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BUBBELS

  Cava Clos Amador
Cava Clos Amador Brut Réserva Délicat Spanje

35% Xarello, 30% Parellada, 35% Macabeo. Dit cavahuis maakt mooie 
mousserende wijnen die als alternatief kunnen dienen voor Champagne voor 
allerlei feestelijke gelegenheden. Alleen de prijs is een stuk aantrekkelijker! Brut 
Méthode Traditionnelle en gerijpt gedurende 15 maanden. Prachtige droge en 
nobele cava. Fijne, geelgroene zachte pareling in het glas met gouden schittering. 
Complexe aroma’s van witte perzik met een fijn citrus accent. In de mond fris en 
elegant, eindigend in een uitstekende finale. Perfect als aperitief, maar kan ook op 
ieder moment van de dag gedronken worden. 

De uitstekende kwaliteit van deze cava gaf aanleiding tot een speciale vermelding 
door de jury van de International Wine Challenge, georganiseerd door Wine 
Magazine.

 ̎ 8,80 € 10,65
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

  Maison Rieflé - Alsace
Crémant d’Alsace Brut

Wie van zachte mousserende wijn houdt is bij de Crémant van Rieflé aan het goede 
adres. Heerlijke aroma’s van brioche, bloemen en delicaat fruit sieren het fijne 
geurenpallet. Deze wijn werd gemaakt met 50% Pinot Blanc en 50% Auxerrois. 
Zijn karakter is vlot, zacht en speels. Door het gebruik van de Pinot Blanc is deze 
wijn iets dominanter en smaakt dus iets meer door dan een klassieke Crémant uit 
de Loire of Bourgogne. Deze uitermate lekkere “Méthode Traditionnelle” verhaalt 
zijn grootse kwaliteit vooral in de finale (eindigt droog, niet plomp), daar waar alle 
kwaliteiten van een grote mousseux zich meten.

   ‘Bright yellow. Aromas of honey and spices, with a minty edge. Rich and 
round but fresh, showing a delicate herbal touch to the ripe citrus and stone 
fruit flavors. This lovely wine, a blend of 50% Auxerrois and 50% Pinot Blanc, 
closes with a zingy, lemony touch. Though the estate does not currently label 
it with a vintage, Paul Rieflé told me he may start doing so soon; this bottling is 
actually from the 2013 vintage. This Crémant is very popular in Alsace.’

 ȸ Vinous – Antonio Galloni – Crémant d’Alsace Rieflé – 90/100

 ̎ 11,85 € 14,34
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS



  Prosecco Lorenzon I Feudi di Romans  
–  Veneto Italië
Prosecco Lorenzon I Feudi di Romans– DOC Brut

Prosecco Lorenzon I Feudi di Romans, bestaande uit 100% Glera-druif, is mineraal 
en droog van structuur en trekt onze aandacht door zijn schitterende pareling en zijn 
aromatische kracht. Frisfruitige en bloemige aroma’s worden mooi ondersteund door 
fijne noties van appel en citrusfruit. Dit leidt ons naar een delicate en zachte smaak 
met perfect gebalanceerde zuren. Kortom: een excellente aperitief, maar kan ook 
geschonken worden bij stuzzichini of salatini, een keur aan kleine hartige hapjes of 
fingerfood.

 ̎ 10,75 € 13,01
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

  Champagne Laure d’Echarmes 
Champagne Laure d’Echarmes - Brut

Champagne Laure d’Echarmes is een fraai geslaagde, frisse aperitiefchampagne afkomstig 
uit de Aube (ten zuiden van Reims) aan een zeer aanlokkelijke prijs. 70% Pinot Noir, 10% 
Pinot Meunier en 20% Chardonnay, waarbij de Pinot-Noir instaat voor zijn bijzonder fruitig 
karakter. De kleur is zilverwit met een weelderige mousse. Heel frisse neus, waar het 
rijpe fruit varieert tussen citrus, pompelmoes en zelfs bosaardbeien en framboos. Fijn en 
elegant in de mond, waar een stevige zuurdosis mooi wordt toegedekt door heerlijk fruit en 
lichte tonen van gebrande amandel. Vrij lange finale met – opnieuw - het accent op frisheid. 
Knappe aperitiefbubbel die de honger aanscherpt en die zin geeft in een glaasje meer!

 ̎ 17,00 € 20,57
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

  Diffusion des Domaines de Jau - Roussillon
Château de Jau Sparkling Blanc

60% Colombard en 40% Muscats Petits Grains. 5,5% alcohol. Deze strogele (dessert)
wijn met zijn lichte pareling zorgt voor een heerlijke prikkeling van de smaakpapillen. 
Het boeket van witte perzik, litchi en pompelmoes openbaart zich als een intense, 
speelse verleider. De licht tintelende smaak is zoet tot lichtzoet, fris, fruitig en perfect in 
balans. Ideale compagnon bij feestelijke soirées, als aperitief en ideaal bij fruitdesserts. 
Vergelijkbaar met een Moscati d’Asti, maar met een ‘French Touch’.

 ̎ 8,20 € 9,92
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS



  Domaine Louis Mansay – Igp Mont Baudile
Domaine Louis Mansay – Grenache Blanc 2019/2020

Het wijndomein Louis Mansay is gelegen in de regio Mont Baudile in Languedoc, 
ten noordwesten van Montpellier. Hier ontdekten we deze fris fruitige, gemakkelijk 
drinkbare, maar bovenal heerlijke Grenache Blanc... Verleidelijk verse aroma’s van 
grapefruit, citroen en perzik met noties van witte bloemen, sieren de neus. In de 
mond proeven we een verfrissende fruitigheid met een springlevend karakter, 
ondersteund door een fijne specerijen en goede zuren. Eerlijke en harmonieuze 
witte wijn om van te genieten tegen een eerlijke prijs.

 ̎ 5,85 € 7,08
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

FR ANSE WIJNEN

  Domaine Louis Mansay – Igp Mont Baudile
Domaine Louis Mansay – Grenache Noir 2017/2019

Grenache Noir is een voor de Languedoc zeer typerende druivensoort, en bij 
Louis Mansay vonden we er één van het zuiverste type, heerlijk sappig met een 
overvloed aan rijp fruit. Geurige kersen en rode besjes in de neus en een levendige 
frisse fruitigheid in de mond, ondersteund door een mooie kruidigheid en zachte 
tannines. Harmonische rode wijn om te drinken tegen een zacht prijsje.

 ̎ 5,85 € 7,08
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

“ WINE FLIES WHEN YOU ARE  
HAVING FUN!”



  Diffusion des Domaines de Jau – Roussillon
Château de Jau Blanc – Côtes de Roussillon 2019/2020

De witte Château de Jau is een assemblage van Vermentino en Macabeo. Vermentino 
zorgt voor de frisse en kruidige structuur. Macabeo zorgt voor de volle smaak. De 
oogst gebeurt steeds vroeg in de ochtend om zoveel mogelijk te kunnen profiteren 
van de koelte van de nacht. De vinificatie gebeurt bij 16°C (koud) om het aroma zo 
expressief mogelijk te maken. Originele en zuivere wijn uit Zuid Frankrijk met noties 
van buxus en witte perzik. Schenk deze wijn bij zeevruchten en visbereidingen op 
een temp. van 10°C. 

  ‘Château de Jau heeft een veelzijdige wijnproductie in de zuidelijke regio 
Roussillon. De familie Dauré levert met deze druivenmix een originele Côtes 
du Roussillon. Verbouwd op de laatste uitlopers van de Corbières ontwikkelen 
de druiven een mediterraan karakter door gebruik te maken van moderne 
technologie zoals een gecontroleerde temperatuur bij de vergisting. Kleur: 
strogeel getint voorkomen, helder en doorzichtig. Geur: in de aanzet een 
ontwikkeld parfum met rijpe geuren van perzik en abrikoos. Daarna domineren 
geuren van witte bloemen met een achterliggende toon van theeblaadjes en 
specerij. Smaak: elegant en vol. De combinatie levert een rijpe sappige wijn met 
ruim fruit, een karaktervolle inhoud en een stevige structuur. De einddronk toont 
opnieuw kracht en zuurheid, het fundament van deze gastronomische wijn.’

 ȸ De Standaard Magazine 

 ̎ 7,90 € 9,56
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

  Diffusion des Domaines de Jau – Roussillon
Château de Jau Rouge - Côtes de Roussillon Villages 2018/2020

Zeer mooie assemblage van Syrah (complexiteit en fruit), Mourvèdre (kracht en 
kruidigheid), Grenache Noir (finesse) en Carignan (volume). Deze dieprode wijn 
ademt een mediterrane sfeer uit. Het aroma van de Garrigue openbaart zich 
met fijne Oosterse kruiden en goed gerijpt fruit. Een mondvullende smaak wordt 
geoptimaliseerd door finesse, evenwicht en ronde, soepele tannines.

  ‘… wat belangrijker is: ondanks al deze nevenactiviteiten én marketingfeeling, 
bleven ze kwalitatief vuurwerk in hen fles stoppen. Neem nu deze uitstekende 
rouge. Na de rubykleur met wat verbruinde boord volgt een sexy boeket, floraal 
(zoete jasmijn), chocolaté en met blauwe bessen. Daarna lekker vet in de 
mond, met rode en zwarte bessen, mooi mondvullend maar vooral ook elegant 
en vlezig van textuur. Lange finale. Schenk deze Roussillon; die zijn Syrah en 
Mourvèdre (samen goed voor 80%) opmerkelijk in toom houdt, bij voorkeur 
rond 16/17°.’

 ȸ Frank Van der Auwera – wijnjournalist bij De Standaard 

 ̎ 7,65 € 9,26
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS



   Château d’Oupia - Minervois

Het eeuwenoude Château d’Oupia, al sinds 
de 12° eeuw een waarde in het hart van de 
Minervois, staat borg voor continuïteit en 
steeds opnieuw verbluffende kwaliteit aan ultra 
lage prijzen. Jaar na jaar worden hier prachtige 
wijnen gemaakt die de ene topvermelding na 
de andere opstapelen. 

1. Château d’Oupia Rouge 2019

Deze stevige, mals gestructureerde wijn wordt alom in 
de wereldpers geprezen omwille van zijn ongelooflijke 
kwaliteiten. Ontzettend veel concentratie en een exuberante 
persoonlijkheid voor deze prijsklasse. Deze grootse wijn is 
gemaakt van Grenache, Syrah en Carignan. 

  Robert Parker prees deze parel ooit de hemel in en 
bekroonde deze wijn als “best buy.”: “Château d’Oupia 
has produced the ideal bistro wine. Dark, ruby-colored, 
the wine is wonderfully clean and pure, with an exuberant 
personality, and gobs of rich, peppery, red and black fruit...
Bravo to proprietor André Iché!”

 ̎ 6,30 € 7,62
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

2. Château d’Oupia ‘Cuvée des Barons’ Rouge 2016

Deze luxe cuvée is een 50 % Syrah, 10 % Grenache en 40 % 
Carignan Vieilles Vignes. De Cuvée des Barons heeft een zeer 
kleine productie, maar de concentratie is het kwadraat van de 
traditionele wijn. De prachtige auberginekleur toont meteen de 
kracht die van deze wijn uitgaat. De aroma’s zijn navenant: rijp 
zwart fruit, koffie, chocolade en zelfs een licht dierlijke toets 
kleuren het palet. De smaak is vol en evenwichtig, finessevol 
en met heel veel lengte.

 ̎ 9,35 € 11,31
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

  Domaine Henri Bourgeois – Sancerre/Pouilly Fumé
La Demoiselle de Bourgeois - Pouilly Fumé Wit 2017

Deze prestigieuze selectie wordt gekenmerkt door finesse, complexiteit van aroma’s 
en veel concentratie van fruit. Jong proeven we vooral het fruit van de sauvignondruif, 
met een vleugje terroir en boisé. Na verloop van tijd wordt alles homogener; de terroir 
komt meer tot uitdrukking en het geurenpalet wordt complexer en intenser. De wijn 
krijgt meer diepte door de mooi versmolten houttoets, waardoor zijn intensiteit nog 
meer benadrukt wordt.

  Made from a strict selection of the best Sauvignon Blanc grapes, the 2017 Pouilly-
Fumé La Demoiselle de Bourgeois opens with a clear, crisp and spicy gooseberry 
and leafy/earthy bouquet with moral and porcini aromas. The bouquet represents 
the grape variety as well as the Kimmeridgian marl terroir of Saint-Laurent l'Abbaye, 
which is said to be the cradle of the Pouilly-Fumé appellation. The 2017 opens deep, 
precise and coolish on the fresh and finely concentrated nose that exhibits aromas 
of lemon rind and grapefruit juice along with an earthy undertone. Full-bodied, 
lemon-fresh and piquant on the palate, the is an intense yet linear and elegant 
Pouilly with lively acidity, fine bitters and stimulating astringency on the finish. This 
is another excellent Pouilly-Fumé from Henri Bourgeois with a pure, iodine-inflected 
and lemony finish that makes it a perfect wine to serve with oysters, fish and Atlantic 
seafood but possibly even with dark chocolate and candied lemon rind.

 ȸ Robert Parker - The Wine Advocate - 92/100

 ̎ 21,35 € 25,83
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

1. 2.



   Domaine du Tremblay – Quincy

Quincy is een kleine historische appellatie in de Val de Loire, gelegen in 
de onmiddellijke omgeving van Sancerre. Ze werd opgericht in 1936 en is 
hiermee de oudste in deze regio. Deze prachtig gemaakte Sauvignon van 
Domaine du Tremblay is een ware openbaring. De gegeven kwaliteit mag 
gerust vergeleken worden met Sancerre en Pouilly Fumé. Alleen de prijzen 
zijn een stuk democratischer … 

Quincy Domaine du Tremblay wit 2020

Domaine du Tremblay heeft een buitengewone elegantie, mooi fruit, getypeerd 
door een selecte Sauvignon. Zijn levendig karakter en zijn subtiele fruitigheid is een 
belangrijke garantie voor de kwaliteit binnen Quincy, maar ook voor het aanbod in 
Sauvignon Blanc uit de Loire.

  ‘Cepage: Sauvignon Blanc - Wie constant speurt naar Sancerre-achtige, 
maar veel goedkopere Loire-Sauvignons, die komt haast vanzelf bij de AOC 
Quincy uit. Een volwaardige en volwassen maaltijd-Sauvignon , die groengeel 
kleurt, helder en intens, en straalt als een ster. Mineraalachtig en kiezelig 
geïnspireerd parfum, dat smaakmatig overloopt in een gespannen, zesty 
citruswijn, met limoenen en Kaapse appel, verder dobberend in een grassige 
finale. De (koude, lauwe, warme) geitenkaasjes zijn gewaarschuwd: dit is een 
mooie gespannen sec, die u best niet boven de 9° schenkt’.

 ȸ Frank Van der Auwera – Wijnrecensent bij de Standaard

 ̎ 10,10 € 12,22
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

   Domaine Des Aubuisieres – Vouvray

Bernard Fouquet is in de annalen van de Loire niet meer weg te denken en 
wordt zowel binnen als buiten de appellatie Vouvray beschouwd als een 
topwijnmaker. Ooit kreeg hij in de Revue du Vin de France de titel «Vive 
les contre-exemples!», waarmee hij als wijnmaker geëerd werd als een 
buitenbeentje in de meest positieve zin. Het geheim van deze sympathieke 
man bestaat erin het fruit in de wijn te doen weerspiegelen naast een duidelijk 
aanwezige frisse en expressieve aciditeit.

Vouvray Cuvée Silex wit 2020 

Met zijn Cuvée Silex scoort Bernard Fouquet als één van de allerbeste, betaalbare 
Chenin Blancs uit de Loire. Complexe aroma’s van wit fruit, anijs en bloemen sieren 
het geurenpalet. In de mond flirt deze zeer typerende Chenin lichtjes met een 
miniem puntje zoet fruit, maar dit maakt hem juist zó aantrekkelijk. We proeven 
Kaapse appel en rijpe perzik, getooid met een vleugje honing. De zachte, mollige 
structuur blijft lekker fris aanvoelen dankzij de mooie aciditeit. Deze expressieve, 
charmerende wijn heeft heel wat finesse en is ruim inzetbaar als aperitief, bij 
gegrilde visgerechten, gesausde vis, patés en geitenkazen.

 ̎ 9,05 € 10,95
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS



  Château de Fuissé –Bourgogne Maconnais
Saint-Véran Château de Fuissé Blanc 2018/2019

De appellatie ‘Saint Véran’ vormt als het ware de gouden gordel rond Pouilly Fuissé. 
Château de Fuissé heeft het voorrecht om zich voor zijn Saint Véran te kunnen 
bedienen van drie uitstekend gelegen, zij het karakteristiek verschillende wijngaarden. 
‘Le Clos’, de grootste van de drie, gedijt op mineraalrijke, graniethoudende bodem, 
waaraan de wijn zijn kracht en mooie structuur te danken heeft, maar ook zijn garantie 
op een schitterende aciditeit. De andere twee percelen vinden we terug in ‘Les Cras’ 
(komt van Craie - krijtbodem). Deze kalkrijke bodem ontleent aan de wijn zijn mineraal 
en fruitig karakter. De bekommernis om een goed evenwicht tussen de rijkheid en de 
frisheid van de wijn te bekomen, is groot. Een intens krachtige neus van rijp fruit en 
witte bloemen; een in de mond stevig gewortelde, vlezige wijn, met behoud van een 
mooie mineraliteit, afgerond met noties van citroen en groene appel; en een frisse en 
solide textuur, weten de wijnliefhebber zonder moeite hiervan te overtuigen! Ideaal bij 
het aperitief, maar ook heerlijk bij zeevruchten, oesters en de typisch Bourgondische 
gerechten als jambon persillé, kikkerbilletjes en escargots de Bourgogne.

 ̎ 14,95 € 18,09
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

  Brunel de la Gardine  
–  Côtes du Rhône

De geschiedenis van de familie Brunel zelf als 
wijnmakelaarsfamilie gaat terug tot de 17° eeuw 
en werd kortgeleden nie w leven ingeblazen met 
‘Brunel de la Gardine’. Met dit brede assortiment 
brengt de familie Brunel wijnen op de markt die 
zowel de Noordelijke als de Zuidelijke Rhône 
vertegenwoordigen. Door de goede contacten met 
de wijnbouwers in de streek, slagen ze erin de beste 
kwaliteit te selecteren. Voeg daarbij hun know how 
bij het hele proces van het wijnmaken en hun respect 
voor terroir en typiciteit, en we komen tot een niet 
te missen kwaliteitslabel. Met de botteling in de 
speciale ‘La Gardine’ fles krijgt deze remarkabele 
selectie de signatuur mee van de allerbeste kwaliteit.

1. Brunel de la Gardine – Côtes du Rhône Blanc 
2020
Een blend van 50% Grenache Blanc, 30% Clairette en 
20% Bourboulenc. De druiven worden geteeld op een zeer 
povere, rotsachtige terroir van kalksteen. De lichtgele 
kleur met groenachtige accenten, schittert in het glas. In 
de neus overheersen aroma’s van witte bloemen en fruit 
(citrus en witte perzik), wat het levendig karakter van 
deze wijn typeert. De smaak is heerlijk rond, crispy, zeer 
aromatisch en eindigt in een minerale finale. Heerlijke 
aperitiefwijn of als begeleider van vis, tapas, wit vlees en 
gevogelte met crèmesaus.

 ̎ 8,25 € 9,98
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

1. 2.

2. Brunel de la Gardine – Côtes du Rhône Rouge 
2020

65% Grenache, 35% Syrah en Mourvèdre. Deze wijn 
laat zich opmerken door zijn intens, frisse neus. Het 
uitermate verleidelijke aroma herbergt een zuiders 
temperament waarin we vooral rood fruit, geurige 
kruiden, zoethout en zelfs een vleugje humus ontwaren. 
Al de weldaden van de Garrigue worden weerspiegeld 
in deze overheerlijke rode wijn. Drinkt soepel dankzij 
de fluweelzachte structuur, het fruitig karakter en de 
fijne tannines. Een gulle, delicieuze wijn voorzien van 
een frisse levendigheid en een mooi evenwicht. Past 
perfect bij allerlei vleesgerechten – ook wit vlees, 
charcuterie en kazen, maar kan ook geschonken 
worden als aperitief bij de “amuse-bouches”

 ̎ 8,05 € 9,74
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS



  Chateau de la Gardine – Côtes du Rhône
1. Château de la Gardine – Châteauneuf du Pape Blanc Cuvée 
Tradition 2019

20% Roussanne, 30% Grenache Blanc, 30% Clairette en 20% 
Bourboulenc. Fijn en levendig aroma van bloemen met een accent van 
anijs en venkel. De smaak is rond, aromatisch, met een schitterende 
finale waar vooral de frisheid opvalt. Het hout is discreet aanwezig. 
Kan geschonken worden als aperitief, maar ook tijdens de maaltijd bij 
stevige vissoorten, wit vlees en gevogelte.

 ̎ 28,10 € 34,00
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

2. Château de la Gardine – Châteauneuf du Pape Rouge Cuvée 
Tradition 2018

65% Grenache, 15% Syrah, 15% Mourvèdre en 5% Muscardin. Deze 
wijn is een schoolvoorbeeld van concentratie. De neus is werkelijk 
schitterend: zwarte vruchten, exotische specerijen, cacao. Het 
perfecte huwelijk tussen power (zwart zoethout) en finesse (viooltjes). 
De aanwezigheid van fluweelzachte tannines voorspellen een mooie 
toekomst. Ideaal voor bij wildgerechten. 

Deep shimmering ruby. Powerful, spice-accented dark berries, 
cherry-vanilla and licorice on the deeply perfumed nose. Warm 
blackberry, bitter cherry and mocha flavors are sharpened by a 
suggestion of peppery spices. Lingers with good intensity and a 
repeating vanilla note on the plush finish, which is given shape by 
velvety tannins.

 ȸ Vinous – Antonio Galloni – 89-91/100 

 ̎ 27,90 € 33,76
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

   Domaine Jean Thévenet – Bourgogne Maconnais  

Jean Thévenet is volgens velen de beste producent in zijn streek. Deze 
eigenzinnige wijnmaker zweert bij het traditionele wijnmaken van zijn 
voorouders. Net zoals zijn grootvader plukt hij de Chardonnay laat en 
gedeeltelijk overrijp. In combinatie met lage rendementen, doorgedreven 
selectie van de druiven, rijping op de gist («sur lie») en een beperkte 
temperatuurcontrole (de natuurlijke isolatie van zijn wijnmakerij volstaat) 
geeft dit witte wijnen met een complexiteit en een body die men in de 
Mâconnais zelden aantreft.

Macon Viré Clessé Domaine E. Gillet 2017/2018 

Mooie heldergele wijn met aroma’s van geel fruit, pompelmoes en witte bloemen. Zeer 
evenwichtig in de mond waarbij mineraliteit en aciditeit een mooie balans vormen. Hier 
proeven we perzik, abrikoos en een lichte kruidigheid. Een zeer verfijnde witte wijn!

 ̎ 15,50 € 18,76
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

1.

2.



  Chateau Rocher Corbin  
–  Bordeaux Montagne SaintEmilion

Aan de samenvloeiing van Dordogne en l’Isle, vindt men de grote terroirs 
van de regio Saint Emilion ingebed in een schitterend landschap. Ook de 
wijngaarden van Montagne Saint-Emilion, een sattelietgemeente van het 
wereldberoemde Saint Emilion, maken hier deel van uit. Eigenaar Philippe 
Durand verstaat de kunst om jaar na jaar met een klassewijn uit te pakken, zelfs 
in minder geslaagde Bordeaux jaargangen. Hij zet alles op alles om de kracht 
van de wijngaarden en hun rendementen in te tomen. Een korte snoeiwijze, 
ontbladeren, elimineren van de trossen, … De oogst gebeurt volledig manueel, 
met een uiterst strenge selectie van de druiven. De vinificatie en vatlagering 
houden het midden tussen een traditionele en moderne aanpak. Klassiek is 
de lange vatlagering op Franse eik, modern is de automatisch gecontroleerde 
temperatuur bij de gisting.

Chateau Rocher Corbin Montagne Saint-Emilion 2015/16

Een intens rood gekleurde wijn, met het aroma van rijp fruit, zachte, soepele tannines, 
vettig en evenwichtig van structuur, met een mooi verouderingspotentieel. Château 
Rocher Corbin behoort tot de élite van Bordeaux, en vraagt een stevige stukje vlees of 
verfijnde wildgerechten. Prijskwaliteit een uitblinker in zijn categorie, vooral als het op 
bewaren aankomt.

 ̎ 11,65 € 14,10
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

ITALIA ANSE WIJNEN
  Feudo Montoni – Sicilië

Feudo Montoni is gelegen in het hart van Sicilië, waar de wijngaarden 
al meer dan 600 jaar verscholen liggen te midden van uitgestrekte 
graanvelden. (Sicilië werd ten tijde van het Romeinse Rijk de graanschuur 
van Rome genoemd) Dit zorgt ervoor dat het iets hoger gelegen Montoni 
als het ware een ‘eiland binnenin een eiland’ vormt, wat zorgt voor een 
natuurlijke isolatie, ter bescherming tegen elke vorm van contaminatie 
van de eeuwenoude druivenrassen die men hier terugvindt. Respect 
voor de natuur wordt hier zeer hoog in het vaandel gedragen. De natuur 
is diegene die de leiding neemt, menselijke interventie wordt herleid 
tot een minimum. ‘Run as much as you ‘d like, but let it be known, I’ll be 
here waiting for you …’ Organisch betekent hier veel meer dan alleen 
het bannen van chemische stoffen en het aanwenden van natuurlijke 
technieken, het is vooral een levenswijze ‘to give life to life’

Feudo Montoni Grillo della Timpa Wit 2020
Deze strogele wijn met licht groene reflecties geurt naar groene appel in een 
perfecte harmonie met typische florale aroma’s van oranjebloesem. De smaak 
is lekker fris en aanhoudend. Mooi gestructureerde wijn met een zachte streling 
waarbij aciditeit en alcohol een goed gebalanceerde verhouding hebben. Tot in de 
finale overtuigend lekker! Absolute topper bij witte asperges!

 ̎ 11,55 € 13,98
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS



Feudo Montoni Catarrato del Masso Wit 2020
Goudkleurige wijn met in de neus een delicaat samenspel van laurier 
en munt. Deze harmonieuze aroma’s worden nog versterkt door 
lichte hints van meidoorn en citrusfruit. Een minerale witte wijn 
die fris en overtuigend uit de hoek komt. Zijn overheerlijke aciditeit 
en sappigheid zorgen ervoor dat je kan genieten van een lange 
aromatische intensiteit, waarbij lekker fruit en frisheid de bekoring 
vervolmaken.

 ̎ 11,05 € 13,37
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

Feudo Montoni Nero d’Avola Lagnusa Rood 2018/2019

Afkomstig van wijnstokken van minstens 30 jaar oud. De neus 
is complex, warm, harmonieus, fruitig en kruidig. Hints van 
kaneel en munt zorgen voor een frisse voorsmaak. Soepel fruit 
siert de fluweelzachte smaak en geeft een mooi genuanceerd 
mondvullend gevoel. De balans is perfect, dankzij de juiste portie 
tannines, die bovendien mooi versmolten zijn. Deze wijn wil niet 
overwinnen op power, maar op elegantie en finesse.

 ̎ 12,20 € 14,76
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

   Tenuta La Fiorita – Montalcino Italië
Brunello di Montalcino La Fiorita 2016

100 % Sangiovese. Een zeer mooie donkere, robijnrode kleur. Explosieve 
aroma’s van kreupelhout, tabak, teer en zwarte peper. In de mond 
herkennen we vooral zwart fruit (braambessen), delicieus vermengd met 
paddenstoel en geroosterde koffiebonen. Deze weelderige, mondvullende 
wijn is zeer geconcentreerd en tegelijkertijd fris met mooie soepele 
tannines. Lange afdronk met opnieuw een opwelling van zwarte bessen.

 ̎ 42,15 € 51,00
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

Rosso di Montalcino DOC La Fiorita 2018/2019

75 % Sangiovese. Dit is de tweede wijn van La Fiorita en kan gerust als 
het kleine broertje van de Brunello door het leven gaan. In de neus zoete 
kersen, een toets van kruiden, hout en een vleugje bittere chocolade, 
sensaties die zich ook in de mond laten proeven. Rond van smaak met 
zachte, soepele tannines.

 ̎ 16,45 € 19,90
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS



SPA ANSE WIJNEN

  Bodegas Antonio Candela  
–  D.O. Yecla Spanje

Het familiale wijndomein Antonio Candela, waarvan de geschiedenis 
teruggaat tot 1925, is gelegen in de vrijwel onbekende appellatie 
Yecla, een ‘Denominación de Origen’ in het heuvelachtige binnenland 
van Alicante. Deze streek is vooral gekend voor haar Monastrell-
druif. De wijngaarden situeren zich tussen 650-850 meter hoogte 
wat, in combinatie met de nabijheid van de Middellandse Zee, zorgt 
voor een mooie fraîcheur in de wijnen. Tegenwoordig staan Antonio 
en Alfredo Candela als vierde generatie aan het hoofd van dit 
moderne wijndomein. Zij dragen kwaliteit zeer hoog in het vaandel en 
met hun passie voor wijn, wat hun met de genen werd meegegeven, 
lieten zij het bedrijf uitgroeien tot één van de topbodega’s van Yecla. 
Hun wijnen gelden als absolute top in Spaanse kwaliteitswijnen.

Little Lady B Organic Monastrell-Merlot rood 2019

Een blend van Monastrell en Merlot, van wijnstokken van meer dan 45 jaar 
oud, afkomstig uit de beste wijngaarden van deze bodega. Intens fruitige 
neus met aroma’s van rood fruit, zwarte bessen, zoethout en chocolade. 
Volle smaak, een mooi gebalanceerd palet en een zachte, fluwelige textuur. 
In de mond proeven we rijp fruit, donkere bessen en vanille. Een ronde en 
goed geconcentreerde rode wijn, geschikt bij rood vlees en lamsvlees.

 ̎ 6,85 € 8,29
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

  Barahonda – D.O. Yecla Spanje

Bij Bodega Barahonda worden evenwichtige en expressieve 
wijnen gemaakt vol kleur en smaak. Complexe wijnen met een 
persoonlijkheid die veelvuldig worden bekroond met de hoogste 
scores van de beste wijncritici.

Carro Organic Monastrell rood 2019/20 

100% Monastrell van wijnstokken van meer dan 45 jaar oud, afkomstig uit 
de beste wijngaarden van deze bodega. Intens fruitige neus met aroma’s 
van rood fruit, zwarte bessen, zoethout en chocolade. Volle smaak, een 
mooi gebalanceerd palet en een zachte, fluwelige textuur. In de mond 
proeven we rijp fruit, donkere bessen en vanille. Een ronde en goed 
geconcentreerde rode wijn. 

 ̎ 6,50 € 7,87
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS



OOSTENRIJK

OVERZEESE WIJNEN

  Weingut Hiedler – Langenlois - Oostenrijk

Ludwig Hiedler: “The secret of good wine is balance.” Evenwicht is hier hét kernwoord, 
zowel in karakter, in aroma’s, in complexiteit als in diepte. Dankzij de ecologische aanpak 
is het mogelijk om de wijnen op natuurlijke gisten te laten fermenteren. Daardoor 
verloopt het gistingsproces trager, waardoor de wijn meer elegantie, evenwicht en 
mineraliteit krijgt. Ook het bewaarpotentieel neemt hierdoor gevoelig toe. De wijnen 
van Ludwig Hiedler staan bekend om hun uitstekende rijpingspotentieel. Ze zijn jong al 
uitstekend drinkbaar, maar tonen hun ware klasse na enige jaren rijping. 

Grüner Veltliner Löss Wit 2020

Volfruitige neus. Droge en sappig in de mond met op het pallet een symbiose van 
gele appel, meloen, steenfruit en kruisbes. Deze schitterende Oostenrijker heeft een 
heldere en krachtige structuur en is uitermate rijk en geconcentreerd. 

 ̎ 9,10 € 11,01
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

  Lindenhof – Paarl – Zuid Afrika
Lindenhof Dry White wit 2018/19

Chenin Blanc, Sauvignon Blanc en Riesling. Na de fermentatie wordt een 
blend gemaakt van de 3 geselecteerde druiven: de Chenin Blanc zorgt voor 
het fruitig karakter, de Riesling staat in voor heerlijk geurend stro en de 
Sauvignon Blanc geeft volheid aan de wijn. Dit is een heerlijke, frisdroge 
witte wijn met nuances van citrusfruit in het aroma. De smaak is rond, 
fruitig (tropisch fruit) en eindigt fris. Prima wijn om zo te drinken, bij frisse 
voorgerechten zoals een salade met vis of bij wit vlees en visgerechten.

 ̎ 5,15 € 6,23
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

Lindenhof Chenin Blanc wit 2019

Dit is onmiskenbaar een smaakvolle witte wijn met een krachtig en fruitig 
aroma. We proeven een frisse, evenwichtige wijn, met een hint van groene 
vijgen en guava, waardoor hij een tikkeltje exotisme uitstraalt. Deze mooie 
medley van tropische smaken, vertoont een perfect evenwicht dankzij 
een aangename, crispy aciditeit. De afdronk is wederom fruitig, crispy en 
limoen fris.

 ̎ 5,40 € 6,53
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS



  Springfield Estate – Robertson Valley  
–  Zuid Afrika

Springfield Estate, gelegen in het hart van de Robertson Valley, is een 
traditioneel familiebedrijf, geleid door broer en zus Bruwer, dat steevast 
gelooft in het produceren van wijn op een zo natuurlijk mogelijke wijze. 
Abrie Bruwer, gepassioneerd wijnmaker, neemt torenhoge risico’s 
door uitsluitend gebruik te maken van natuurlijke (wilde) gisten die 
actief aanwezig zijn in de druif. Door het langere fermentatieproces 
zorgt natuurlijke gist bij bepaalde wijnen voor aparte aroma’s en 
smaken, en halen ze vaak het hoge alcoholpercentage naar omlaag. 
Het moto “from the grape to the bottle with care and passion” en 
de natuurlijke aanpak brengen magie in de fles waar kwaliteit en 
individualiteit hoog tij vieren. Op Springfield bewandelt men de 
moeilijke, lange weg, maar met een verbluffend resultaat!

Chardonnay ‘Wild Yeast’ wit 2020

Een volle, zeer typerende en pure Chardonnay met aroma’s van mandarijntjes 
en exotisch fruit. Dit is een zeer natuurlijke wijn zonder vatlagering. Heerlijke, 
complexe stijl met veel diepte in de smaak. Deze Chardonnay is afkomstig van 
oude stokken van meer dan 20 jaar oud, waardoor de druiven aan aromatische 
kracht winnen. Dankzij de droge zomers blijven de druiven kerngezond, 
zodat deze Chardonnay kan vergisten enkel met ‘wilde’ gistcellen, zonder 
toevoeging van vreemde gist. Deze wijn past perfect bij kalfsvlees, gerechten 
met blanke sausen en allerlei pastaschotels.

 ̎ 13,50 € 16,34
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

   Eikendal - Stellenbosch- Zuid Afrika
Eikendal Cuvée Blanc Chardonnay/Sauvignon wit 2020

Rijp citrusfruit domineert het aroma, waarin ook subtiele 
noties van appel en peer een verfijnde indruk geven. De 
smaak is levendig en fris met een zesty aciditeit, die zorgt voor 
een mooi evenwichtig geheel. Deze witte wijn past bij vele 
gelegenheden: gewoon als aperitief of bij een lekkere salade 
en allerlei lichte visgerechten.

 ̎ 7,00 € 8,47
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

Eikendal Cuvée Rouge 2020

Eikendal Rouge staat voor een zorgvuldig samengestelde blend 
van 49% Petit Verdot en 51% Shiraz. Deze ongecompliceerde 
droge, rode wijn kan gemakkelijk een ruim publiek bekoren 
dankzij zijn fruitige aroma’s van kersen, bessen en munt en 
zijn overheerlijke smaak van rode en zwarte bessen. Een 
levendige wijn met een lange finish die je graag drinkt onder 
vrienden, maar ook bij lichtere pastagerechten zoals spaghetti 
bolognese en bij allerlei vleesgerechten.

 ̎ 7,00 € 8,47
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS



   Novecento Malbec – Mendoza 
Argentinië
Novecento Malbec Rood 2019

Novecento bestaat uit 100% Malbec. Deze wijn heeft een vol 
en kruidig karakter en bezit een dieprode kleur. In de neus 
nemen we een boeket waar van rood fruit, pruimen, zwarte 
bessen en zwarte kersen. De wijn is mondvullend, fris van 
structuur, gekarakteriseerd door het mooie fruit en heeft 
een mooi evenwicht van zacht zoete en ronde tannines. Zeer 
mooi te combineren bij pasta’s met rode sauzen, allerhande 
vleessoorten maar vooral bij lamsvlees met kruidig karakter. 
Een mooie soepele drinkwijn.

 ̎ 6,15 € 7,44
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

   Vina Las Ninas – Chili
Las Ninas Syrah - Mourvèdre – Carmenère Rood 2020

Een blend waarvan de 3 gebruikte cépages Syrah, Mourvédre 
en Carmenère afzonderlijk worden gevinifieerd. Dit resulteert 
in een heerlijk frisse rode wijn, die elegant en expressief uit 
de hoek komt. Het aroma is bijzonder gul met notie van rijpe 
kersen, pruimen en een vleugje wilde bloemen vermengd met 
eucalyptus. De textuur is sappig en zacht dankzij de mooi 
versmolten tannines. Een smaakvolle rode wijn met voldoende 
pit omgeven met een verleidelijk zacht kantje, dat zich laat 
proeven tot lang in de finale. Lekker bij stoofpotjes en gebraad.

 ̎ 8,40 € 10,16
incl. btw PROMO   11 + 1 GRATIS

VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze promoties zijn geldig zolang de voorraad strekt, maar uiterlijk tot 30 november 2021. 
Onze prijzen staan vermeld per verpakkingseenheid, eerst exclusief, dan inclusief BTW, 

onder voorbehoud van mogelijke marktschommelingen, wettelijke prijsverhogingen  
(accijnzen, BTW, …) en eventuele drukfouten. Voor levering: zie onze algemene 

voorwaarden.

cavesdefrance.be




