Onze huiswijnen
per fles € 22,50
Maison Virginie

Ma Cuvée Blanc 2018

per glas € 4,50
Languedoc-Rousillon, Frankrijk

Toegankelijkheid is niet de enige reden voor de populariteit van de wijnen van Maison
Virginie. Ook de aandacht voor kwaliteit en voor terroir (voor elke druif het juiste
bodemtype en (micro)klimaat) vormen de sleutel tot succes.
Deze wijn is gemaakt van Sauvignon Blanc (50%), Vermentino (20%), Colombard (30%).
De druiven worden ‘s nachts geoogst en afzonderlijk van elkaar op lage temperatuur
gevinifieerd in roestvrijstalen tanks wat resulteert in een frisse, fruitige wijn met
aroma’s van citrus, wit fruit en florale tonen. De smaak is levendig en elegant met een
ronde structuur en een aangename zuurgraad.

L’Auréole Rouge

Merlot 2018

Languedoc-Rousillon, Frankrijk

Helemaal in het uiterste Zuid-Westen van Frankrijk maakt men heerlijke frisse wijnen,
die hoofdzakelijk worden gemaakt om jong van te genieten. Daarvoor komen
verschillende lokale rassen in aanmerking, en die leveren verrassend sprankelende
wijnen op. Zo gebruiken de wijnmakers bij L’Auréole alleen het mooiste fruit voor deze
wijn. De druiven worden in de nacht geplukt, de trossen worden ontsteeld en ingeweekt
in roestvrijstalen vaten. Als de vergisting voltooid is, verblijft het ongefilterde sap een
paar maanden op z'n eigen bezinksel waardoor de wijn zijn frisse en vriendelijk fruitige
aroma’s behoudt. Dat resulteert in een zachte wijn met een dieprode kleur met aroma’s
van bosaardbeitjes en kersen en een lichte kruidigheid.

L’Aureole Rosé

Cinsault 2019

Languedoc-Rousillon, Frankrijk

De druiven worden 's nachts geplukt, de gekoelde trossen worden ontsteeld en zeer kort
ingeweekt in roestvrijstalen vaten. Na de vergisting verblijft de ongefilterde wijn een
paar maanden op z'n gistbezinksel.
Dat maakt het perssap van L‘Auréole met zijn lichtroze schakering en schittering bijna
Provençaals van kleur. Ook is het een echte mediterrane dorstlesser geworden. Hij is fris
en sappig roodfruitig en mooi licht van structuur.
Deze wijn is heerlijk als aperitief, een ideale feestwijn en uitstekende begeleider van
lichte gerechtjes, jonge roomkaas en vrijwel iedere salade.

Bordeaux
Kastelen, cru’s en druiven. Dat zijn eigenlijk de ingrediënten van de Bordeaux,
de grootste wijnstreek van Frankrijk. Deze ontleent haar naam aan de oude,
voorname havenstad aan de rivier de Gironde, vlakbij de oceaan. Wijn vormt het
levensbloed van dit gebied.
De Bordeaux telt ook meer grand crus, de aanduiding voor topwijnen, dan welke
andere Franse streek ook. En bij elke grand cru hoort wel een fraai kasteeltje
en even fraai etiket.
Maar daarnaast biedt de Bordeaux ook vele wijnen voor eenvoudige liefhebbers.

Chateau Tour de Mirambeau Rouge 2017

Bordeaux a.c.

€ 29,50
½ flesje ‘15 € 18,95

Volle aangename wijn, 35% Merlot, 65% Cabernet Sauvignon.
Het is een soepele rode wijn met veel fruit, cassis en kersen. Gul en puur in de smaak met mooie fijne
tonen van laurier en peper.

Château La Tour Chantecaille 2016

Saint-Emilion Grand Cru

€ 50,50

Als de rijpe druiven (75% Merlot, 25% Cabernet Franc) met de hand zijn geplukt en gesorteerd,
worden ze ingeweekt en vergist op betonnen cuves. Rijping gedurende twaalf maanden geschiedt
op eiken vaten waarvan ieder jaar eenderde wordt vernieuwd door drie verschillende tonneliers.
Zo ontstaat deze chique houtgerijpte Saint-Emilion met verrukkelijke klassieke aroma’s van Merlot,
verleidelijke specerijen, prettige tannines, ronde structuur, balans en rijke afdronk.

Château de Rieufret 2016

Graves a.c.

De appellatie Graves is vernoemd naar de bodem die rijk is aan kiezels. Deze zijn waterdoorlatend
en daardoor uitstekend geschikt voor de aanplant van Cabernet Sauvignon.
De vergisting van het druivensap vindt plaats op roestvrijstalen tanks en een gedeelte ook op
eikenhouten vaten. De wijn is gemaakt van Cabernet Sauvignon druiven en Merlot druiven, en heeft
een intense geur van bramen en rokerigheid. De Cabernet Sauvignon in de blend zorgt voor een
peperige finale. Veel lengte, structuur en balans.

€ 33,50

Bourgogne
De inwoners van de Bourgogne hebben een ongekend talent de producten
van hun terroir, hun grond, nog grootser te maken. Hier stelt men alles
in het werk om van de tafel een gezellige plek te maken om de heerlijkste
wijnen en gerechten te proeven.
Kalkhoudende mergel of kleigrond op zuid of zuid-oosthellingen.

Couvent des Jacobins 2018

Louis Jadot

€ 38,50
½ flesje’18 € 20,50

Excellente witte Bourgogne van de befaamde Chardonnay-druif.
Verrukkelijke wijn met de allure van een Mersault, omdat een deel op eikenhouten vaten heeft gerijpt.
Verleidelijk parfum van bloemen, peer, perzik en meloen.
Heerlijke rijke smaak met fijne afrondingen.

Chablis 2018

William Fèvre

€ 42,50

William Fèvre is één van de belangrijkste wijnhuizen uit het gebied rondom Chablis. De oogst wordt
handmatig uitgevoerd en in de kelder per perceel behandeld en gevinifieerd.
De wijn is gemaakt van 100% Chardonnaydruiven. De typerende smaak wordt onder meer verkregen
door de bodemgesteldheid, waar lagen van kalksteen, klei en mergel zorgen voor het minerale karakter
van de Chablis. Elegant en zuiver, zacht fruit en een mooie balans.

Couvent des Jacobins 2016/2017

Louis Jadot

€ 38,50
½ flesje’17 € 20,50

De rode Bourgogne Couvent des Jacobins is een cuvée van verschillende wijnen
uit de Côte d’Or, de Chalonnais en Auxerrois. De wijn heeft negen tot zestien maanden rijping op
eikenhout en staal ondergaan. Diepe, rode en jeugdige kleur. Fijne aroma’s in de neus en een levendige,
frisse smaak zorgen voor een heerlijke wijn met een beetje tannine en veel karakter.

Macôn Rouge 2017

Louis Jadot

Deze prachtige rode wijn geurt en smaakt naar rood fruit met prachtige aardse tonen en kruidigheid.
De aangename lichte tannines maken de wijn mondvullend en makkelijk drinkbaar, en aangenaam
om tijdens de gehele maaltijd van te genieten. De rode wijnen in dit gebied worden voornamelijk
gemaakt van Gamay en een klein beetje Pinot Noir. De druiven worden vergist op roestvrijstalen
cuves om zoveel mogelijk fruit in de wijn te behouden. Uitstekend als begeleider van charcuterie,
kaas en vleesgerechten.

€ 35,50

Beaujolais
Beaujolais begint ongeveer 10 kilometer ten zuiden van Mâcon.
Het gebied heeft een totale breedte van 12 kilometer en een lengte van
60 kilometer en kan in twee subregio's ingedeeld worden,
Haut-Beaujolais en Bas-Beaujolais. Haut-Beaujolais ligt het noordelijkst
en hier worden de beste wijnen gemaakt, waaronder ook de Beaujolais
Villages. In Bas-Beaujolais, die zuidelijker ligt, wordt de gewone Beaujolais
gemaakt.

Brouilly 'Sous les Balloquets' 2018

Louis Jadot

€ 40,50

De geplukte druiven ondergaan een schilinweking gedurende 10 tot 12 dagen voordat ze vergisten op
hout of staal. Daarna worden ze gemengd.
Deze Brouilly is een volle wijn, met florale en aardse aroma’s. Hij is gul van smaak met rijpe bessen,
kersen en iets van zoethout. Het is een wijn die zeer goed past bij geroosterd rund en lamsvlees en
perfect samengaat met niet te geprononceerde kazen.

Fleurie 2017

Château de Raousset

€ 43,50

Deze druivenstokken van gemiddeld 45 jaar oud groeien op een granieten bodem waardoor de hoge kwaliteit
van deze wijn ontstaat. De hele druiventrossen worden onder druk vergist. De gisting vindt in de druif plaats.
Dit geeft wijnen met veel kleur en primair fruit en weinig tannine. Daarna rijpt de wijn nog 8 tot 10 maanden
op het vat, waar een dieprood gekleurde, vol fruitige wijn ontstaat.
De rijpe rode vruchtentonen en subtiele frisheid zijn in balans. De wijn is verfijnd, zowel in geur als in
smaak en past als zodanig perfect bij rood vlees. Bovenal verrassend is de combinatie met geitenkaas.
Gemaakt van 100% Gamay druiven.

Rhône wijnen
De wijnbouw in de Rhône-vallei stamt reeds van voor onze jaartelling.
Op de hellingen van de vallei kunnen de druiven goed rijpen. Het zonnige weer
en de koude, stormachtige wind de mistral zorgen verder voor optimale
omstandigheden.
De bodem bestaat uit kalkgrond met keien.

Vieilles Vignes 2016

Domaine de Grangeneuve

€ 35,50

Deze wijn wordt gemaakt van druiven van de Grenache (50%) en Syrah (50%), afkomstig van stokken die
aangeplant zijn in de jaren 60 van de vorige eeuw. De druiven vergisten in betonnen cuves, waar aansluitend
ook de rijping van 12 maanden plaatsvindt. Dit resulteert in een kruidige wijn met zwoele tonen van rood
fruit en een beetje zoethout, en een brede smaak met zachte tannines en een mooie kruidigheid.

Chateauneuf-du-Pape 2015

Domaine Raymond Usseglio & Fils

€ 58,50

Deze Châteauneuf de Pape Rouge is een sterke dominante Grenache. Hij bestaat nl. voor 80% uit
Grenache en voor slechts 20% uit Mourvèdre, Syrah Cincault en Counoise. Een aromatische ronde wijn.
Goed en uitnodigend dankzij de bloemen en vruchten. In de mond in het begin fris, met een goede basis
daarachter en een goede continuïteit. Het is een gestructureerde wijn met fijne en elegante tannines.

Elzas
De Elzas is een uitermate interessant wijngebied door zijn smaken en
variaties. Een heel pallet aan diverse druiven met elk hun eigen karakter:
Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Muscat, Sylvaner, Riesling en
Gewurztraminer. Wij gingen op zoek naar een producent die de cultuur in
zijn wijn wil laten spreken, de wijnboer die op zoek gaat naar frisheid, de
mineraliteit of de uitdrukking van druif en bodem.
En..... hebben deze ook gevonden in het wijnhuis Bestheim.

Pinot Gris 2017

Bestheim

€ 31,50

Deze wijn heeft een mooie goudgele kleur. De geur is weinig intens, maar met een grote aromatische
complexiteit. Pinot Gris ontwikkelt vaak typisch rokerige tonen : aroma’s van kreupelhout, verbrande
druiventwijgen, mos, champignons, zuidvruchten, abrikoos, honing, bijenwas en kruidkoek.
De smaak is vol en met een rondheid die overgaat in een licht zoete weelderigheid, maar altijd
ondersteund wordt door een mooie frisheid. De uitgebalanceerde kracht maakt de wijn zo aantrekkelijk.

Gewurztraminer 2017/2018

Bestheim

€ 34,50
½ flesje € 18,50

De Gewurztraminer wordt wel eens de gekke druif genoemd. Het is een decadente,
tegendraadse druivensoort met veel aromatheater. Mediumgeel, gulzig tranend, met een intense
helderheid en een smaak van roze pompelmoes, gekonfijte abrikoosjes, gember en roosjes typeren
deze druif enorm.

Riesling 2017

Bestheim

€ 31,50

Deze Riesling is bleekgeel van kleur met schitterend groene reflexen die de karakteristieke frisheid
al verraden. De geur is van een grote finesse met fruitaroma’s, florale aroma’s en ook aroma’s van
anijs, komijn, zoethout en venkel. De smaak is droog met verfrissende zuren. Riesling is bij uitstek een
gastronomische wijn: behalve in de vanzelfsprekende combinaties met de Elzasser keuken schittert hij
bij vis, schelpdieren en schaaldieren. Op subtiele wijze accentueert hij de jodiumsmaak van de
producten uit de zee. Al even goed doet hij het bij gevogelte, wit vlees of geitenkazen.

Loire
De Loire is met een lengte van ruim 1000 kilometer de langste rivier van
Frankrijk. De rivier ontspringt in de Ardeche, het zuidoosten van Frankrijk.
Via Orléans, Tours en Nantes stroomt de Loire naar de Golf van Biscaye,
waar hij uitmondt in zee.
De Loire wijnstreek strekt zich uit in de vallei aan weerszijden van de rivier,
van Orléans tot Nantes. De Loirevallei staat vooral bekend om zijn frisse en
fruitige, overwegend witte wijnen, die erg goed gekoeld gedronken kunnen
worden.

Sancerre ac 2017

Domaine Paul Prieur

€ 43,50
½ flesje’18 € 23,50

De wijnstokken van deze wijn groeien op twee verschillende grondsoorten: In het
zuidwesten op Caillotes-bodem en in het noordwesten op Terres Blanches. Elk brengt een eigen type
wijn voort die na vergisting in roestvrijstalen tanks samengevoegd wordt, om vervolgens nog enkele
maanden op hun lie te laten rusten. Deze werkwijze resulteert in kostelijke witte wijn met een stuivend
bouquet, zuivere Sauvignon kenmerken als groene appel en buxus verrijkt met bloemengeuren,
een vleugje specerijen en een mooie sappige frisse smaak en finale.

Pouilly Fumé ac 2018

Domaine Thibault

€ 40,50
½ flesje’18 € 22,00

De smaak van deze wijn is voor een belangrijk deel te danken aan de bodem
waarop de Sauvignon druiven groeien. De bodem bestaat voor een groot gedeelte uit kalkhoudende
klei en dit zorgt voor frisheid bij witte druivensoorten. Puur genieten!

Le Grand Ballon Sauvignon 2018 Domaine Joël Delaunay

€ 27,50

Deze wijn heeft een moderne stijl, maar typisch sauvignon blanc. Stuivend met grassige tonen, citrus,
groene pruimen en verse groene kruiden. Ideaal als aperitief, maar ook zeer geschikt bij gegrilde
groene asperges of een salade met zachte geitenkaas.
Het klimaat is gematigd maritiem. De bodem bestaat uit vuursteen, klei en kiezel op een ondergrond van
kalk. Bij optimale rijpheid worden de druiven geoogst en vergist op temperatuurgecontroleerde RVS-tanks.
Weetje: Le Grand Ballon verwijst naar de vele ballonvaarten die over de kastelen van de Loire worden
gemaakt. Een populaire toeristische attractie.

Italië
Wijnland Italië heeft een geheel eigen karakter. Het klimaat varieert enorm van noord naar zuid. In de
wijngaarden staan honderden inheemse druivensoorten aangeplant. Italië is beroemd om haar mooie
beroemde klassieke bewaarwijnen. Tegenwoordig worden er ook bijzondere nieuwe wijnen geproduceerd.

Ca'Tullio Pinot Grigio 2017

Friuli-Venezia Giulia

€ 27,50

Dit wijnhuis is gelegen in het gebied Friuli-Venezia Giulia waar uiterst verfijnde
en elegante wijnen vandaan komen. De regio ligt in het noordoosten van
Italië tussen de Julische Alpen en aan de oevers van de Adriatische Zee.
De druiven worden zacht geperst en vergist op lage temperaturen in roestvrijstalen tanks.
De wijn is gemaakt met speciaal geselecteerde gisten en rijpt enige tijd in de tank voordat
hij wordt gebotteld. Mooi strogeel van kleur, aromatische neus met lichte tonen van
banaan en peer. Een zacht mondgevoel, fruitig met in de afdronk tonen van
geroosterde amandelen.

Nanfrè Valpollicella 2018

Tenuta Sant’Antonio

Veneto

€ 32,50

Deze Valpolicella is traditioneel gemaakt van Corvina-druiven (70%) aangevuld met
Rondinella-druiven. Het resultaat na strenge selectie is goed geconcentreerde vruchten
die na handmatige oogst voorzichtig verder worden ingeweekt en daarna volgt een 10
daagse fermentatie op roestvrijstalen tanks, en persing voor meer kleur en complexe
looizuren. Dit resulteert in een wijn met optimale frisheid, fruitige aroma's en zachte
tannines. De mooie robijnrode gekleurde wijn met kersen en rijprode vruchten-tonen is
soepel in het glas en komt bij lichte vleesgerechten en kaas zeer goed tot z'n recht.

Tenuta Sant’Alfonso 2017 Chianti Classico

Toscane

€ 42,50

Diep robijnrode wijn, met een complexe geur, die vol is en rijk met hints van rood
fruit en kruiden. De smaak is warm, veel body, zacht, fris en met een mooie structuur
van verfijnde tannines. Bij de gisting zijn de modernste technieken gebruikt om de
wijn zo natuurlijk mogelijk te houden. De rijping, gedurende een jaar, is in Frans eiken
vaten, vervolgd door verdere rijping op de fles gedurende enkele maanden.

Portugal
Portugal is een ware schatkamer met vele soorten druivenrassen waarvan buiten de eigen streek nog nooit
iemand gehoord heeft. Alhoewel Portugal als wijnland al eeuwen meedoet, is het zeker niet ouderwets. Ook
hier heeft men zijn voordeel gedaan met technische verworvenheden. De wijnen hebben daardoor aan
finesse gewonnen, terwijl hun authenticiteit niet is weggeëbt. Portugal kent verrassende verschillen in
klimaat, van nat en koel in de noordelijke Minho tot zonnig en warm in de zuidelijke Algarve.

Casa Santos Lima Colossal Reserva 2016

Lisboa

€ 26,50

Deze wijn is gemaakt van de druiven syrah (30%), touriga nacional (30%), tinta roriz
(30%), alicante bouschet (10%). Het wijngebied heeft een klimaat met warme zomers
en koude winters. Het terroir kent voornamelijk elementen van kalk, kiezel en klei.
De rijpe druiven ondergaan een koude schilweking van 24 uur en vergisten in grote,
temperatuur gecontroleerde vaten. Hierna volgt opnieuw 15 dagen schilweking.
De wijn rijpt tot slot 8 maanden op Frans en Amerikaans eikenhouten vaten. De
dieppaarse wijn wordt gekenmerkt door veel rijp rood fruit en pruimen, een licht florale
noot en overduidelijke aroma's van specerijen. De wijn is vol en rijk, heeft fijne zuren,
zachte tannines en een lange afdronk van donker fruit en specerijen.

Spanje
Spanje heeft met meer dan 1,1 miljoen hectare de grootste wijngaardoppervlakte ter wereld. Toch staat
het land met een jaarlijkse productie van circa 3 miljard liter slechts op de 3e plaats op de ranglijst van
wijnproducerende landen. Frankrijk en Italië produceren ongeveer 5 keer zoveel. Spanje kent zeer
uiteenlopende klimaten, van regenachtig en gematigd in het groene noordwesten tot zeer heet en droog
in het zuiden. Daardoor groeien er zeer veel verschillende druivenrassen in het land.
Dit verklaart waarom het land een geweldig rijk geschakeerd aanbod van wijnen heeft, met zeer
verschillende en zeer eigen karakters.

Barón de Ley Blanco 2017/2019

Rioja

€ 28,50

Deze witte wijn is gemaakt van de Viura druif. Direct na de handmatige oogst
worden de druiven geperst en wordt het sap voor een ongeveer 15 dagen
durende vergisting overgestoken op temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen
vaten. De wijn is stuivend fris met een exotische neus en heerlijke sappige
vruchtenaroma's, mooie balans en strakke afdronk.

Ermita Veracruz Verdejo 2018 Viñas Jóvenes Rueda

€ 26,50

Viñas jóvenes betekent jonge druivenstokken. Deze wijn is dus gemaakt van
druiven afkomstig van jonge stokken, wat een heerlijk lichtvoetige wijn geeft
met veel fruit in de smaak. De ontsteelde, licht gekneusde druiven ondergaan
een koude schilinweking van enkele uren. Daarna worden de druiven voorzichtig
geperst en rijpt de most langzaam op lage temperatuur in roestvrijstalen tanks.
Dit resulteert in een strogele wijn met groene reflecties en een stuivende neus
met intense aroma’s van tropisch fruit, groene appel en venkel. De smaak is fris
en fruitig met tropisch fruit en een subtiel bittertje.
Lekker als aperitief, bij lichte voorgerechten, salades, vette vissoorten,
schaal- en schelpdieren en jonge kazen.

Barón de Ley Reserva 2015

Rioja

€ 40,50

Deze rode wijn is gemaakt van de Tempranillo druif. De handmatig geoogste
druiven worden na schilinweking en persing op traditionele wijze vergist. De wijn
rijpt 20 maanden op Amerikaans eikenhout en aansluitend 24 maanden op fles
wat resulteert in een romige wijn met satijnzachte structuur en aangename,
rijpe tannines, en met verleidelijke aroma's van klein bosfruit, pruimen, verse
paddenstoelen, ceder, koffie en chocola.

Abadal Franc 2018

Catalunya

€ 28,50

Gemaakt van de druiven Cabernet Franc, Tempranillo en Sumoll. De druiven worden
vergist in roestvrijstalen tanks. Daarna rijpt de wijn 4 maanden in Franse en
Amerikaanse eikenhouten vaten.
De wijn is fris, gul en elegant, met kruidige aroma’s van munt, viooltjes en rozemarijn,
rood fruit, toffee en balsamico. De smaak is fris en zacht en de tannines zijn soepel.
Heerlijk bij varkens- of kalfsvlees, gegrilde groenten en vegetarische gerechten met
paddenstoelen.
Weetje Sumoll is een rustieke blauwe druif, oorspronkelijk afkomstige uit Penedès.
De naam komt van sumollar wat zoiets betekent als ‘verdorren’. Een jonge wijn gemaakt
van 100% sumoll heeft iets ruigs en droogs in de smaak.

Zuid-Afrika
De wijnbouw van Zuid-Afrika is geconcentreerd in het zuidwestelijke deel van het
land. Daar heerst een mild Middellandse Zeeklimaat dat ideaal is voor de
druiventeelt. Overdag schijnt de zon in overvloed en zorgt een aangename zeewind
voor verfrissing. ’s Nachts koelt het af. Door het grote verschil in dag- en
nachttemperatuur ontwikkelen de aroma’s in de druiven zich goed. Dankzij het
stabiele klimaat is de kwaliteit van de wijnen van jaar tot jaar zeer gelijkmatig.

Simonsig Estate 2019

Chenin Blanc

Stellenbosch

€ 28,50

Heerlijk volle witte wijn gemaakt van de chenin Blanc druif, met licht zoete fruit aroma's. In de smaak
proeft U Golden Delicious appels, peer en tropisch fruit zoals meloen, guaves en ananas. Geweldige
witte wijn van een van de beste wijnhuizen van Zuid-Afrika. Combineert mooi met visgerechten,
asperges en salades.

Boschendal 1685 Grande Cuvée 2017 Sauvignon Blanc

Franschhoek

€ 41,50

Een heerlijke wijn gemaakt van de druiven Sauvignon Blanc (95%) en Semillon (5%). In de geur aroma’s
van kruiden en tropisch fruit met tonen van citroen en groene vijgen. Deze complexe aroma’s leiden
naar een romige, harmonieuze smaak met een lange afdronk vol mineralen.

Simonsig Estate 2017/2018 Cabernet Sauvignon Shiraz Stellenbosch

€ 28,50

Wijn gemaakt van Cabernet Sauvigon en Shiraz druiven. Er worden twee aparte wijnen gemaakt die
uiteindelijk in een assemblage een soepele wijn opleveren. De Cabernet zorgt voor een romige en vlezige
structuur met zwarte bessenaroma’s, terwijl de Shiraz de wijn roodfruitig en sappig maakt. De
roodgekleurde bodem waar de wijnstokken op groeien is rijk aan klei en mineralen. Nadat de druiven
geplukt zijn, vindt vergisting plaats op roestvrijstalen cuves. De wijn krijgt geen houtlagering.

Afrika Klassiek Rood 2017

Wes-Kaap

€ 25,50

Deze wijn wordt gemaakt van meerdere druiven afkomstig van verschillende wijngaarden verspreid
over het gebied. Alleen de percelen waar de klimatologische en geologische omstandigheden het best
zijn voor de benodigde druivenvariëteiten, worden geselecteerd. Daarvan komen ook nog eens slechts
dié vruchten in aanmerking die de hoogste concentratie geur en smaak in zich dragen. Daarna bepaalt
het vakkundige team in de winery de uiteindelijke blend of samenstelling van de wijn. Dat ze de kunst
van dat blenden zeer goed verstaan bij dit wijnhuis blijkt wel uit het ongekende succes van hun wijnen.
Deze blend is gemaakt van cinsault (46%), pinotage (40%), ruby cabernet (14%). De druiven vergisten in
roestvrijstalen tanks, wat resulteert in een elegante wijn met volle smaak, nauwelijks tannines, veel fruit en
kruidigheid.

Australië
Het totale wijngaardoppervlak van Australië beslaat ongeveer 160.000
hectare. Een groot deel van het land is te warm voor de wijnbouw. Het
midden van het land bestaat uit woestijn, en in het noorden en oosten
bevinden zich tropische stranden. De wijnbouw is daarom geconcentreerd
in het warme, maar geschikte zuiden van Australië, van West naar Oost over
een lengte van zo’n 5.000 km, verspreid over verschillende staten, zoals
Western Australia, South Australia, Victoria en New South Wales.
South Australia, met als hoofdstad Adelaide, produceert maar liefst 40%
van de totale wijnproductie.

Deakin Estate 2018

Chardonnay

Victoria

€ 24,50

Deze wijn is gemaakt van 100% Chardonnay druiven.Voor het maken van deze Chardonnay is bewust
gekozen voor druiven van verschillende wijngaarden, die op verschillende tijdstippen rijp waren. De
druiven werden binnengehaald gedurende een periode van in totaal drie tot vier weken, gedurende
vrijwel de gehele maand februari. Dat leverde druiven op in uiteenlopende stadia van rijpheid. Zo kreeg
de wijn aan de ene kant mooie frisse elementen en aan de andere kant mooi rijp fruit. Ook de gisting vond
apart plaats, om ook daarin variatie te kunnen aanbrengen. Zo gistte een deel van de druiven in contact met
eikenhout. Uiteindelijk werden alle verschillende cuvées samengebracht tot een wijn met complexiteit,
breedte en heerlijke aroma’s van hout en exotisch fruit.

Deakin Estate 2018

Merlot

Victoria

€ 24,50

Gemaakt van 100% Merlot druiven. Deze fijne Merlot is met de spreekwoordelijke fluwelen handschoen
bewerkt waardoor enkel de zachtste tannines tot uiting komen. De wijn rolt dan ook zacht als zijde
over de tong. Het smaakprofiel van deze fraaie wijn wordt gedomineerd door dat van rode bessen.
De wijn heeft een licht zoet karakter en een fijne finish. De geur is krachtig met veel kruidigheid,
laurier, paddestoelen ondersteund met wat eiken.
De wijngaarden zijn ideaal gelegen langs de oevers van Victoria rivier in het zuidoosten van Australië.

Nieuw-Zeeland
Marlborough is uitgegroeid tot een lichtend voorbeeld voor de “Nieuwe Wijnwereld”.
De Sauvignons worden algemeen gerekend tot de beste ter wereld. En daarbij bleef
het niet. De druiven komen hier tot wasdom in een
lang uitgesponnen rijpingsseizoen met veel zon, weinig neerslag en een gematigd
zeeklimaat. Een alluviale bodem zorgt ervoor dat wortels diep in de bodem
kunnen doordringen en dat er genoeg afwatering is.

Hãhã Sauvignon Blanc 2018

Marlborough

€ 38,50

Hãhã is een splinternieuw bedrijf dat sinds enkele jaren hoge ogen gooit in de internationale wijnpers.
Gemaakt van Sauvignon Blanc druiven. De handmatig geoogste druiven worden streng geselecteerd
en koel vergist in roestvrijstalen tanks. Het resultaat is een stuivende en frisse wijn met kruisbes, mango,
limoen en passievrucht. Concentratie, mineraliteit, rijkdom en een lange, droge afdronk met opnieuw
limoen. In de taal van de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland, de Maori, betekent “Hãhã”
zoiets als “geurig, hartig, weelderig”.

Chili
In 1935 begon de Catalaanse immigrant Miguel Viu-Garcia met zijn zoons Augustín
en Miguel Viu-Manent een wijnhandeltje in Santiago de Chile. Op de lokale markt
verkochten ze wijn onder hun eigen naam: Vinos Viu. In 1966 ging zoon Miguel zelf
wijn maken. Hij kocht een hacienda in Colchagua Valley die tot dan toe zijn
voornaamste druivenleverancier was. Viu Manent is nog altijd een hecht
familiebedrijf en bezit het ruim 250 hectare wijngaarden. 10% van de witte druiven
komt van speciale percelen in Casablanca Valley en Colchagua Coast. Bij Viu
Manent vinden ze Chili een bevoorrecht wijnland waar bodem, klimaat en druiven
gezegend lijken te zijn. Viu Manent zet zich sterk in voor duurzame wijnbouw en
hecht veel waarde aan de invloed van terroir op de wijnen.

Viu Manent Chardonnay Reserva 2019

Colchagua Valley

€ 24,50

Voor deze wijn worden druiven gebruikt van twaalf tot veertien jaar oude druivenstokken.
Na de oogst gaat deze elegante Chardonnaydruiven twaalf uur lang voor inweking op roestvrijstaal.
Ook op RVS, vindt vervolgens de vergisting plaats.
De wijn rijpt gedurende vier maanden op eigen gistcellen om de complexiteit te bevorderen.
Hierna volgt er assemblage, filtering en wordt de wijn gebotteld.
Na dit gehele proces blijft er een fruitig, zuiver, en sappig monocépage over met aroma's van ananas,
vijg, meloen en citroen. Ook kan u enkele geroosterde, romige en honingrijke toetsen terugvinden.
Heerlijke combinatie met gevogelte, witvlees of visgerechten.

Viu Manent Secret Viognier 2017

Colchagua Valley

€ 31,75

Gemaakt van 85% viognier en 15% ‘geheime’druiven. Secret refereert aan de 15% jaarlijks wisselende
druiven die aan de viognier worden toegevoegd. Welke dit precies zijn, houdt Viu Manent namelijk geheim.
De druiven worden vergist in temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen tanks. Na de vergisting rijpt de
wijn circa 10 maanden op zijn gistcellen, eveneens in roestvrijstalen tanks. De wijn heeft zich ontwikkeld
tot een complexe, maar frisse en fruitige wijn met aroma’s van papaya, abrikoos, rijpe peer en citrus,
naast florale tonen. Volle, iets vettige, maar opnieuw frisse smaak en een lange, verfijnde afdronk.
De kunst op het etiket is van de Chileense artiest Catalina Abott.

Viu Manent Secret Syrah 2017

Colchagua Valley

€ 31,75

De Viu Manent Secret Syrah is een dieppaars ondoorzichtig gekleurde wijn. De wijn bestaat 85% uit
vijf jaar oude syrah stokken en 15% overige variëteiten van matig vruchtbare leemgrond.
Na handmatige oogst en kneuzing van de zeer rijpe druiven wordt de most gedurende 10 dagen
teruggekoeld naar 10º tot 12º Celsius om extractie van fruit aroma’s te bevorderen. Daarna mag de
temperatuur tijdens de erop volgende natuurlijke gisting oplopen tot wel dertig graden.
Twee tot viermaal daags wordt het sap en schillenmengsel omgepompt; de melkzure gisting vindt na
persing plaats op vat. Bijna 90% van de wijn rijpt vervolgens op Frans en Amerikaans eiken waarvan iets
minder dan de helft bestaat uit nieuw hout.
De smaak van deze wijn is intens en kruidig, met fruittonen van kersen en zwarte bessen.
De kunst op het etiket is van de Chileense artiest Catalina Abott.

Rosé wijnen
Rosé wordt gemaakt van blauwe druiven. Soms in combinatie met witte druiven. De wijn krijgt haar kleur
omdat de schillen van de blauwe druiven minder lang bij het sap (de most) blijven dan bij de bereiding
van rode wijn. Tijdens de traditionele vinificatie worden de druiven gekneusd en beginnen de schillen hun
kleurstof aan het sap af te geven. Zodra de wijnmaker tevreden is over de tint worden de druiven voorzichtig
geperst en schillen en sap van elkaar gescheiden. Daarna gaat de vergisting verder. Hoe langer de schillen
en het sap contact hebben, des te donkerder wordt de kleur en des te krachtiger de smaak van de rosé.
De beperkte hoeveelheid tannine in rosé maakt dat zij fris en licht is, maar toch met zekere stevigheid
gedronken kan worden.

L’Aureole Rosé Cinsault 2019

Languedoc, Frankrijk

€ 22,50

De druiven worden 's nachts geplukt, de gekoelde trossen worden ontsteeld en
zeer kort ingeweekt in roestvrijstalen vaten. Na de vergisting verblijft de ongefilterde
wijn een paar maanden op z'n gistbezinksel. Dat maakt het perssap van L‘Auréole
met zijn lichtroze schakering en schittering bijna Provençaals van kleur. Ook is het een
echte mediterrane dorstlesser geworden. Hij is fris en sappig roodfruitig en mooi licht
van structuur. Deze wijn is heerlijk als aperitief, een ideale feestwijn en uitstekende
begeleider van lichte gerechtjes, jonge roomkaas en vrijwel iedere salade.

Barón de Ley Rosado 2016

Rioja, Spanje

€ 28,50

Nadat de rijpe tempranillo met de hand is geplukt, gaan de ontsteelde vruchtjes na
een tweede handmatige selectie voor schilinweking gedurende 8 uur op gekoelde
tanks. Dat is precies voldoende tijd om deze rosé de juiste bleekrode kleur te geven.
Vervolgens gaat het sap voor alcoholische gisting op roestvrijstaal bij een temperatuur
van 19º Celsius zodat alle prettige aroma’s in de wijn terecht kunnen komen.
De rosado van Barón de Ley geurt intens en smaakt elegant naar eerlijk rood fruit:
rode bessen, aardbei en framboos. Een prachtig aperitief of een ideale begeleider
van lichte gerechtjes.

MIP Classic Rosé 2018

Provence, Frankrijk

€ 38,50

Het wijndomein Guillaume & Virginie Philip wordt gerund door Guillaume en zijn
vrouw Virginie Philip. In 2007 hebben zij hun eerste wijn, de inmiddels beroemde
MIP rosé, gemaakt.
Deze wijn is gemaakt van cinsault (60%), syrah (20%), grenache (20%). De druiven
worden na het oogsten rond het vriespunt bewaard want hoe koeler de druiven, hoe
minder kleur van de bessen zich in het sap verspreidt. Na persing wordt het druivensap
vergist in gekoelde tanks. Daarna rust het sap zo’n 4 maanden op z’n gistbezinksel om
een nog mooiere fruitigheid te ontwikkelen. Een heel licht getinte en verfijnde rosé
met geur- en smaaknuances van rode vruchtjes, perzik en citrusfruit naast verleidelijke
tonen van rozenblaadjes.

