
Witte wijn 

Frankrijk                                                               

Chardonnay Les Berchets Pays d’Oc                                                    

Een délicieuse Chardonnay met aroma’s van perzik en geboterde toast. Lekker vettig in de  

mond met levendige finale. Kracht en finesse staan mooi met elkaar in balans. 

 

Domaine Cavalier Val de Montferrand Viognier- Sauvignon Blanc       

Sauvignon Blanc, Viognier, Roussanne, Marsanne. Frisse aroma’s van citrus en pompelmoes. 

Een lekkere witte wijn, die proeft naar rijp geel fruit, met mooie frisse zuren en een licht 

bittertje dat heel verfrissend overkomt. Lekker bij visgerechten en schelpdieren. 

 

Bourgogne Macon Villages Champ Brûlé Château de Fuissé       

100% Chardonnay. Deze gedeeltelijk op hout gelagerde wijn staat garant voor finesse en 

mineraliteit. Fruitig karakter en een prachtige structuur. Prisé is de meest zuidelijk gelegen 

wijngaard en deze perfect gerijpte druiven verlenen kracht en maturiteit aan de wijn. 

 

Chablis Domaine Févre  0,75 L                                                                                        

100% Chardonnay.  Fris, fruitig  (pêche, peer, citrus), een mooi ontluikende mineraliteit 

 

Sancerre Exceptionnelle Blanc Domaine Henri Bourgeois 0,375 L / 0,75 L      

100 % Sauvignon Blanc. Frisbloemige, fruitige wijn met verleidelijke intensiteit, subtiel en  

toch stevig. Deze wijn mag zeker gerekend worden tot de betere huizen.  

 

Bourgogne Chardonnay Bachelet-Monnot         

Druiven afkomstig uit de Puligny wijngaarden in de Côtes de Beaune. Gelagerd op een mix 

van oude en nieuwe eik. Uitstekende concetratie, rijp wit fruit, mineralen en frisse zuren. 

Bachelet-Monnot is een top wijndomein in de Côtes de Beaune 

 

Rully 1er Cru Montpalais Domaine Ponsot          

100% Chardonnay, deels vatgelagerd, afkomstig van het Montpalais perceel van het Domaine 

J.B. Ponsot. Grote complexiteit en diepgang.  De smaak is vol, romig en zacht  met veel rijp 

wit fruit en een hint van silex. De afdronk is al even verfijnd en persistent en mondvullend. 

 

Meursault Domaine Ballot Millot        

100% Chardonnay. Afkomstig van wijnstokken met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar. 

Heerlijke droge meursault met een romig karakter. De neus is fijn floraal. De mond proeft  

naar amandel, hazelnoot en boter. Reeds 12 generaties in handen van dezelfde familie. 

 

Puligny Montrachet 1er Cru Les Referts Bachelet Monnot     

100% Chardonnay. Deze Puligny-Montrachet 1er Cru Les Referts van Bachelet-Monnot is 

afkomstig van oude stokken, die kleine geconcentreerde druiven geven. Een complexe neus, 

met frisse fruittonen, een geweldige concentratie, opwekkende zuren, een mooie mineraliteit 

en zeer rijk. 

 

 

 



Chateau Le Fagé Moelleux (Dessertwijn)              

50% Muscadelle, 50% Sémillon. Briljante strogele kleur. Bloemenneus, sierlijk gemarkeerd 

door de Muscadelle. Deze halfzoete wijn verleidt tot proeven met zijn zacht en fris karakter. 

Licht in aanzet, vrouwelijk en met een zweverige zachtheid.  

 

België 

Pinot Blanc Wijndomein Aldeneyck            

Deze Pinot Blanc is een elegante, frisse en fruitige wijn. In de neus royaal fruitplezier, 

impressies van Conference en een fijn kruidig accent. In de mond elegant en mineraal (terroir) 

met veel fris fruit en een lange finale. 3 jaar op rij uitverkoren tot beste Belgische wijn. 

 

 

Spanje 

 

Goru El Blanco         

50/50 blend van Moscatel en Chardonnay. Deze unieke combinatie zorgt voor een frisfruitig 

bloemenaroma van witte bloesems en rijkelijk parfum van rijp fruit, witte perzik, ananas en  

mandarijntjes. De smaak is vol en rond maar tegelijk droog en fris met zalige aciditeit. 

 

Casa Roja - La Marimorena Rias Baixas                                                                           

100% Albarino uit Rias Baixas. Limoengele kleur. Complexe aroma’s van tropisch fruit, citrus, 

witte bloesem, wit fruit, appel. In de mond een frisse aanzet met strakke zuren en een zeer 

lange afdronk. De perfecte combinatie met de zee producten. 

 

 

Italië 
 

Falerio Blanc Saladini Pilastri  Biowijn       

Trebbiano, Passerina, Pecorino van de uitstekende ligging van de wijngaarden.  

Aangename frisheid met heerlijk florale tonen. Subtiel filmend met een fris droge afdronk 

Een heerlijk soepele, elegante witte wijn met een volle structuur. 

 

Pinot Grigio Borgo dei Vassalli IGT Venetzia Giulia                                                                                                         

Volfruitige wijn met frisse structuur met sterke elegantie, finesse. De mooie kruidigheid en het 

bloemig accent creëren finesse. De fijne zuren  zorgen voor heerlijk mineraal karakter. 

 

Antonelli Montefalco Grechetto DOC       

100% Grechetto di Todi. Mooi gebalanceerde wijn met een frisse, evenwichtige afdronk. 

Fruitige aroma’s van citrusvruchten en perzik, toetsen van amandelen en florale kenmerken 

Van de bloesem van meidoorn 

 

 

 



Portugal 

 
Herdade do Freixo Reserva Branco – Alentejo        

Alvarinho, Arinto, Sauvignon Blanc 

Licht gerookt en wat geroosterd brood. Brede mond en complexiteit van de goede rijping van 

Alvarinho en levendige frisheid van Arinto. Aanhoudende afdronk 

  

Georgië (hier hebben ze 8.000 jaar geleden het wijnmaken uitgevonden) 

 

Kachetië Telavi Marani Kondoli                                                                                     

Mtsvane en Kisi druif. Kondoli wijngaard genoot al in negentiende eeuw van een internationale 

reputatie. Aroma’s en smaak van frisse citrus, rijpe appel, peer, witte bloemen, munt, 

hazelnoot en meloen 

 

 Kachetië Koncho Qvevri Oranje wijn                                                                            

100 % Kisi druif. Vijf maanden in amforen, daarna nog een jaar in de eikenhouten vaten 

gerijpt. Een opvallend vriendelijke ‘oranje’ of ‘amber’ wijn. Een heel mooi begin als je dit  

type wijnen wilt leren kennen. Licht amberkleurig, ruikt naar gekonfijt fruit. Zacht in mond. 

Geen harde tannins maag gedroogd fruit, sinaasappelschil, meloen, rijpe appels en 

hazelnootjes 

 

Kachetië Papari Valley 3 Terraces Qvevri Oranje wijn        

Rkatsiteli en Chinuri druif. Wordt 3 maanden met schilletjes gefermeteerd en gerijpt in 

qvervries (amforen). Daarna nog 4 maanden in andere amforen op lager geleden “terrassen” 

In hun kelder. Zachte en krachtige oranje wijn. Deze doet denken aan hazelnoottaart, 

kweepeer gelei, amandelpijs en geconfijte abrikoos. Dat klint zoet, maar hij is toch helemaal 

droog. 

 

Roemenië   

 

Chardonnay Vine in Flames                                                                                             

100% Chardonnay. Goudgele kleur met aroma’s van tropisch fruit.Evenwichtige wijn met een 

aangenaam bouquet van ananas en een lichte vanilletoets in de afdronk. Fijne houttoets 

verweren met frisse zuren 

 

Budureasca premium Fumé     

Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Gris. Een mooie balans tussen hout en aciditeit.  

Fumé komt van het gerookte aroma van houten vaten. Zeer populair, niet alleen steeds award 

winnend, maar ook nog is zeer origin 

 

 

 

 

 



Amerika 

 
Robert Mondavi Private Selection Chardonnay California                                    

Wijngaard Robert Mondavi Winery, wijnmakerij met een speciale focus op bescherming en 

duurzaamheid van het milieu. Natuurlijke wijn zorgt voor hoge kwaliteit.  

Donkergele kleur. Citrus, gebakken appel en tropisch fruit. 

Droog en lichaam, meng fruit en hout.  Lange kruidige afdronk. 

 

Zuid-Afrika 

 
“Vrede en Lust”                                                                                                          

Kogelberg Chenin Blanc komt uit een geregistreerde wijngaard “Kogelbergblok van Vrede en 

Lust”. Elgin boerderij, Casey's Ridge. 

De eerste botteling van Chenin Blanc was in 2011 en ontving een gouden Michelangelo 

Award. Deze wijn momenteel is de enige Chenin Blanc geproduceerd van fruit gecertificeerd 

als wijn van oorsprong Elgin. Een volle wijn met typische Chenin Blanc-kenmerken van 

sinaasappelschil en citrusaroma's. Een rijke smaak met hints van honingen rijp fruit - de 

perfecte voedingspartner. 

 

 

Nieuw-Zeeland 

 
Misty Cove Bluch Sauvignog Blanc Druiven – Marlborough                                    
3% Pinot Noir – 97% Sauvignon Blanc 
Door 3 % pinot noir toe te voegen aan de sauvignon blanc krijgt deze sappige smaakbom zijn 

bekoorlijke ‘blos’.  Heel veel fris fruit met een bijzonder energieke expressie, met onder meer 

pompelmoes, passievrucht, limoen en granny smith. De pinot doet met karakteristieke kers 

een delicate duit in het zakje 
 

           

Rosé wijn 
 

Frankrijk 

 
 “Chateau Guiranne” Rosé Côtes de Provence                                                  

Syrah, Carignan, Cinsault, Grenache. Delicate aroma’s van exotisch fruit, pompelmoes en 

witte bloemen. Een frisse smaak die proeft naar witte perzik en fijne oplossing van geplette 

bessen. Deze wijn is zaht en harmonieus. 

 

 

Domaine Saint-Andrieu Côtes de Provence Rosé     

Deze kristalheldere rosé is een mix van de Syrah-, Grenache- en de Cinsaultdruif. Het is een 

aromatische wijn die vol van smaak is met een zachte afdronk, fruitige neus met een geur van 

witte bloesem. Een ongecompliceerde en heerlijk frisse wijn. 



 

Rode wijn 

 

Frankrijk 

Côtes du Rhône Villages Château de la Gardine                                                     

75% Grenache en 25% Syrah. Aroma’s van kleine rode vruchten, zwart zoethout,  evoluerend 

naar steenvruchten, gedroogde pruimen en leder. In de mond ontdekken we een mooie 

houttoets en een gulheid van sierlijke en stevige tannines. Na enige tijd ontwikkelen zich meer 

complexe aroma's van opgelegde kersen en kirch 

 

Bourgogne Pinot Noir Domaine Forey                                                                      

Deze Pinot Noir barst van aroma’s van kersenpitten, pruimen, specerijen en tabak. 

Volledig in de stijl van het huis, waarbij het fruit de hoofdrol kriijgt. Een absoluut fabuleuze 

rode Bourgogne!  

    

Bourgogne Pinot Noir Cuvée Margot Olivier Leflaive   

Topproducent. Leflaive is een legendarische naam in de Bourgogne, en wordt geassocieerd 

met enkele van de grootste wijnen ter wereld. Kleine voorraden van Olivier Leflaive worden elk 

jaar door wijnliefhebbers bestreden. Deze wijn is alleen afkomstig van kleine enkele 

wijngaarden in en rond Beaune. Een lichte maar levendige wijn met pittige, hartige tonen, 

lichtzure frambozen, vleugjes kir en een heel stevige afdronk  zonder kunstgrepen. 

 

Chateau Tour haut Vignoble “St-Estèphe, Cru Bourgeois”          

St-Estephe, 65% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 6% Petit Verdot, 4% Cabernet Franc.      

18 maand vatrijping, goed gestructureerde, robuuste, krachtige wijn met zachte afdronk. 

Château Peyredon Lagravette “Haut-Médoc Cru Bourgeois”          

60% Cabernet Sauvignon en 40% Merlot. Deze intens donkerrode wijn heeft een zeer 

complexe neus met aroma’s van rijp rood en zwart fruit (braambes en framboos) , fraai 

afgerond met noties van koffie, cacao en chocolade. De smaak is vol, soepel en rond, met 

mooi versmolten tannines, eindigend met een aangenaam frisse afdronk 

 

Château Etoile de Salles Lalande de Pomerol                                                            

70% Merlot, 15% Cabernet Franc, 15% Cabernet Sauvignon. Typisch boeket met mooie 

aroma's van rood fruit. Deze wijn kenmerkt zich door een goede structuur vanwege de 

vatlagering en is fluweelzacht van smaak met noties van viooltjes, chocolade en zoethout 

La Fleur Laroze Saint Emilion Grand Cru                                                                    

70% Merlot en 30% Cabernet Franc. Deze tweede wijn van het topdomein Château Laroze, 

een Grand Cru uit Saint Emilion, wordt gevinifieerd met dezelfde zorg als zijn grote broer, wat 

je ook direct proeft in het glas. Pure en frisse aroma’s begeleiden het zachte en ronde 

smaakpalet. 

 

 



Château Labégorce Margaux 0,375 L / 0,75 L                                                                                                                        

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot en Petit Verdot. Château Labégorce is een 

topper in Margaux. Jaar na jaar kan dit domein rekenen op 90+ scores van de meest 

toonaangevende wijnrecensenten zoals Robert Parker en The Wine Spectator. Rode draad in 

deze wijn is zijn rechtlijnig, fris en mineraal karakter met een overvloed aan fruit. Soepele, rijpe 

tannines zorgen steeds voor een zachte streling op de tong.  

Chateau de Pibarnon Bandol Rouge  

Gemaakt van 90% Mourvèdre en 10% Grenache, heeft een complex en elegant aroma, 

gebouwd op een stevige, krachtige structuur, met tevens een zacht kantje en heel wat finesse. 

In de mond proeven we heel wat donkerrood fruit zoals moerbei, kers, bosbes, maar ook 

bloemen (viooltjes) Een lichte toets van zoethout en een krachtig accentje van peper ronden 

het geheel af.   

 

Vosne Romanée Domaine Jean Grivot  

Deze man maakt monumentale Pinot Noir en behoort daardoor tot de topproducenten uit de 

Côtes de Nuits. Een voorbeeld van stijl en evenwicht, duidelijke tannines en massief fruit. Diep 

geconcentreerde wijn met heel wat finesse. 

 

Château Grand Puy Lacoste Pauillac                                                                        

Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon. Aroma’s van zwart fruit en rijpe cassis, kruiden, 

viooltjes, De wijn beschikt, dankzij het terroir, over een zeer krachtige structuur. Zijn volle en 

precieze aanzet, evolueert naar een zachte maar krachtige middensmaak die stapsgewijs 

omhoog gaat dankzij zijn weelderige volume. 

  

Spanje 

Goru Red Jumilla Monastrell-Syrah-Petit Verdot            

Intense aroma’s van rood fruit. Volkruidige wijn met sappige en rijke structuur, vlezige maar 

toch satijnzacht dankzij de rijpe taninnes. 

  

Sembro – Bodegas del Jaro – Ribeira del Duero    

100% Tempranillo. Hoge aromatische intensiteit die herinnert aan verse bosvruchten en een 

zachte kruidigheid van de eerder korte passage in eiken vaten. De wijn is vol en evenwichtig 

met zwart bosfruit met zachte tannines van fruit en hout.  

  

Red Bat – Bodegas Pinord Priorat                                                                              

Garnache, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah.Prachtige Priorat, robijn rood, zeer expressief 

met vanille, rijpe kers, cassis, rijp zwart fruit, hout, licht grillé, kruidnagel en kaneel. 

 

Heredad de Baroja Rioja Reserva           

100% Tempranillo. De wijn rijpt 24 maanden op Frans en Amerikaans eiken, waarmee de 

rijpingsperiode wordt afgerond met nog eens  12 maanden op fles. Zuivere sterk aromatische 

neus van vanille, braambes en kers. Een duidelijke houtlagering die verder ondersteund wordt 

door geuren van pruim, chocolade en vanillesmaak. 

 

 



Italië 
 

Rosso Piceno Saladini Pilastri  Biowijn                                                                      

70% Sangiovese en 30% Montepulciano. Bessenaroma  waarin hints van zwarte kers, 

hazelnoten. Het fris en fruitig smaakpalet met zijdezachte textuur en mooi versmolten tannines 

 

Chianti Colli Senesi Giobatta “Chianti Toscane”                                                      

Sangiovese en Canaiolo. Intense robijnrode, consistente en evenwichtige wijn, is lekker vol en 

harmonieus. Uitstekende Chianti, onderscheidt zich door zijn doordringende geur van rood 

fruit, de gladde textuur en goede body. 

 

Barolo Albe G.D. Vajra         

100% Nebbiolo. De familie Vajra omschrijft de Albe Barolo als “Barolo zoals Barolo bedoeld 

is”. Hij heeft karakter, verfijnd evenwicht, prachtige aroma’s en rijpe tannines. De vinificatie 

duurt 30 tot 40 dagen en de rijping in Sloweens eiken vaten rond de 3 jaar. De wijn heeft 

geuren van rood fruit, pruimen en paddenstoelen. De smaak is verfijnd en complex en de 

zuren en zachte tannines maken hem af. Topdomein. 

 

Brunello di Montalcino Tenuta La Fiorita          

100%  Sangiovese. Explosieve aroma's van kreupelhout, tabak, teer en zwarte peper. In de 

mond herkennen we vooral zwart fruit (braambessen), delicieus vermengd met paddestoel en 

geroosterde koffiebonen. Deze weelderige, mondvullende wijn is zeer geconcentreerd en 

tegelijkertijd fris met mooie soepele tannines. 

 

Portugal 

 
Herdade do Freixo Tarroir Tinto – Alentejo                                                                

Alicante Bouschet, Turigo Nacional, Cabernet Sauvignon  

Gedeeltelijke rijping van 70% van de blend gedurenende 9 maanden in Franse en 

Amerikaanse vaten. Complexiteit en elegantie. De concentratie van kleur, aroma’s van rijp 

rood fruit. Een perfecet combinatie van zachte tannines met de zuurgraad. 

 

 

Georgië (hier hebben ze 8.000 jaar geleden het wijnmaken uitgevonden) 

 

Kachetië Telavi Marani Kondoli          
100% Saperavi druif. Voor wie echt wil weten wat Georgië zoals te bieden heeft, is deze 

houtgerijpte rode wijn uit het dorpje Kondoli in de provincie Kachetië een prima keuze. 

Mondvullende krachtige  wijn met rijp rood fruit en veel kruidigheid. 

 

Kachetië Koncho Qvevri              

100% Saperavi druif. Deze krachtige amforen wijn is stevig, maar ook soepel.  

Wijn uit amforen is fruitiger en intenser dan uit houten vat. Puur rood fruit. Bessen, kersen, 

milde chocoladebitters, drop en een spoortje likeur.  

 



 

Roemenië   

 

Rosu Petro Vaselo        

Cabernet Sauvignon. Er wordt geen hout gebruikt, dit resulteert in een elegante, fruitige en 

sappige rode wijn. Om zijn aroma tot extra uiting te brengen, wordt deze wijn niet gefilterd en 

is het gebruik van chemicaliën uitgesloten. 

 

 


