitello tonato, salami.
75 cl 10,70 12,95

R Flo IGT 2015 Corvina 14% Een échte aanrader! De druiven worden korte tijd 

gedroogd, daarna 12 m gerijpt in eiken vaten waar deze 

wijn een schaduw aanneemt tussen de Classico en de 

Ripasso. Licht gestoofde fruittoetsen, bosgeur, discrete 

toets van cederhout.

Grillades, vlees, pasta, risotto, kazen 75 cl 12,36 14,95

R Valpolicella Ripasso Classico 

Superiore DOC La Traversagna 

2015

70% corvina, 

25% rondinella, 

5% croatina

14,5% Grillades, risotto, wild, lam, konijn, 

eend, foie gras, pasta met tomaten- of 

truffelsaus, kazen

75 cl 15,29 18,50

MAGNUM 2014 150 cl 33,02 39,95

R Amarone della Valpolicella 

Classico DOCG 2013

70% corvina, 

25% rondinella, 

5% croatina

16,5% Grillades, belegen kazen, risotto 

all'amarone, wild, lam, konijn, eend, 

foie gras, pasta met een stevige 

tomaten- of truffelsaus, belegen kazen, 

parmigiano, pecorino vecchio, 

gorgonzola, stilton, roquefort

75 cl 33,84 40,95

MAGNUM 2012 150 cl 78,10 94,50

R Riserva Amarone del Maestro 

Fornaser DOC 2012

70% corvina, 

25% rondinella, 

5% croatina

16,5% "Cru of the Cru"

Houtgelagerd

Wine Spectator 93/100 !

75 cl 69,01 83,50

R Recioto della Valpolicella 

Classico DOCG 2012/2014

70% corvina, 

25% rondinella, 

5% croatina

14,5% Een super verfijnde Italiaanse Recioto ! Houtgelagerd. 

Wine Spectator 89/100.

Dessert, chocolade, marbled cheeses, 

rood fruit en vijgen.
50 cl 20,00 24,20

Vader Giuseppe Fornaser was een gepassioneerd wijnmaker en heeft in zijn tijd diverse onderscheidingen in ontvangst mogen nemen. Zijn zoon, ook Giuseppe genoemd, werd geboren in 1992 en heeft alle kneepjes van het wijnvak 

volledig meester gemaakt. Paolo, de zoon van Giuseppe, komt in 1984 in de Cantina nadat hij zijn opleiding oenologie heeft afgerond. Vandaag de dag leidt Paolo 'La Cantina del Maestro'. Met aanstekelijk enthousiasme, humor en 

anekdotes deelt hij al het mooie van zijn wijngaarden met ons. De wijnen van Fornaser zijn uniek ! L'Amarone del Maestro Fornaser verdient een speciale vermelding. Deze wijn heeft Paolo opgedragen aan zijn oude meester, zijn vader. 

De wijn symboliseert de passie voor het vak, die zijn vader duidelijk aan hem heeft overgedragen! De wijnen van Fornaser zijn stuk voor stuk juweeltjes! Ook Paolo ontvangt elk jaar opnieuw tal van onderscheidingen! Exclusief 

verkrijgbaar bij Wijnhuis 75!

Zeer rijpe, volle en complexe topwijn !! De smaak is 

intens en elegant maar stevig, rijp rood fruit, kersen, 

verrijkt met vanille, koffie, chocolade, tabak.  Manuele 

oogst van enkel de beste druiven. Na de pluk volgt 4 

maand droogtijd op houten rekken. Na 100-120 dagen 

worden de druiven die intussen krenten geworden zijn, 

geperst. Langzame fermentatie van 30 dagen. Daarna nog 

minstens 3 jaar rijping in eiken vaten. Bewaarpotentieel 

van 20 jaar. Wine Spectator 92/100 ! 

Door zijn aparte vinificatie krijgt deze wijn het predicaat 

'baby-Amarone' mee. Bij de 2de gisting laat men de most 

passeren langs de 'koek' van de gedroogde 

druivenschillen van de Amarone. Nadien rijpt deze wijn 

nog minstens anderhalf jaar op eiken vaten en daarna 

verder op de fles. Veel zwart fruit met gestoofde toetsen, 

met veel moelleux. Deze klassewijn behoort tot de top 

100 van de beste Italiaanse wijnen !
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ITALIE - Friuli Colli Orientali ZORZETTIG

W Pinot Bianco DOC Friuli Colli 

Orientali 2018

Pinot Bianco 13% Een elegante, droge wijn met een intens en geurig boeket 

van wilde bloemen en appelen.

Aperitief, gedroogde ham, finger food, 

vis voorgerecht, krab, wit vlees, kip, 

verse kaas

75 cl 8,22 9,95

W Pinot Grigio DOC Friuli Colli 

Orientali 2018

Pinot Grigio 13% Een elegante, droge wijn met een intens en fruitig boeket 

dat doet denken aan witte perzik, acaciabloemen en een 

broodkorst. De smaak is zacht, vol en harmonieus. Het is 

duidelijk dat het wijndomein Zorzettig geleid wordt door 

een sterke vrouw met verfijnde klasse. 

James Suckling 91/100.

Aperitief, gedroogde ham, finger food, 

vis, gerookte paling, wit vlees, kip, 

varkenshaasje, ravioli's met visvulling, 

asperges, Brie, Emmenthal, 

mascarpone, oosterse gerechten

75 cl 8,22 9,95

W Sauvignon DOC Friuli Colli 

Orientali 2018

Sauvignon blanc 13% Het karakteristieke boeket van een Sauvignon, vol en 

elegant, met aangename zuren, en toetsen van citrus en 

kruisbes. James Suckling 93/100.

Aperitief, asperges, schelpdieren, vis, 

pasta scampi, groententaart …
75 cl 8,22 9,95

W Segno Di Terra Donzel 2017 

DOC Friuli Colli Orientali

50 % Friulano

35 % Chardonnay

15 % Sauvignon

12,5% Een complexe, elegante witte wijn. Perfect in balans ! 

Aroma's van geel rijp fruit, mango en salie. 24 maanden 

gerijpt in eiken vaten.

Zeevruchten, visgerechten, 

voorgerechten, risotto met kruiden, 

wit vlees, Formadi Frant kaas

75 cl 9,88 11,95

Het familiedomein ZORZETTIG ligt in het noordwesten van Italië, tussen de grens van Slovenië en Venetië, en meer bepaald op de hoogste heuvels in Friuli Colli Orientali, dé prestigieuze streek bij uitstek voor 

frisse, minerale witte wijnen, beschermd tegen de koude wind van de Alpen en beïnvloed door de zuidenwind van de Adriatische kust. 

Naast de “ Zorzettig Line “ werd 10 jaar geleden het MYÒ project gelanceerd, en dit om de historische wijngaarden van Zorzettig en de klassieke wijnstijl van Friuli in de kijker te zetten. Om inspiratie op te doen 

omtrent de lancering van het project, is de eigenares Annalisa naar de kathedraal van Cividale, de gemeente waar het domein gevestigd is, gegaan. Ze vond daar een oud onbekend gedicht met als titel “ MYÒ “ 

over een buitengewoon landbouwseizoen en de liefde voor een vrouw, MYÒ (= mijn), en dat is ook hetgeen zij het meest voelt, ervaart en wilt bereiken. Het glas dat op het etiket staat, verwijst naar de “ 

bescherming “ van het land, door dieren en fauna, van de Alpen tot de Adriatische Zee. 

Exclusief bij Wijnhuis 75 !
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W MYÒ Pinot Bianco DOC Friuli 

Colli Orientali 2017

Pinot Bianco 12,5% Elegantie en een mooie structuur kenmerken deze wijn 

vooral door de oude wijngaard Spessa die dateert van 

1950. Na de fermentatie ligt de wijn gedurende 6 

maanden op de droesem. 

Aroma's van rijpe appel, peer en meloen. 

Kan 10 jaar bewaard worden. 

3 Bicchieri in Gambero Rosso !

Visgerechten, schaaldieren, asperges, 

gerookte vis, wit vlees, gevogelte, 

kalfsvlees, zachte kazen

75 cl 13,39 16,20

W MYÒ Sauvignon DOC Friuli Colli 

Orientali 2017

Sauvignon blanc 12,5% De aroma’s van deze Sauvignon zijn elegant en complex 

met vooral tropisch fruit zoals mango en passievrucht, en 

toetsen van salie en witte perzik. 

De druiven worden begin september met de hand geplukt 

en geselecteerd. De wijn wordt gerijpt (na de fermentatie 

blijft de wijn gedurende 8 maanden op de droesem) in de 

oude wijnkelder die dateert uit 1780, en volledig 

gerenoveerd werd met behoud van de originele 

elementen. 

Smaakvol, aromatisch en zacht met een lange, fluwelen 

afdronk!

Gilbert&Gaillard 90+ Gold. 

Kan 10 jaar bewaard worden. 

Asperges, carpaccio tonijn, slaatje met 

geitenkaas, pasta met zeevruchten
75 cl 13,39 16,20

ZO
ET Verduzzo Friulano DOC Friuli 

Colli Orientali 2016

Friulano 12,5% Zoete wijn Gorgonzola, gebak

KELDERREST @ INTERESSANTE PRIJS
75 cl 9,05 10,95
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ITALIE - Toscane Montepulciano PODERE CASANOVA

R Rosso di Montepulciano 2017 85 % Sangiovese,

Cabernet Sauvignon,

Merlot

13% The Freshness! Elegant en fris! Aroma's van rijp rood fruit 

en kruidige toetsen. 3 maanden gerijpt in Franse eiken 

vaten. 

Rood vlees, wild, grillades, BBQ, 

stoofpotjes, pastagerechten met saus, 

kazen medium gerijpt

75 cl 8,89 10,75

R Vino Nobile di Montepulciano 

2016

97 % Sangiovese,

Cabernet Sauvignon,

Merlot

14% A great classic! Complex, vol en verfijnd ! Aroma's van 

bessen, zwarte kersen, cacao, tabak en koffie. 18 

maanden gerijpt in Franse eiken vaten van 1000 L. 

Pastagerechten (wild en truffel), rood 

vlees, stoofpotjes, wild, allerlei 

hoofdgerechten, grillades, gerijpte 

kazen

75 cl 15,66 18,95

R Vino Nobile di Montepulciano 

SETTECENTO 2015

100 % Sangiovese 14% An elegant and pure selection! Aroma's van bessen, 

pruimen, rijp rood fruit, zwarte kersen, cacao, roze 

peper, tabak en koffie. 24 maanden gerijpt in Franse 

eiken vaten van 1000 L.

Pastagerechten (wild en truffel), rood 

vlees, stoofpotjes, wild, allerlei 

hoofdgerechten, grillades, gerijpte 

kazen

75 cl 20,62 24,95

R IGT IRRIPETIBILE 2016 60 % Sangiovese,

Cabernet Sauvignon,

Merlot,

Petit Verdot

14,5% Super Tuscan collection! Smaakvol en complex! 

Explosieve toetsen van fruit en bloemen. Aroma's van 

zwarte bessen, bosbessen, kersen op alcohol, pruimen, 

violetjes, zwarte chocolade en elegante kruidige toetsen. 

Een warme, aangename en lange afdronk. Fermentatie 

van de blend in eiken vaten gedurende 15/20 dagen. 6 

maanden gerijpt in nieuwe eiken vaten.

Rood vlees, wild, lam, grillades, 

truffelgerechten, pastagerechten met 

saus, stoofpotjes, gerijpte kazen, 

blauwgeaderde kazen

75 cl 20,62 24,95

R IGT LEGGENDA 2016 60 % Sangiovese,

Cabernet Sauvignon,

Merlot,

Syrah

14,5% Timeless Emotions! Elegant, complex en harmonieus! 

Een explosie aan fruit en bloemen, aalbessen, bosbessen, 

kersen in alcohol, pruimen, violetjes, zwarte chocolade 

en elegante kruidige toets. Warm, krachtig met een lange 

afdronk. Een strenge selectie van de beste druiven maakt 

deze wijn uniek en ongeëvenaard! Fermentatie van de 

blend in eiken vaten gedurende 15/20 dagen. 18 

maanden gerijpt in nieuwe eiken vaten. Beperkte 

botteling !

Rood vlees, wild, lam, grillades, 

truffelgerechten, pastagerechten met 

saus, stoofpotjes, gerijpte kazen, 

blauwgeaderde kazen

75 cl 49,55 59,95

VAN GEWOON FANTASTISCH NAAR TOPKLASSE !

" Achter kwaliteit, schuilt altijd een lang verhaal … ". Podere Casanova ligt in Montepulciano, een stadje in Toscane, een streek van heuvels, bossen, wijngaarden, zandwegen en cipressen.

Tijdens de Verlichting (of Eeuw van de Rede, een cultureel-filosofische en intellectuele stroming 18de eeuw) zwierf Giacomo Casanova door het heuvelachtige Toscane, en bracht er de kosmopolitische sfeer van Venetië ... en de geur van verleiding.

De verbondenheid tussen Venetië en Toscane is blijven bestaan ... Isidoro en Susanna maken deel uit van deze geschiedenis. Van jongsaf streven ze ernaar om het landschap te beschermen en geen middelen te verspillen; ze streven naar 

duurzaamheid, herstel van waterkrachtcentrales, duurzame energie ... 

Uit deze visie hebben zij nieuw leven geblazen in Podere Casanova: de verleiding van schoonheid, het genieten van geur en smaak, de harmonie van de landschappen. Het was een nieuwe uitdaging, een verhaal over het unieke en de 

affiniteit tussen de streek van herkomst, Veneto, en de streek die ze gekozen hebben, Toscane.
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ITALIE - Toscane Bolgheri DONNE FITTIPALDI

W Lady F 2016 IGT 100 % Orpicchio 13,5% Een unieke witte wijn die zeer goed evolueert met 

aroma's en smaak. Donne Fittipaldi is het enige domein 

dat zo'n wijn produceert! 6 m gerijpt, deels in nieuwe 

Franse eiken vaten, en deels in inox. Aroma's van fruit, 

citrus, kruiden met een discrete vanilletoets en een 

mooie minerale fraîcheur. Serveren: 10-12°C. James 

Suckling 90/100.

Aperitief, schaaldieren, visgerechten, 

wit vlees
75 cl 13,18 15,95

R Bolgheri Rosso Superiore DOC 

2013

30% Cabernet 

Sauvignon,

30% Merlot,

30% Cabernet Franc,

10% Petit Verdot

14% Deze Bolgheri Superiore vertegenwoordigt de essentie 

van Bolgheri: elegantie, finesse, complexiteit. 15 m 

gerijpt in eiken vaten. Intens, kruidig, fruitig met de 

typische toetsen van rijpe Cabernet die de wijn een 

sterke identiteit en karakter geeft aan de grote rode 

Bolgheri-wijnen. Aroma's van spek en gerookt vlees, rijp 

fruit. Vol, veel fruit en sappige tannines. Serveren: 15-

16°C. James Suckling 94/100.

Rood vlees, belegen kazen, wild, 

gebraad
75 cl 24,75 29,95

R Malaroja Malbec IGT 2012 100 % Malbec 14,5% Malaroja Malbec als symbool van Donne Fittipaldi, en 

ook een mooi voorbeeld hoe Malbec in staat is om 

wijnen te creëren met een sterk karakter en een sterke 

identiteit. Deze wijn boeit vast en zeker alle wijnexperts. 

Zeer complex met een geweldige structuur. 15 m gerijpt 

in eiken vaten. Aroma's van rood fruit, rozemarijn en 

balsamico. Ronde, frisse en vettige tannines. Beperkte 

productie! Serveren: 15-16°C. James Suckling 93/100.

Rood vlees, belegen kazen, wild, 

gebraad
75 cl 53,68 64,95

Het verhaal van Donne Fittipaldi (Lady Fittipaldi en haar 4 dochters) begon in 2004 wanneer de familie Fittipaldi Menarini besloot om wijnstokken te planten in Bolgheri, in het hart van Toscane. Hun doel: harmonieuze wijnen maken met 

grote elegantie,  en nog belangrijker, wijnen met het grootste karakter en de grootste persoonlijkheid, van het hoogste niveau zoals die van een Bolgheri, bekend over de hele wereld. Het aantal flessen wordt beperkt door de lage 

opbrengst van elke wijnstok en ook door de strenge selectie van de druiven. De Donne Fittipaldi blenden hun wijnen met kunst. De labels van de flessen zijn van de hand van hun vriend en kunstenaar Giorgio Restelli (onder de 

kunstenaarsnaam Giores). Exclusief verkrijgbaar bij Wijnhuis 75 !
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ITALIE - Toscane Montalcino TENUTA TASSI - FRANCI FRANCA

Dit klein familiedomein maakt Brunello's van de allerhoogste kwaliteit ! Exclusief verkrijgbaar bij Wijnhuis 75 !

R Rosso di Montalcino DOC Tassi 

2013

Sangiovese 14% Houtgelagerd.

James Suckling 90/100.

Gaat perfect samen met typisch 

Toscaanse gerechten zoals 

pappardelle, polenta, salami, kaas, wild 

en vlees

75 cl 19,42 23,50

R Brunello di Montalcino DOCG 

Tassi Vendemnia 2012/2013

Sangiovese 14% Houtgelagerd. Bio.

Een complexe Brunello met mooi versmolten tannines.

James Suckling 92/100.

Typisch Toscaanse pastagerechten, 

rood vlees, wildgerechten, fazant, 

gerechten met truffel, kazen zoals 

pecorino, parmezaan

75 cl 35,50 42,95

R Brunello di Montalcino DOCG 

Tassi Selezione 2012

Sangiovese 14% De Cru van Tassi.

Robert Parker 92+/100. 

James Suckling 92/100.

Houtgelagerd. Bio.

Een complexe TOP Brunello met mooi versmolten 

tannines.

Typisch Toscaanse pastagerechten, 

rood vlees, wildgerechten, fazant, 

gerechten met truffel, kazen zoals 

pecorino, parmezaan

75 cl 45,41 54,95

R Brunello di Montalcino DOCG 

Franci 2011

Sangiovese 14,5% Geselecteerde druiven uit 40 jaar oude wijngaard.

Robert Parker 94/100.

James Suckling 93/100. 

Een uitblinkende Brunello met mooi versmolten tannines 

! 

Houtgelagerd. Bio.

Typisch Toscaanse pastagerechten, 

rood vlees, wildgerechten, fazant, 

gerechten met truffel, kazen zoals 

pecorino, parmezaan

75 cl 74,34 89,95
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ITALIE - Toscane Chianti CASTELLO DI RADDA

R Chianti Classico Riserva DOCG 

2013

Sangiovese 13,5% Een Chianti met klasse ! Druiven uit de oudste wijngaard 

van Castello di Radda. Fijne balans, vol aroma's en een 

mooie lange afdronk. Houtgelagerd. 

Kan min. 15 jaar bewaard worden.

3 Bicchieri in Gambero Rosso !

Rood vlees, wild, konijn, parelhoen, 

grillades, stoofpotjes, gerijpte en harde 

kazen

75 cl 18,97 22,95

R Chianti Classico Gran Selezione 

DOCG 2012

Sangiovese 14% Druiven uit de single zuidgerichte wijngaard Il Corno. 

Complexe, kruidige en volle wijn met mooi geïntegreerde 

tannines. Houtgelagerd. 

Kan min. 20 jaar bewaard worden.

Wine Enthusiast 90/100.

Mundus Vini 91/100.

Bibenda 5 trossen.

Rood vlees, wild, konijn, parelhoen, 

grillades, stoofpotjes, gerijpte en harde 

kazen

75 cl 37,15 44,95

R Toscana IGT Guss 2014 100 % Merlot 14,5% Enkel de beste Merlot druiven van Castello di Radda 

werden gebruikt. Een grote elegantie, frisheid met een 

weerspiegeling van de terroir typeren deze Supertuscan. 

Krachtig en complex. Typisch nieuwe wereldstijl.  

Houtgelagerd. 

Kan min. 20 jaar bewaard worden.

Rood vlees, wild, gerijpte en harde 

kazen
75 cl 37,15 44,95

ITALIE - Umbrië CANTINA PEPPUCCI

R L'ALTRO IO Umbria Rosso IGT 

2009

90% Sagrantino,

10% Cabernet 

Sauvignon

14,5% Elegante topwijn met complexe aroma's en smaken van 

zwart fruit, jam, chocolade, tabak, eik met een toasty 

toets. Slechts 7.200 flessen gebotteld.

Italiaanse gerechten, pastagerechten, 

truffel, rood vlees, wild, lam, pizza, 

belegen kazen

75 cl 16,49 19,95

Eind de jaren '80 waren Piero en Luisa Peppucci op zoek naar de ideale plek om hun kinderen groot te brengen. Ze kochten het klooster S.'Antimo, op een heuvel 450m boven de zeespiegel en midden de natuur in Todi. Na de renovatie 

van het klooster, kochten ze in 2000 grond rondom hun klooster en plantten ze 13 ha nieuwe wijngaarden met inheemse wijnstokken (Grechetto, Sagrantino en Sangiovese), alsook internationale druiven (Cabernet Sauvignon, Cabernet 

Franc en Merlot). In 2010 werd een nieuwe wine cellar gebouwd om de kwaliteit van hun wijnen nog naar een hoger level te tillen, maar ook om de wijnliefhebbers nog beter te kunnen verwelkomen. Het verhaal van liefde, geduld en 

toewijding van het hele gezin Peppucci. "Making wine is not a job but it is a way of life".  Het resultaat mag er zijn, klassevolle wijnen die de authenciteit van Umbrië weergeven ! Exclusief verkrijgbaar bij Wijnhuis 75 !
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ITALIE - Abruzzo MASSERIA COSTE DI BRENTA

W BIO Trebbiano D'Abruzzo DOP 

2018

Trebbiano d'Abruzzo 12,5% Een frisse en droge biologische wijn. Aroma's van appel, 

exotisch fruit, citrus, bloemen en kruiden.

Aperitief, pastagerechten, slaatjes, vis, 

fruits de mer
75 cl 8,22 9,95

W Elisio Abruzzo Pecorino DOP 

2016/2017

Pecorino 13% Frisse, droge en ronde wijn met een mooie mineraliteit. 

Lange, frisse, complexe afdronk. Aroma's van bloemen, 

fruit (banaan, appel) en kruiden. Zeer mooie 

prijs/kwaliteit. Kan tot 5 jaar jaar bewaard worden. 2 

Bicchieri in Gambero Rosso !

Visgerechten, koude vleeswaren, 

lasagne, risotto, gekruide kazen
75 cl 8,22 9,95

R Villa Elcie Montepulciano 

d'Abruzzo DOP 2016

Montepulciano 14% Aroma's van viooltjes, zwarte kersen, bessen, zoethout, 

tabak, kruidig, en een vleugje vanille. In de mond vol, 

warm, zachte tannines, alles mooi in balans. 12 maanden 

gerijpt in eiken vaten van 2,25 hl, daarna nog minstens 12 

maanden in de fles. 

Rood vlees, rijke gerechten, lam, 

pastagerechten met tomatensaus, 

kruidige kazen

75 cl 9,88 11,95

W Regius Abruzzo Pecorino DOP 

Superiore 2015

Pecorino 14% De aromatische complexiteit wordt geaccentueerd door 

mineraliteit en een mooie structuur. Aroma's van honing, 

rijpe ananas, witte chocolade, abrikoos, meloen, en een 

discrete vanilletoets. 6 maand gerijpt in grote eiken 

vaten, daarna 12 maand in de fles. 

Visgerechten, lasagne, risotto, kruidige 

kazen, wit vlees, geitenkaas (Selles sur 

Cher), Brillat Savarin

75 cl 12,36 14,95

R Regius Montepulciano 

D'Abruzzo DOP RISERVA 

2012/2013

Montepulciano 15% Complex, krachtig en elegant typeren deze wijn. TOP ! 

12 maand gerijpt in grote eiken vaten, 24 maand in 

nieuwe vaten en 24 maand in de fles. Op dronk maar kan 

20 jaar bewaard worden. Tip: 4 u op voorhand openen.

Rood vlees, rijke gerechten, lam, 

kruidige kazen, en ook donkere 

chocolade

75 cl 14,01 16,95

Dit familiedomein is gelegen in Lanciano in de regio Abruzzo, tussen de Adriatische Zee en de Maiella (Majella) bergen, het op één na hoogste bergmassief van de Apennijnen. Het is een rijke en vruchtbare regio die bestaat uit bergen, 

meren, heuvels en de zee.

Filosofie van Coste di Brenta: Wijn maken is een kunst en zoals bij elk kunstwerk is passie, geduld, vastberadenheid en tijd nodig. In elke fles zit alle know how en bekwaamheid van de wijnbouwer, maar ook die van de moderne 

technologie en wetenschap. In elke slok vind je de smaak van de terroir. Coste di Brenta hecht daarom zeer veel belang aan het respect voor het milieu en de natuur, en behandelt met de meeste zorg hun wijngaarden, begeleidt de groei 

van de wijnstokken en de druiven op de meest natuurlijke manier. De druiven worden met de hand geplukt en geselecteerd om de beste kwaliteit te garanderen.

Exclusief verkrijgbaar bij Wijnhuis 75. 
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DUITSLAND

W Weingut Bercher

Bercher Burkheimer 

Weissburgunder 2016

Baden-Baden

Pinot Blanc 13,5% Een subtiele, kruidige, sappige Weißburgunder uit de 

warmste regio van Duitsland.  Geselecteerd i.s.m. Hilde 

Jonckheere, eerste vrouwelijke Sommelier van België, 

een autoriteit in de kennis van Duitse wijnen !

Mosselen, krab, garnalen, gebakken vis 75 cl 12,27 14,85

R Weingut Bergdolt 

Spätburgunder trocken 2013 

Pfalz

Pinot Noir 13,5% Typische Pinot Noir. Elegant, vol fruit, warm van 

expressie.

Grillades, vleesgerechten. 75 cl 14,67 17,75

W Weingut Gunderloch

Riesling Spätlese 2014

Rheinhessen

Nackenheim Rothenberg

Riesling 7,5% Lichte, zoete wijn met speelse zuren. 

Geselecteerd i.s.m. Hilde Jonckheere, eerste vrouwelijke 

Sommelier van België, een autoriteit in de kennis van 

Duitse wijnen !

Aperitief, dessert met vruchten, 

geitenkaas, witschimmelkaas zoals 

camembert

75 cl 19,42 23,50

W Raumland Trauben-Secco

Rheinhessen

Bacchusdruif & appel 0% Een mousserende ALCOHOLVRIJE aperitief met frisse 

zuren.  

Zonder toevoeging van suikers.

Aperitief, lichte gerechten. 

Een volwaardig aperitief voor de bobs !
75 cl 10,33 10,95
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BELGIE - PREMIUM DISTILLED GIN GHOST IN A BOTTLE

G
IN Ginetical The Royal Edition 40% 35 cl 19,80 23,95

70 cl 35,50 42,95

Geschenkdoos 

incl. 2 kristalglazen
70 cl 42,93 51,95

G
IN 43% 35 cl 21,07 25,50

70 cl 37,97 45,95

Geschenkdoos 

incl. 2 kristalglazen
70 cl 45,42 54,95

G
IN No Ghost in a Bottle : Herbal 

Delight of Floral Delight

0% GIN ZONDER ALCOHOL 70 cl 25,00 26,50

G
IF

T The Mini Collection Box Vermouth - Ginetical Royal - Ginetical Wooded - Rum 5y - Rum 

Double Aged
5 bottles of 10 cl 50 cl 37,97 45,95

V
ER

M
O

U
TH Vermouth 17% Een complexe Vermouth door de 21 botanicals die 

gebruikt worden. Aroma's van appelsienzeste, kamille, 

een discrete toets van munt, gember … Het resultaat is 

fris, complex, zacht, met een heel mooi evenwicht tussen 

licht zoet en een bittertje in de afdronk.

On the rocks, maar ook lekker met een 

neutrale tonic, of bubbels, of campari 

… vraag naar onze shaking ideas !

75 cl 21,07 25,50

R
U

M Rum Double Aged 40% Blended rum uit Trinidad en Tobago. 5 jaar gerijpt in de 

Caraïben en een laatste rijping in de kelders van Ghost in 

a Bottle. Zeer fijne double aged rum met toetsen van 

dadels, tabaksbladeren, vanille en karamel. Lange, 

fluwelen afdronk. Complex en mooi in evenwicht. 

Puur en op kamertemperatuur. Te 

lekker om aan te lengen.
70 cl 37,97 45,95

Artisanale Belgische distilled gin gemaakt van de fijnste botanicals. Een twaalftal klassieke kruiden werden gebruikt, met een delicate toets van wilde gagel (Myrica gale). De aromatisch geurende struik komt van nature voor in 

"Bosland" (Limburg, regio Lommel en Hechtel). De kleine steenvruchten bevatten veel etherische olie. Gagel was in de middeleeuwen het hoofdbestanddeel van gruut, een kruidenmengsel dat in bier werd gebruikt vóór de komst van 

hop. De vruchten van wilde gagel worden door boswachters met de hand geplukt en bezorgd aan de stokerij, die over een zuivere bron beschikt, waardoor enkel heel zacht water gebruikt wordt.

Hout gelagerde gin. Als basis werd The Royal Edition 

gebruikt. Het alcohol percentage werd opgetrokken tot 

43%. Kleine wijzigingen in de samenstelling van de 

botanicals. Het resultaat is zacht, evenwichtig met een 

complex karakter. Toetsen van caramel en vanille, 

ondersteund door een heel zachte kruidigheid en een 

discrete honingtoets in de afdronk.

Bekroond tot 's werelds beste gerijpte gin op de 

World Gin Awards 2018 in Londen !!

Artisanale Belgische dry gin gemaakt van de fijnste 

botanicals. Pittig & kruidig met toetsen van den, zwarte 

peper, honing & een zeer lichte anijstoets.

Ginetical The Wooded Edition
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BELGIE - CACAO SPIRITS DE ZWARTE VOS - Bart Van Cauwenberghe

SP
IR

IT NIBS The Original 40% Chocoladedistillaat 40° Whisky stijl.

De harmonie van geroosterde en licht gerookte 

cacaobonen gecombineerd met een toets vanille en 

sinaasappel, zorgen voor een delicaat en uitgebalanceerd 

smaakpallet. De lange afdronk bezorgt je een zachte 

chocoladesmaak.

De perfecte afsluiter van elke maaltijd! 50 cl 29,75 36,00

SP
IR

IT 35% Chocoladedistillaat 35°.

Het genot begint bij de eerste slok. De geur van vanille en 

stroop prikkelen alle zintuigen. Verfijnde, 

uitgebalanceerde smaken en een overweldigende 

mondsensatie brengen je in een andere wereld.

De perfecte afsluiter van elke maaltijd! 50 cl 29,75 36,00

KELDERRESTEN AAN INTERESSANTE PRIJZEN TE VINDEN IN DE WINKEL : OP = OP

ACCESSOIRES

VACU VIN Wine Saver Black (incl. 1 stopper) Met deze vacuümpomp kunnen geopende flessen wijn langer bewaard worden ! 14,84 17,95

VACU VIN Wine Stoppers - Set van 6 stoppers 11,98 14,50

NAAM & VOORNAAM GSM

ADRES

E-MAILADRES BTW

TER INFO

Alle opgegeven prijzen zijn in Euro, en zolang de voorraad strekt. Prijslijst geldig tot 15 december 2019, tenzij anders vermeld in deze prijslijst, en onder voorbehoud van voorraad en 

prijswijzigingen bij de wijndomeinen. 

In de tijd van de Azteken dronken ze vloeibare cacao en beschouwden het als een geschenk van de goden. Vandaag herontdekken we het vloeibare goud in deze fles. De lange nadronk zorgt voor een echte chocoladetoets. Pure passie 

van topchocolatier en Belgisch chocolade ambassadeur Bart Van Cauwenberghe !

NIBS Smooth
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