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Well of Wine groeit verder.

De catalogus van 2019 staat vol schitterende wijnen - afkomstig van 

kleinschalige wijnbouw - waarvan een zeer hoog percentage biologisch of 

biodynamisch. 

Dit jaar leggen wij de nadruk op nieuwe vondsten voor onder de € 10 winkelprijs, 

zoals de wijnen van Santa Cruz, Rochecolombe, een fantastisch nieuwe Picpoul 

de Pinet en Domaine de l’Armet. Heerlijke en eerlijke wijnen met een uitstekende 

prijs-kwaliteit verhouding. Wijnen voor alledag die plezieren!

Ondertussen blijven wij gedreven op zoek naar meer van dit soort wijnen met de 

focus op 100% biologische wijnbouw. Met een slordige 550 wijnen behoort de Well 

of Wine collectie tot de breedste op de markt en kwalitatief tot de top.

Blij u van dienst te zijn,

Santé namens Nico McGough, Hans Dijkstra en Cathy Moerdijk
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LegendaVoorwoord

Geachte wijnliefhebber,

Voor u ligt de nieuwe prijscourant 2019. Well of Wine beschikt over een breed 
assortiment wijnen en mineraalwater en tegenwoordig ook whisky. Al onze wijnen 
liggen onder één dak in een smetteloze bovengrondse opslag, waardoor wij snel 
kunnen leveren.

Verrassen
Het assortiment van Well of Wine bestaat uit wijnen die worden geproduceerd 
door veelal kleine, ambachtelijke producenten. Zij zetten zich in om mooie 
producten te maken, waarmee u uw klanten en gasten kunt verrassen. Sommige 
wijnen zijn maar beperkt leverbaar.

Biologisch
Veel van onze wijnen zijn biologisch en waar mogelijk voorzien van een biologisch  
certificaat. Er zitten veganistische, terra-vitis gecertificeerde, demeter gecertificeerde 
en wijnen zonder toegevoegd zwavel bij.

Autochtone druivenrassen
Ons inkoopteam heeft gezocht naar wijnen van, waar mogelijk, traditionele, 
autochtone druivenrassen specifiek voor het gebied van herkomst, met een 
uitstekende prijs - kwaliteit verhouding. Het zijn allemaal smaakvolle en culinaire 
wijnen die we graag aan u presenteren.

Service
Het team van Well of Wine staat voor u klaar. Naast het leveren van wijn, geven 
wij u graag handvaten en tips. Wij hebben proefnotities van alle wijnen uit het 
assortiment, die wij u graag ter beschikking stellen.  

Niet onbelangrijk
Met het uitkomen van deze prijscourant vervallen alle voorgaande prijslijsten 
van Well of Wine. Het assortiment is vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. 
Alle prijzen zijn in euro’s inclusief de accijns en inclusief B.T.W.

Bestellingen
Uw bestelling geeft u door via de site www.wellofwine.nl
Bestellingen via de site voor 13.00 uur geplaatst, worden in principe de 
volgende dag geleverd. Bestellingen boven de €100 worden gratis thuis- of op 
kantoor bezorgd!

Uw contactpersoon

Arjan Rietveld - Wijnverteller
06 14 10 54 86

Cathy Moerdijk  - Donna di Vina
06 51 53 24 64

Hans Dijkstra - Wijnontdekker
06 23 16 26 86

Nico McGough - Wijninspirator
nico@wellofwine.nl

NO ADDED 
SULPHITE

Biologisch Terra-vitis Bio-dynamisch Veganistisch I Veganistisch D Geen sulfiet

1    Milde witte wijn

2    Ronde witte wijn

3    Krachtige, volle witte wijn

1    Milde rode wijn

2    Ronde rode wijn

3    Krachtige, volle rode wijn

1    Milde rosé wijn

2    Ronde rosé wijn

3    Krachtige, volle rosé wijn

1    Witte zoete wijn

2    Oxidatieve wijnen (Sherry)

3    Port of portachtigen/rode zoete wijn

Legenda    schroefdop
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Fiets maar om.
Een van de meest serieuze wijncritici van Nederland is ongetwijfeld Nicolaas 
Klei. Dat moet je ook wel zijn wil je jaar in, jaar uit, vele duizenden wijnen gaat 
keuren voor de ‘Omfietswijngids’.
In de editie 2017 pronken wij met niet minder dan 190 titels, een sprong vooruit 
van 80% ten opzichte van het jaar ervoor. Onze wijnen kregen in de gids het 
hoogst aantal Omfietswijnen van Nederland. Al deze wijnen zijn terug te vinden 
in onze catalogus met het icoontje: 

Groot, groter, grootst.
En dan is er de Grote Hamersma. Ook al zo’ n huzarenstukje want ook 
wijnschrijver Harold Hamersma moet zich jaarlijks door duizenden wijnen heen 
‘kauwen’ om deze te rangschikken in zijn gids, De Grote Hamersma. Voor Well 
of Wine werd de editie van 2017 een zegenreeks want wij kwamen met 205 
wijnen in zijn gids. Mogelijk nóg indrukwekkender waren de punten want meer 
dan de helft van al onze wijnen eindigden met een cijfer 9 of hoger.
Deze wijnen zijn herkenbaar aan het icoontje:     

Wij hebben een doordruk gemaakt van het deel dat gewijd is aan onze wijnen.

de Grote Hamersma & de Omfietsgids
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MOUSSEREND
Champagne Leclerc-Briant

Leclerc Briant is toonaangevend voor biodynamische Champagnes, Demeter, 
veganistisch & AB gecertificeerd. Drijfveer achter deze ontwikkeling was Pascal 
Leclerc. Inmiddels is het huis overgenomen door een Amerikaans echtpaar 
samen met een aantal Franse investeerders. Het huis wordt geleid door Frédéric 
Zeimett. Zij hebben de meest bevlogen biodynamisch werkende wijnmaker 
aangesteld: Hervé Jestin. De Champagnes zijn verschillend van smaak, stijl 
& samenstelling en hebben allemaal hun eigen karakter. De Premier Crus zijn 
“single vineyard crus” uit Cumières en Cramant, zij staan bekend om diepte en 
finesse. Er zijn verschillende percelen, met hun specifieke kenmerken van de 
grond en wijnstokken. Ze worden geselecteerd voor de buitengewone kwaliteit 
van de druiven die hun wijnstokken produceren. Meervoudig medaillewinnaar. 
”Biodynamisch Vuurwerk” zei Gert Crum. “Champagne zoals het hoort”, kopte 
Nicolaas Klei. Een “9” in de grote Hamersma. “Zinderende precisie” in de 
NRC. “de Champagneontdekking van het jaar” Harold Hamersma. Daarnaast 
zijn zowel de ‘Brut Reserve” en de ‘Blanc de Meuniers’ verkozen tot beste 
champagne van Nederland in hun prijsklasse door Proefschrift.

2   Brut cuvée de Réserve
 40% pinot noir, 40% pinot meunier en 20% chardonnay

2   Vintage 2010 Brut
 70% pinot noir en 30% pinot meunier

3   1er Cru extra Brut 
 70% pinot noir, 15% pinot meunier  en 15% chardonnay
 
3   Cuvée Divine (Gouden Medaille), Solera systeem 06/05/04

 50% pinot meunier, 30% pinot noir en 20% chardonnay

3   La Croisette Zéro dosage
 Blanc de Blancs, dus 100% chardonnay

3   Blanc de Meuniers 1er Cru, Brut Zéro
 Blanc de Blancs, dus 100% chardonnay

 Le Clos des 3 Clochers 
       Blanc de Blancs, dus 100% chardonnay

       Les Basses Prières 
       100% pinot noir

3   Demi-Sec 2009
 70% pinot noir en 30% pinot meunier

3   Pure Cramant Brut Zero*
 Blanc de Blancs Grand Cru, 100% chardonnay

3   Abyss*, ligt “sur latte” op 60 meter
 diepte in de oceaan, 33% pinot noir, 
 33% pinot meunier en 33%  chardonnay

1  Brut Rosé
 AOC Champagne, 95% chardonnay
 en 5% pinot noir

       * op allocatie

3

2014
2014
2014

2010

2013

2006

2014

2012

2014

2014

2009

2012

2013

2014

€ 29,95
€ 45,00

€ 109,00

€ 67,50

€ 49,95

€ 99,50

€ 159,00

€ 159,00

€ 159,00

€ 159,00

€ 59,95

€ 199,00

€ 195,00

€ 55,00

37,5 cl.
   75 cl.
 150 cl.

   75 cl.

   75 cl.

   75 cl.

   75 cl.

   75 cl.

   75 cl.

   
   75 cl.

   75 cl.

   75 cl.

   75 cl.

   75 cl.
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Champagne Jestin
MOUSSEREND
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Crémant - Loire - Louis de Grenelle

1   Hervé Jestin Brut 
 pinot noir, chardonnay en pinot 

75 cl. 2006 € 179,00

Hervé Jestin wordt gezien als één van de grote mannen in het Champagnegebied. 
Al decennia werkt hij aan volledig natuurlijke wijngaarden. In eerste instantie 
bij het kwaliteitshuis Phillipponnat, vervolgens bracht hij Duval Leroy naar de 
top en nu is hij de grote man in de wijngaarden én kelder van Leclerc Briant.
Op miniscule schaal produceert Hervé een eigen Champagne. Zijn eerste 
oogst was 2006. Hij maakte dat jaar in totaal 2610 flessen. Jestin koopt de 
pinot meunier en pinot noir druiven bij Vincent Laval in Cumières en de 
chardonnay druiven bij David Leclappart in Trépail. Uiteraard alles biodynamisch 
gecultiveerd. Hierbij mag worden vermeld dat zij uitsluitend worden geplukt op 
‘fruit dagen’ volgens de biodynamische kalender. Met een traditionele verticale 
pers wordt het fruit behoedzaam geperst en laat Hervé het sap ‘bezinken’ bij 
omgevingstemperatuur gedurende 24 uur. Hierdoor wordt het sap al bijna helder. 
Er vindt geen thermische (koude) shock plaats zoals overal elders wel het geval in. 
De alcoholische gisting vindt, eveneens bij omgevingstemperatuur plaats in 
eiken wijnvaten die 2 oogsten oud zijn. Hierdoor is er een minimale uitwisseling  
van ‘houtsmaak’. Het hout van de wijnvaten is afkomstig uit het woud van Allier.   
Na de alcoholische gisting volgt de                          malolactische(melkzuur) 
gisting. Dan blijft de jonge wijn                                gedurende 9 maanden in 
het vat nog in contact met de                                   gistcellen.

De kelders van het huis Louis de Grenelle bevinden zich in het hart van de Loire, 
in het centrum van het stadje Saumur, op de zuidelijke oever van de Loire. Louis 
de Grenelle, gespecialiseerd in het maken van mousserende wijnen (Crémant de 
Loire, Saumur Rosé en Saumur)  is het laatste grote onafhankelijke familiebedrijf 
in de productie van mousserende wijnen in de Loire. Het werd opgericht in 
1859. Het bedrijf probeert de traditionele productie van mousserende wijnen 
te combineren met moderne, 21e eeuwse dynamische manieren van marketing. 
Françoise Flao is op dit moment verantwoordelijk voor de gang van zaken, sinds 
zij in 1986 de leiding over het bedrijf overnam van haar vader Hubert Bodet. Zij 
wordt bijgestaan door haar man Jean-Pierre Flao, als financieel directeur. Om 
goede wijnen te kunnen maken, is het essentieel om over druiven van goede 
kwaliteit te kunnen beschikken. Deze zijn bij het huis De Grenelle afkomstig 
van twee bijzondere eigen wijngaarden, beide mooie château-eigendommen.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

s.a.

s.a

s.a.

s.a.

€ 11,95

€ 16,95

€ 13,95

€ 14,95

1   Vincent Edouard Poirier Brut
 Méthode Traditionnelle, chardonnay,
 chenin, ugni en sauvignon blanc

2   Louis de Grenelle Grande Cuvée Brut
 AOC Saumur, chenin blanc en chardonnay
 36 maanden “sur lattes”

  Louis de Grenelle Si
 AOC Saumur, cabernet franc 
 
2   Louis de Grenelle Rode Acajou 
 Demi-Sec
 AOC Saumur, cabernet franc 

2
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Crémant - Elzas - Loire
MOUSSEREND

De biodynamische Alsace crémant is van een blend van pinot’s. De wijn ligt lang 
op zijn lie en heeft geen toegevoegde suiker, dus de ‘dosage’ is 0.

1   Vignoble des 2 Lunes Eclipse
 AOC Alsace, pinot auxerrois, pinot blanc, pinot gris
      en pinot noir.
      Méthode Traditionnelle en Zero dosage; nr 1 in Winelife

75 cl. 2011 € 22,95

Het domein Oriol Rossell ligt in een beschermde zone van de Alt Penedés. De 
oorsprong gaat terug naar het einde van de 16e eeuw. De naam Oriol Rosell 
verwijst naar de laatste erfgenaam en huidige eigenaar van het landgoed. 
Generaties lang al wordt dezelfde zorg besteed aan het verzorgen van de 
wijngaarden, een langzame en goed 
gecontroleerde fermentatie, het vinden van de juiste druivensamenstelling enz. 
Het bedrijf heeft een gelimiteerde productie en maakt, in tegenstelling tot vele 
van zijn collega’s, alleen Cava. De winst die wordt gemaakt, wordt geïnvesteerd 
in de gisting- en opslaginstallaties. Het draaien van de flessen gebeurt nog steeds 
met de hand en de evolutie van deze wijnen wordt dagelijks gevolgd. Cava 
Oriol Rosell is dan ook onze onbekende stille kracht. Nu wordt ook de datum 
van het dégorgement op het achteretiket vermeld om de optimale versheid te 
garanderen. Oriol Rossell werkt al 3 jaar biologisch en mag het volgend jaar ook 
op zijn etiket zetten, dan is hij uit de conversie. Extreem goede prijs - prestatie 
verhouding.

75 cl.

75 cl

2017

2015

€ 11,95

€ 14,95

Cava - Oriol Rossell

1   Cava Brut Cuvée Especial
 DO Cava, Blend van xarel-lo, 
 macabeo & parellada

      Cava Brut Nature
 DO Cava, Blend van xarel-lo, 
 macabeo & parellada

1
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Prosecco - GIOL
MOUSSEREND

Frizzante - Well of Wine

De prosecco uit de Well of Wine serie komt uit het Noord Italiaanse gebied, 
waar alle Prosecco vandaan komt. In samenwerking met een zeer gerenomeerd 
prosecco huis wordt deze wijn gemaakt. Van uitsluitend biologische druiven, fris 
bruisend van het type Frizzante en uitgevoerd met een handige beugelsluiting.

Azienda Agricola Giol ligt in het hart van San Polo di Piave, op 35 km afstand 
van Venetië in de provincie Veneto en is het oudste prosecco huis van Italië 
(1427). Het handelsmerk van dit wijnhuis is het heden ten dage onbewoonde 
kasteel Giol. Hier in de kelders, onder toeziend oog van de jonge Venetiaan 
Vittorio Carraro, rijpen de wijnen. Zij liggen achter meters dikke muren en 
daardoor op een constante temperatuur. De geschiedenis van het kasteel en 
de wijnkelders gaat terug naar de gebeurtenissen rond 2 families: eerst de 
Papadopoli familie en later de Giol familie. Graaf Papadopoli, een Venetiaanse 
bankier, gebruikte het kasteel als zijn zomerverblijf en verliet Venetië tijdens 
die maanden om de supervisie te houden over de oogst op zijn landgoed. 
In 1923 verkocht de Papadopoli familie het enorme landgoed met meer 
dan 60 geannexeerde boerderijen en het kasteel aan commandant Giovanni 
Giol. Die was net teruggekeerd uit Zuid-Amerika na een zeer succesvolle 
emigratieperiode. Hij betrok het kasteel en ging verder met het werk van de 
graaf. Met behoud van de structuur en de oude wijnkelders, bouwde hij een 
tweede vaten kamer, nog steeds bekend wegens zijn afmeting en charme. 
Na de bijdragen van de volgende drie generaties is het volledige complex in 
een uitstekende staat en is er een wijnhuis overgebleven waar nu nog steeds 
geweldige wijnen worden geproduceerd. Alle wijnen van biologische druiven 
gemaakt, veganistisch en soms zelfs zonder toegevoegd zwavel.

1   Frizzante
 DOC Treviso, Brut Frizzante

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2017

s.a.

s.a.

2017

2018

€ 9,95

€ 8,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 9,95

1   Perla Frizzante
 IGT Marca Trevigiana, 
 Extra Dry Frizzante 100% verduzzo

2   Prosecco Brut 
      DOC Treviso, Brut Spumante, 
 100% prosecco
  
2   Pinot Grigio
 Vino Spumante Extra Dry 

2   Merlot Rosato ‘Luisa’
 IGT Treviso, Extra Dry Frizzante, 
 100% merlot

Nieuw!
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RHEINHESSEN
Gustavshof

Gustavshof ligt in het hart van Rheinhessen, ongeveer 30 km ten zuiden van 
Mainz. De 18 Ha wijngaard wordt sinds 4 generaties beheerd door de familie 
Roll. Zij werken sinds 2004 volgens de richtlijnen van de biologische wijnbouw, 
zijn sinds 2007 Ecovin gecertificeerd. Zij werken sinds 2012 biologisch-dynamisch 
(Demeter gekeurd). Alle wijnen worden veganistisch gemaakt. De hoge kwaliteit 
van hun producten, het behoud en de bevordering van een gezond terroir en 
evenwichtige aanplant van de wijnstokken zijn de basis van het bedrijf. Pinot 
gris en riesling zijn hun hobby druiven, de blauwe zijn hun passie en zeldzame 
lokale druivenrassen hun roeping. Het wijndomein heeft altijd werk gemaakt van 
het produceren van wijnen van goede kwaliteit. Heel belangrijk voor Gustavshof 
is de natuurlijke typering van de wijnen. Dit houdt in dat de aard van het terroir 
en de smaak van de druiven in de wijn weerspiegeld worden. Alle wijnen van 
Gustavshof smaken verschillend en zijn typerend voor het druivenras. Hun ‘doe 
het zelf’ wijnmaak pakket werd in 2014 gekozen tot ‘Demeter product van het 
jaar’ en zij ontvingen meerdere medailles tijdens Millésime Bio, waaronder de 
fel begeerde gouden medaille met ‘mention spéciale’ voor de rode “Jomax”.

1  Silvaner trocken
 Rheinhessen, 100% silvaner

1   Riesling Kalkstein trocken
 Rheinhessen, 100% riesling

1   Riesling Dittelsheim trocken 
      Rheinhessen, 100% riesling

      Riesling Signatur trocken
 Rheinhessen, 100% riesling
 
2   Sinnvoll Weißwein
 Rheinhessen, 100% johanniter

2   Blanc de Noir
 Rheinhessen, 100% cabernet cortis

2   Grauburgunder Johanniter 
      Rheinhessen, 100% pinot gris

3   Gelber-Muskateller trocken Weißwein
 Rheinhessen, 100% muscat blanc

      PUR, natuurwijn
 Rheinhessen, 100% riesling

1   Spätburgunder Jomax
 Rheinhessen, 80% spätburgunder, St Laurent en portugieser

2   Frühburgunder
 Rheinhessen, Qba 100% frühburgunder 

2   Dornfelder trocken
 Rheinhessen, 100% dornfelder

2   Lemberger Signatur trocken
 Rheinhessen, 100% lemberger ongefiltert

      Zero S
 Rheinhessen, dornfelder en portugieser

      Purist, natuurwijn
 Rheinhessen, 100% cabernet cortis
 

  Druivensap / Traube pur Bio
 Wit helder

  Druivensap / Traube pur Bio
 Rood

  Holunder Secco
 Sekt/Rose 0% alcohol, druivensap
 met vlierbloesem

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2017

2018

2017

2015

2017

2017

2018

2015

2016

2015

2012

2015

2016

2018

2017

€ 12,95

 € 12,95

€ 14,95

 
€ 15,95

€ 12,95

 € 12,95

€ 13,95

€ 13,95

€ 24,95

€ 12,95

€ 14,95 

€ 11,95

€ 14,95

€ 13,95

€ 18,95

€ 6,95

 € 6,95

€ 11,95

2

2

1

3
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Domaine Joel Delaunay
LOIRE

Bonnet-Huteau

Bij deze Muscadet is melon de bourgogne het enige druivenras dat gebruikt 
wordt. De rotsachtige ondergrond verleent mineraliteit en karakter aan de 
wijnen. Vroeger waren deze wijnen vooral goedkope ‘mosselwijntjes’, maar 
vandaag gaan meer en meer wijnbouwers op zoek naar de typische terroir 
nuances die de uitgestrekte wijnregio te bieden heeft. Les Laures is 
gemaakt van druiven die groeien op een granietachtige ondergrond van 
gabbro en amphiboliet die een grote mineraliteit en uitgesproken karakter 
aan de wijn geven. Proefnotities: Licht groengeel met fonkelende toetsen. Een 
uitgesproken minerale wijn met grote klasse en diepgang. Floraal, citrus aroma’s 
en wit fruit met gegrilde amandel en nootjes. Lange afdronk. Serveren tussen 7° 
en 11° C Drinken als aperitief, bij zeevruchten, bij gegrilde vis of visgerechten 
met een « beurre blanc », maar ook bij gevogelte en geitenkaas.

Wijnmaker Thierry Delaunay staat bekend om zijn heel eigen stijl van wijnmaken 
van elegante wijnen met zachte zuren. Hij heeft hiervoor de beschikking over de 
sauvignon blanc druif zowel buiten als in de Touraine, groeiend op een bodem 
van silicium en kalk. Bij het cultiveren van de wijnranken en het maken van de 
wijn doet Thierry zo veel mogelijk zijn best de wijn de expressie van de bodem 
mee te geven; zodat de frisheid van de sauvignon blanc druif geheel tot zijn 
recht komt. 

1   Sauvignon blanc the Holy Snail
 Vin de Pays du Val de Loire, 100% sauvignon blanc

75 cl. 2018 € 10,95

1   Muscadet Sèvre et Maine sur 
 Lie “Clos Moulin Chartrie”
 AOC Muscadet Sèvre et Maine, 
 100% melon de bourgogne

75 cl. 2017 € 13,50

1   Muscadet Sèvre et Maine sur 
 Lie “Les Gautronieres”
 AOC Muscadet Sèvre et Maine, 
 100% melon de bourgogne

      * leverbaar sep 2019

75 cl. 2018 €17,95

1   Le Bois Martin Touraine
 Vin de Pays du Val de Loire, 100% sauvignon blanc

75 cl. 2018 € 12,95

*
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Domaine de Reuilly
REUILLYVOUVRAY

Domaine d’Orfeuilles

Domaine d’Orfeuilles dateert uit 1947 en omvat 20 Ha wijngaarden, met een 
gemiddelde leeftijd van zo’n 30 jaar, die gelegen zijn in de gemeenten Chançay 
en Reugny in het hart van de Vouvray. De huidige eigenaar is Arnaud Herivault, 
kleinzoon van de oprichter. Er wordt alleen Vouvray gemaakt. De grond bestaat 
hier uit klei, kalkhoudende klei en silex “vuursteen”. De gemiddelde produktie 
per jaar is ongeveer 1100 Hl en bestaat uit vouvray sec, moelleux en soms 
liquoreux. De wijngaarden worden op ecologisch verantwoorde wijze bewerkt. 
Tussen eind september en eind oktober wordt geoogst; op selektieve wijze 
worden per keer druiventrossen geknipt, afhankelijk van het type wijn dat men 
wil maken. Deze worden in kleine hoeveelheden naar de kelders gebracht en 
in de cuves gestort zonder mechanische hulpmiddelen om beschadiging van 
de druiven en dus voortijdige oxidatie te voorkomen.Er wordt hier in alle fasen 
van het proces secuur gewerkt om de geroemde kwaliteit van de wijn te kunnen 
blijven garanderen. Een must bij crottin....

Denis Jamain’s grootvader plantte in 1935 de eerste sauvignon blanc wijnrank 
in zijn 2 Hectare grote wijngaard. Op dat moment waren de wijngaarden in 
Reuilly verwoest door Phylloxera en niet erg in trek. Toch geloofde de man in 
het terroir van Reuilly. Hij heeft absoluut gelijk gekregen! Denis passie voor wijn 
is pas op latere leeftijd, als een soort tweede carriere, aangewakkerd. Maar 
gepassioneerd is hij zeker, wat een verrukkelijke wijnen!
Het Domaine de Reuilly ligt in het hart van de appellatie, met alle 18 Ha 
wijngaarden binnen het dorp zelf. Waarvan de 11 hectare sauvignon blanc 
en de 4 hectare pinot noir geplant zijn in Les Coignons en Pièrres Plates in  
kalkzandsteen - klei grond. De pinot gris is geplant in kiezel-zandgrond in de 
wijngaarden van Les Chatillons en Les Conges. Alles zo specifiek mogelijk 
passend bij het druivenras. Denis Jamain laat niets aan het toeval over. Het zijn 
wijnen met een eigen gezicht.

2   Domaine d’Orfeuilles Vouvray Sec
 AOC Vouvray, 100% chenin blanc

2   Domaine d’Orfeuilles Vouvray Silex
 AOC Vouvray, 100% chenin blanc

2   Vouvray Demi Sec
 AOC Vouvray, 100% chenin blanc
 17 gram suiker

3   Vouvray Moelleux
 AOC Vouvray, 100% chenin blanc
 32 gram suiker

2   Reuilly Blanc “les Fossiles”
 AOC Reuilly, 100% sauvignon blanc

      Reuilly Blanc “les Chênes”
 AOC Reuilly, 100% sauvignon blanc 
 vatgerijpt

      Reuilly Rouge “les Fossiles”
 AOC Reuilly, 100% pinot noir

2   Reuilly Rouge “les Chênes”
 AOC Reuilly, 100% pinot noir, 
 vatgerijpt

2

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl. 

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2017

2016

2017

2014

2018

2017

2018

2017

€15,95

€ 19,95

€ 15,95

€ 19,95

€ 17,95

€ 18,95

€ 17,95

€ 18,95

2
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SANCERRE
Vacheron

Grootvader Vacheron begon ongeveer 50 jaar geleden met zijn eigen 
wijndomein in Sancerre. In 1971 kwam de eerste eigen kelder, die tot op de dag 
van vandaag nog in gebruik is. Hij werd opgevolgd door zijn beide zoons Denis 
en Jean- Louis. Door extreme kwaliteitseisen te stellen werden zij al binnen 
enkele jaren gezien als één van de beste wijnmakers van de appelatie. Nu staan 
hun beide zoons aan het roer, Jean-Laurent en Jean-Dominique. In totaal telt 
het domein zo’n 50 hectaren grond met een potentieel om 400.000 flessen wijn 
te maken. Maar door de rigoureuze kwaliteitscriteria die zij stellen komt men 
zelden boven een kwart miljoen flessen. Waar in het verleden opbrengsten per 
hectare werden gehaald van tegen de 60 Hl/Ha is dat nu gedaald naar 45 tot 
50 hectoliter. Voor de buitengewone ‘Crus ‘ –of ‘parcelaires’ zoals Jean-Laurent 
ze noemt liggen de opbrengsten nog veel lager, tussen de 30 en 40 hectoliter. 
Alle wijngaarden zijn al sinds 2004 biologisch en bio-dynamisch, zij vallen onder 
controle van Ecocert en Demeter. Ook is Vacheron lid van Biodyvin en bezitten 
zij zelfs het Amerikaanse predicaat van het ‘National Organic Program’ . Alle 
druiven worden handmatig geplukt en in kleine plastic bakjes vervoerd naar de 
wijn maak ruimte, in de steile en smalle straatjes hartje Sancerre. In 2015 wordt 
er een belangrijke stap vooruit gezet, dan start de bouw van een compleet 
nieuwe kelder. Hiertoe werden naast het domein gelegen panden aangekocht, 
deze worden binnenkort met de grond gelijk gemaakt waarna de bouw kan 
beginnen. Vacheron heeft een uitstekende ‘mix’ van wijngaarden, deels gelegen 
op de oostelijke heuvels met vuursteen ondergrond. Dit is een natuursteen 
die ook voorkomt in België en Duitsland. Silex is een heel harde steensoort 
(vuursteen SiO2). Silex is een kwarts gesteente en zit opgesloten tussen lagen 
mergel. De wijnen afkomstig van deze wijngaarden bezitten prachtig, ragfijn 
zuur en grote mineraliteit, lengte. Deze wijngaarden liggen alle ten oosten van 
de denkbeeldige lijn die noord-zuid loopt pal over Sancerre, met uitzicht op 
de Loire. De andere 50% van de wijngaarden liggen aan de westelijke zijde 
van deze lijn, waar andere beroemde Sancerre dorpen liggen, Bué, Verdigny 
en Chavignol. Hier is de ondergrond minder hard en bezit veel meer kalk. Dit 
geeft wijnen met heerlijk frisse, haast ‘crisp’ te noemen stijl. Elegant en zuiver. 
Eenmaal geplukt gaat het fruit naar de kelder, nu nog een opeenvolging van 
kleinere ruimten met doorgebroken muren. Binnenkort wordt dat een stuk 
efficiënter met het gereedkomen van de nieuwe kelder. In tegenstelling tot 
bijna alle andere wijnmakers ter plaatse, maakt men bij Vacheron nog actief 
gebruik van eiken vaten om de wijnen in te laten rijpen. Haast nooit wordt er 
een nieuw vat gekocht, veel liever koopt men tweede hands, maar dan wel van 
top domeinen zoals Domaine de la Romanée –Conti. 

1   Sancerre Blanc “Domaine”
 AOC Sancerre, 100% sauvignon blanc

2   Sancerre Blanc Les Romains
 AOC Sancerre, 100% sauvignon blanc

2   Sancerre Blanc Guigne-Chèvres
 AOC Sancerre, 100% sauvignon blanc

2   Sancerre Blanc Paradis
 AOC Sancerre, 100% sauvignon blanc

2   Sancerre Blanc Chambrates
 AOC Sancerre, 100% sauvignon blanc

2   L’Enclos des Remparts
 IGP, 100% sauvignon blanc

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2018

2017

2015

2016

2017

2013

€ 26,95

 € 49,00

€ 49,00

€ 49,00

 € 49,00

€ 129,00
allocatie
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1   De la Terre à La Lune
 AOC Alsace, riesling, pinot grigio, gewurztraminer, pinot blanc en sylvaner
 “Beste Edelzwicker ooit”, Nicolaas Klei

      Pinot blanc Apogée
 AOC Alsace, 100% pinot blanc

2   Pinot Gris Sélénite 
 AOC Alsace, 100% pinot gris

 Riesling Genèse
 AOC Alsace, 100% riesling

 Riesling Cécile
 AOC Alsace, 100% riesling

2   Muscat Cémélie  
 AOC Alsace, 100% muscat

3   Gewurztraminer Amélie
 AOC Alsace, 100% gewurztraminer

2   Pinot Gris Grand Cru Hatschbourg
 AOC Alsace Grand Cru, 
 100% pinot gris

      Gewurztraminer Grand Cru Hengst
 AOC Alsace Grand Cru,
      100% gewurztraminer

                                                         ELZAS
Vignoble des 2 Lunes

  Pinot Gris vendanges tardives
 AOC Alsace, 100% pinot gris

1   Pinot Gris Lune 2 Miel, sélection de grains nobles
 AOC Alsace, 100% pinot gris

1   Pinot Noir Périgée
 AOC Alsace, 100% pinot noir

2   Pinot Noir Lune noire
 AOC Alsace, 100% pinot noir

75 cl.

50 cl.

75 cl.

75 cl.

2009

2011

2016

2015

€ 37,50

€ 89,00

€ 18,95 

€ 23,95

De wijnen van Vignobles des 2 Lunes komen voort uit de know-how van 
de zusjes Amélie en Cécile Buecher, die de 7de generatie wijnmakers 
vertegenwoordigen. Elke oogst betekent voor hun een nieuw begin. Zij 
besteden bijzondere aandacht aan de teelt van hun druiven in de wijngaard. 
Zij plukken de druiven met de hand, gevolgd door een zorgvuldige selectie 
van alleen de beste druiven uit elke tros. De perfect rijpe druiven geven 
een uitstekende blauwdruk voor hun typiciteit. De wijnen worden ook nooit 
piepjong gedronken, omdat zij geloven in een rustgevende omgeving voor 
het opvoeden en ouderen van de wijn. Zij hebben bijna een obsessie voor het 
maken van mooie wijn, in goede harmonie met de natuur. Dit geldt overigens 
niet alleen voor de wijn, maar ook voor de uitmonstering van de fles, de 
verpakking en de sluiting. Bio-Dynamisch by heart!

100 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2016

2016

2014

2014

2016

2015

2014

2015

2010

€ 17,95

€ 16,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 24,95

€ 17,95

€ 22,95

€ 28,95

€28,95

2

2

1

2

2
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Cornin

Tijdens de Millésime Bio kreeg wijnmaker Philippe Goulley maar liefst 4 
medailles voor zijn wijnen: Petit-Chablis, Chablis, 1er Cru Fourchaume en 
Montmains. De Chablis wijnen van Philippe zijn “slank” van stijl, hebben 
een prachtige mineraliteit en staan als een huis. Werkelijk een genot om te 
drinken. Wij waren er als de kippen bij om deze geweldige wijnmaker aan ons 
programma toe te voegen. Bij een bezoek aan zijn domein merk je ook dat hij 
zeer gepassioneerd is om de beste Chablis te maken die er bestaat. Hij gelooft 
in jonge frisse wijnen, waarin je het terroir van de omgeving terugvindt. Het 
meeste werk heeft hij aan het onderhouden van de wijnstokken. Moeiteloos 
en het hele jaar door werkt hij in de wijngaarden (ongeveer 2 keer zoveel werk 
als traditionele wijnbouw) voor een verpletterende druifkwaliteit. Het leuke 
aan Philippe is dat hij nog heel bescheiden is ook! Fantastische recensie van 
Hubrecht Duijker en Harold Hamersma.

1   Petit Chablis 
 AOC Petit-Chablis, 100% chardonnay

1   Chablis 
 AOC Chablis, 100% chardonnay

2   Chablis Réserve
 AOC Chablis, 100% chardonnay

2   Chablis 1er Cru Fourchaume “gouden 
 medaille Millésime Bio 2013 en 14”
 AOC Chablis 1er Cru, 100% chardonnay

2   Chablis 1er Cru Montmains
 AOC Chablis 1er Cru, 100% chardonnay

door de extreem kleine oogst van 2017 
zijn deze wijnen beperkt leverbaar.

  75 cl.

  75 cl.
150 cl.

  75 cl.

  75 cl.

  75 cl.

2018

2017
2016

2014

2014

2014

€ 21,50

€ 24,95
€ 52,50

€ 29,95

€ 37,95

€ 37,95

Dominique Cornin is een klein domein in de Mâcon en reeds lange tijd in het 
bezit van vader Dominique en zoon Romain Cornin. Samen beheren zij hun 
10 hectaren wijngaarden rondom het dorp Chaintré in het meest zuidelijke 
puntje van de Mâconnais, waar het aansluit op de Beaujolais. In 1998 is men 
gestopt met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Na een succesvol 
experiment zijn zij in 2003 volledig overgegaan op biologische en bio-
dynamische wijnbouw. Er dient, in hun zienswijze, een natuurlijk microbiologisch 
evenwicht in de grond aanwezig te zijn. Hierdoor bieden hun wijnen een zeer 
grote diversiteit en komen hun verschillende ‘terroirs‘ prachtig tot uiting. Men 
gebruikt hier ook tijdens vinificatie alleen autochtone gisten die van nature op 
de druif aanwezig zijn in plaats van de alom toegepaste industriële. Hierdoor 
krijgen de verschillende wijngaarden allemaal hun typische eigen signatuur en 
zijn ze ook zeer uitgesproken van karakter.

1   Beaujolais Blanc       
 AOC Beaujolais, 100% chardonnay

1   Mâcon-Chaintré
 AOC Mâcon Chaintré, 100% chardonnay
  
1   Mâcon-Fuissé “Bruyeres”
 AOC Mâcon-Fuissé, 100% chardonnay

2   Pouilly-Fuissé
 AOC Pouilly-Fuissé, 100% chardonnay

2   Pouilly-Fuissé “Clos Reyssié”
 AOC Pouilly-Fuissé, 100% chardonnay

2   Pouilly-Fuissé “Les Plessys”
 AOC Pouilly-Fuissé, 100% chardonnay

2   Pouilly-Fuissé “Les Chevrières”
 AOC Pouilly-Fuissé, 100% chardonnay

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

€ 21,95

€ 21,95

€ 24,95

€ 29,95

€ 37,95

€ 37,95

€ 37,95

2017

2016

2015

2017

2015

2015

2015
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BOURGOGNE/Côte d’Or
Sylvain Loichet

Sylvain is nog heel jong. In 2005 begon hij na zijn studie met wijn maken. Vanaf 
de start wilde hij alleen met biologisch geteelde druiven werken, om het terroir 
van alle verschillende Bourgogne-appellaties zo goed mogelijk uit te drukken. 
Hij is daar wonderwel in geslaagd, zowel voor de witte als voor de rode wijnen. 
Wat een fantastische nieuwkomer is hij binnen de gevestigde orde uit de 
Bourgogne. De oogstdatum wordt gekozen op basis van de rijpheid van de 
druiven, men zoekt naar aromatische rijpheid, samen met de mogelijkheden van 
alcohol en zuurgraad, die cruciaal zijn in de ontwikkeling van de grote wijnen. 
Zij plukken de druiven met de hand voor de beste sortering in de wijngaard. 
De druiven worden opnieuw gesorteerd voordat zij (rood en wit) inweken. De 
witte druiven worden zacht geperst en verdwijnen na een nacht in de houten 
gistingskuipen, waarna de Premier en Grands Crus voor een deel in nieuwe 
eikenhouten vaten rijpen, terwijl de gemeente appellaties rijpen in oudere 
vaten. Ook de rode wijnen krijgen per type en kwaliteit hun rijpingstijd, deels 
op nieuw hout en deels op oudere houten vaten, naar gelang de kracht en 
complexiteit van de betrokken wijn en het oogstjaar.

“As well as the grapes from his own vines in Côtes de Nuits Villages, Ladoix 
and Clos de Vougeot, young Sylvain also makes some classy white wines from 
purchased grapes. The Bois de Grèchons however is one of his own vineyards, 
high on the hill, between the northern end of Corton-Charlemagne and one of 
the stone quarries his family has been involved in. Whether it is the soil or the 
plant material, this vineyard produces exciting, exotic white Burgundy which is 
very well suited to oriental food.” Jasper Morris MW

1   Bourgogne Chardonnay “La Présidente” *

2   Saint-Aubin  1er Cru “En Remilly”

2   Côte de Nuits-Villages “Réserve de la Comtesse”

2   Chorey-les-Beaune

2   Pernand Vergelesses “les Belles Filles”

2   Puligny-Montrachet *

2   Ladoix “le Bois de Grèchons”

2   Meursault Clos du Cromin *

3   Corton-Charlemagne Grand Cru

1   Bourgogne Pinot Noir “Le Présidente

2   Côte de Nuits-Villages “Aux Montagnes”

  Aloxe Corton 1er Cru “les Valozières”

3   Clos de Vougeot Grand Cru

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2017

2015

2014

2013

2012

2017

2014

2016

2011

2018

2015

2015

2007

€ 19,95

€ 49,95

€ 35,95

€ 32,95

€ 39,95

€ 65,00

€ 45,00

€ 59,95

€ 189,00

€ 19,95

€ 42,50

€ 69,95

€ 189,00

* Deze wijnen zijn van aangekochte druiven

   en zijn niet biologisch gecertificeerd.

3



Thillardon - Chenas
BOURGOGNE - BEAUJOLAIS

16

Chasselay - Brouilly

Tot de jongste wijnbouwers in de Beaujolais behoort Paul Henry Thillardon (32), 
die samen met zus Aude (kantoor) en broers Jean Baptist (wijngaard) en Charles 
(mede vennoot) een 12 hectare groot wijndomein bestuurt in het wijndorpje 
Chénas. Het Beaujolaisgebied werd lange tijd gekenmerkt door ongekende 
productiecijfers. De oudere generatie kan ook niet begrijpen hoe de jonge 
garde het hoofd boven water weet te houden met wijnbedrijven van 5 tot 15 
hectaren groot en opbrengsten per hectare van maar 35 hectoliter. 
De jonge garde zoekt elkaar op om wijnbouwzaken uit te wisselen. Ook 
delen zij informatie over het gebruik van paarden in de wijngaarden. Dat lijkt 
eenvoudig, maar dat is het beslist niet omdat men in de land & tuinbouw 
het werken met paarden grotendeels is verleerd. Paul Henri maakt in een 
gemiddeld jaar zo’ n 40.000 flessen. Vroeger werden alle geplukte druiven 
ontdaan van hun steeltje en vond de gisting plaats bij circa 20 graden Celsius. 
Sinds 2015 echter gaan de complete trossen de gistingskuipen in en houdt 
men de temperatuur laag, zo’n negen graden. Hierdoor verloopt de gisting 
erg langzaam maar het fruit blijft prachtig in de wijn bewaard. De Chénas van 
Thillardon is dan ook geen forse wijn, maar juist sappig, verfijnd en elegant. 

2   Chénas « Les Carrières »
 AOC Chenas, 100% gamay

2   Chénas « Les Blémonts »
 AOC Chenas, 100% gamay

2   Chénas « Les Chassignol »
 AOC Chenas, 100% gamay

2   Moulin a Vent    
       AOC Moulin à Vent, 100% gamay

     

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2018

2017

2017

2017

€ 24,95

€ 28,95

€ 37,95

€ 27,95

Claire Chasselay drijft samen met haar broer Fabien het kleine familiedomein 
gelegen in de Appellation Contrôlée Côte de Brouilly, een van de beroemde 
Crus du Beaujolais. Centraal staat hier een uitgedoofde vulkaan. De hitte van 
de magma onder de grond was zo intens dat bovengelegen grondlagen als 
het ware ‘indikten’ tot diep blauw-grijze blokken steen met een ongekend 
gewicht. De familie Chasselay bezit wijngaarden in het noorden van de 
Appellation (in het district Chardignon) en in het uiterste zuiden nabij l’Heronde. 
Côte de Brouilly behoort tot de meest zuidelijk gelegen Crus in Beaujolais 
en ligt circa 20 km ten noordelijk van Lyon. Daarmee is het een van de 
allerlaatste appellations voordat de ‘Rhône’ begint. De regio ligt ingeklemd 
tussen het centraal massief aan de westzijde en de Alpen in het oosten. Het 
Beaujolaisgebied kent ook meerdere typen ondergrond die ieder een eigen 
rijpheid en stijl meegeven aan de druiven. De gamaykloon die Claire gebruikt 
heeft kleine bessen met een dikke schil. Vandaar ook de opvallend donkere 
kleur van haar wijnen. Evenals Cornin laat ook Claire weten dat je, voor het 
maken van goede wijn, 100% het karakter van de betrokken wijngaard moet 
kennen, zien en snappen. 
Op zijn Cruijff’s “je begrijpt het pas als je het snapt”.

  Beaujolais Nouveau “Novices” 
      AOC Beaujolais, 100% gamay

      Beaujolais is not Dead
 AOC Beaujolais, 100% gamay

2   Côte de Brouilly
 AOC Côte de Brouilly, 100% gamay

       * beschikbaar november 2019

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2019*

2018

2016

€ 16,95

€ 19,95

2

1
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Chateau Grand Launay

In het dorp Teuillac op de rechteroever, vlakbij het punt waar de rivier de 
Gironde splitst in Garonne en Dordogne, heeft Michel Cosyns 28 ha wijngaard 
geherstructureerd als onderdeel van Château Grand Launay. De huidige 
eigenaar is de wijnmaker sinds 2007. Alles is nu eigendom van de familie en 
al het land wordt volgens de biologische productiemethode verbouwd. Het 
wijnbedrijf is ooit opgericht in 1841 en stond vroeger bekend als een van de 
betere wijnen (ferret) die het kon opnemen tegen de cru bourgeois.
Sterker nog, zij geloven in de productie van wijn uit duurzame bronnen. 
Dat is de reden waarom zij zich druk maken over de de beheersing van de 
ecologische “footprint” die zij maken. Sinds 2012 werken zij geheel biologisch, 
zij hebben 70% merlot, 15% malbec en 15% cabernet franc en 1 hectare 
sauvignon gris voor de witte wijn.

1   Château Grand Launay Blanc
 AOC Côtes de Bourg, 100% sauvignon gris
 
2   Château Lion Noir 
 AOC Côtes de Bourg, 85% merlot en 
 15% malbec
 
2   Château Grand Launay Rouge 
 AOC Côtes de Bourg, 70% merlot en 
 30% malbec

2   Château Grand Launay Pour Amelie 
 AOC Côtes de Bourg, 100% merlot 
 zonder toegevoegd sulfiet

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2016

2017

2016

2017

€ 11,50

€ 9,50

€ 11,50

€ 14,95

Domaine de la Bonne Tonne

In 1975 neemt Marcel Grillet als 6e generatie het roer over van Domaine de la 
Bonne Tonne in Morgon. Zijn broer en hij bezitten nu ieder vijf hectaren binnen 
de Appellation. Marcel bezit drie percelen, ‘Le Py’, ‘Les Charmes’ en ‘Grand 
Cras’. Alle wijngaarden worden sinds 2003 biologisch gecultiveerd en dragen 
het Ecocert logo sinds 2006. Domaine de la Bonne Tonne werd winnaar van 
de Proefschrift Beaujolais test 2018. Het domein wordt nu gedreven door de 
dochter van Marcel, Anne-Laure en haar echtgenoot, Thomas. Zij hebben het 
ploegen met paarden weer ingevoerd, Caline (het paard) is geleend van vriend 
en wijnbouwer, Paul Henry Thillardon. Vader Marcel heeft veel plezier in het 
ploegen met een paard zoals hij vroeger ook deed. Het paardenploegen is 
zeker geen stap achteruit, juist een reis naar totaal respect voor hun omgeving, 
henzelf en hun afnemers. Het ploegen heeft een positief effect op het 
bodemleven van de wijnstokken omdat het de bodem-verdichting aanzienlijk 
beperkt. Bodem met meer lucht is bodem die leeft! Het omgaan en werken met 
dieren werkt daarnaast therapeutisch en voelt erg goed, aldus Thomas.

2   Morgon cuvée “les Charmes”
       AOC Morgon, 100% gamay

2   Morgon cuvée “Côte du Py”
 AOC Morgon, 100% gamay

75 cl.

75 cl.

2017

2014

€ 22,50

€ 26,95
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BORDEAUX
Château Jean Faux Clos Puy Arnaud

Pascal Collotte, medeoprichter van het vermaarde wijnvatenbedrijf Saury met 
een jaarproductie van 40.000 eiken vaten, kocht in 2002 een verlopen domein 
in de omgeving van St. Emilion, in het gehucht Sainte Radegonde. Hij ging 
voortvarend te werk, vanaf de eerste dag biologisch. Hij bracht wijngaard en 
kelder weer geheel op orde. In 2010 nam hij afscheid van zijn vatenbedrijf om 
zich geheel toe te leggen op de productie van wijn. Het domein telt 12 hectare 
wijngaard waarvan er 6 op een plateau zijn gelegen, de rest op de glooiende, 
groene hellingen. Ongeveer 11 hectare is beplant met de rode variëteiten 
merlot (80%) en cabernet franc (20%). De resterende 1 ½ hectare is beplant 
met witte druiven, 80% sauvignon blanc en 20% sémillon. De eerste witte wijn 
werd in 2012 gemaakt. Bij het proeven van de wijnen valt de grote (smaak)
concentratie op. Dit wordt bereikt tijdens en na de gisting, door het druivensap 
onder uit de gistingskuip of tank over de bovendrijvende druivenmassa heen 
te pompen. Jean Faux is in vergelijking met veel andere Chateaux een ‘kleintje’ 
met een opbrengst van 60.000 flessen.

Clos Puy Arnaud bevindt zich in de appellatie Côtes-de-Castillon, gelegen 
op een plateau (100 m hoog) met een klei- en kalkrijke bodem, in de vallei 
van de Dordogne. Deze appellatie ligt in het verlengde van de plateaus van 
Saint-Emilion, de bakermat van de grote Grands Crus Classés. In 2000 werd 
het domein overgenomen door Thierry Valette, ex-mede eigenaar van Château 
Pavie (1er Cru Classé in Saint-Emilion) en voorstander van biologische en 
biodynamische wijnbouw. Van 2000 tot 2004 staat top-oenoloog Stéphane 
Derenoncourt hem bij. In 2004 versterkt Anne Calderoni de equipe als 
consultant. Clos Puy Arnaud is een van de allerbeste-wijnen uit de Côtes de 
Castillon, een van de zeldzame biologische wijnen in de Bordeaux-streek. De 
Asteries type kalksteen overheerst bij Puy Arnaud. Het brengt veel finesse, 
frisheid en mineraliteit naar de druiven en geeft een geweldig boeket. Thierry 
Valette is ook aan het experimenteren met wijnmaaktechniek die door de AOC 
niet toegestaan zijn. De wijn die hieruit ontstaat (cuvée Bistrot) zit ook in een 
bourgogne fles, om het eigenwijze karakter van de wijn te onderstrepen.

1   La Cuvée Bistrot de Puy Arnaud
 Vin de France, merlot en cabernet franc

2   Cuvée Pervenche de Puy Arnaud
 AOC Bordeaux, merlot en cabernet franc

2   Clos Puy Arnaud, cuvée les Ormeaux
 AOC Castillon-Côtes de Bordeaux, 
 merlot  en cabernet franc
 
2   Clos Puy Arnaud, Grand Vin
 AOC Castillon-Côtes de Bordeaux, 
 merlot, cabernet franc en
 cabernet sauvignon

2   Château Jean Faux “les Pins Francs” 
 85% sauvignon blanc en 15% sémillon
 zonder vatrijping

2   Château Jean Faux “St Radegonde”
 85% sauvignon blanc en 15% sémillon
 met vatrijping

1   La Dame de Château Jean Faux
 80% merlot, 20% cabernet franc
 20% nieuw eiken, jonge stokken

2   Château Jean Faux
 80% merlot en 20% cabernet
 franc; 40% nieuw eiken, 25 jaar 
 oude stokken 94 Parker punten

  75 cl.

  75 cl.

  75 cl.
  

  75 cl.
150 cl. 
150 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2016

2016

2015

2015
2012
2015

2015

2015

2015

2015

€ 17,95

€ 24,95

€ 29,95

€ 42,95
€ 119,00
€ 119,00

€ 19,50

€ 24,95

€ 17,95

€ 24,95
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BORDEAUX                                                                                                RHÔNE
Château Dudon

Na de eerste selectie in de wijngaard ondergaan de verschrompelde druiven 
een laatste ‘check’ in de wijnmaakruimten. Gisting vindt plaats in de 6 betonnen 
kuipen, het beste sap rijpt daarna in eiken fusten van 225 liter. Michel Allien 
werkt met een paar vatenmakers, Allary en Nadalié. Hij beperkt het gebruik 
van nieuw hout tot circa 5 vaten per jaar. Hij is bepaald geen liefhebber van 
wijnen die volledig worden gedomineerd door houtaroma’s. Zijn vaten zijn altijd 
‘medium getoast’ en zijn altijd van hout met een fijne, compacte nerfstructuur. 
Hiermee beheerst hij ook de hoeveelheid tannine die via de vaten in de 
wijn komt. De beste kwaliteit gaat door als Château Dudon. Deze wijn rijpt 
gedurende 18 maanden in vaten. De iets minder geconcentreerde tweede wijn 
heet Gallien de Dudon en rijpt in de betonnen kuipen gedurende een maand of 
8. De stijl van de 2 wijnen is verschillend. De Gallien is fijnbesnaard, volgepakt 
met elegante fruitindrukken, fijn zoet met goed in de wijn opgenomen, 
fris fruitzuur. De Grand Vin heeft meer complexiteit, meer ‘vulling’ en de 
gehanteerde vatlagering voegt op elegante wijze een niveau toe.

1   Gallien de Chateau Dudon
      AOC Sauternes, 100% sémillon

1   Chateau Dudon Grand Vin
      AOC Sauternes, 100% sémillon

   75 cl.

37,5 cl.
   75 cl.

2017

2016
2013

€ 18,95

€ 19,95
€ 35,95

Domaine Le Clos de Caveau

Het “domaine” Le Clos de Caveau ligt op een hoogte van 200 m, ten oosten 
van Orange en ten noordoosten van Avignon. Het ligt ingeklemd tussen 
Gigondas en Châteauneuf-du-Pape. De wijngaard wordt er omgeven door een 
mediterraans bos, gunstig voor biologische wijnbouw, omdat de wijngaarden 
goed zijn afgeschermd. Dit ongerepte en idyllische landschap geniet daardoor 
van een gunstig microklimaat. De toegestane opbrengst is laag met 37 hl/
ha. Vacqueyras heeft 1300 hectare wijngaard met 45 wijnboeren en 130 
coöperaties. Clos de Caveau behoort tot de onafhankelijke wijnbouwers met 
2 ha in de Côtes du Rhône en bijna 12 ha in de Vacqueyras. Eigenaar Henri 
Bungener vindt biologische landbouw geen techniek, maar een filosofie en een 
arbeidsethos, die je dwingt steeds onderzoek te doen naar nieuwe oplossingen. 
Het is terug te vinden in zijn bijzondere wijnen. De Lao Muse wordt gemaakt 
in goede jaren (ongeveer 2 keer per 10 jaar), van de oudste wijnranken en 
krijgt 3 jaar houtrijping. Robert Parker gaf deze wijn 92 punten. Meervoudig 
medaillewinnaar.

  Vacqueyras, Fruit Sauvage
 AOC Vacqueyras, 60% grenache en 
 40% syrah

3   Vacqueyras Carmin Brillant
 AOC Vacqueyras, 60% grenache en 
 40% syrah

3   Vacqueyras cuvée Lao Muse
 AOC Vacqueyras, 60% grenache
 en 40% syrah; 3jaar houtrijping

   
 

  75 cl.

  75 cl.

  75 cl.
150 cl.

2015
2016

2015

2015
2015

€ 22,95
€ 19,95

€ 26,95

€ 57,50
€ 119,00

2
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RHÔNE
Chateau Rochecolombe

Even ten zuiden van de plaats Montélimar (van de wereldberoemde nougat) 
splitst de rivier de Rhône zich op, om verder zuidelijk weer bij elkaar te komen.
Op de west oever ligt het wijndorpje St. Andéol waar Château Rochecolombe 
huist. Het bedrijf werd opgericht door de van oorsprong Belgische familie 
Herberigs maar wordt nu gedreven door Florence en Roland Terrasse.
In dit deel van de Rhône excelleren twee druivenrassen, grenache en syrah. Zo 
ook bij Château Rochecolombe. 
Er worden ook witte wijnen gemaakt, enerzijds van 100% clairette druif, 
anderzijds 100% viognier. 
De rode wijnen zijn ‘gewone Côtes du Rhône en Côtes du Rhône-Villages. 
In beide gevallen gemaakt van grenache en syrah druiven van zeer oude 
wijnstokken. De kwaliteit is zinderend goed en is regelmatig aanleiding om in 
de prijzen te vallen.

75cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2018

2018

2017

2018

2017

€ 12,95

€ 12,95

€ 11,95

€ 13,95*

 € 14,95

 Côtes du Rhône Clairette
AOC Côtes du Rhône 100% clairette

 Côtes du Rhône Viognier
AOC Côtes du Rhône 100% viognier

Côtes du Rhône Rouge 
AOC Côtes du Rhône, grenache en syrah 

Côtes du Rhône Villages Rouge
AOC Côtes du Rhône Villlages,  grenache en syrah

Côtes du Rhône Villages “Saint Andeol”
AOC Côtes du Rhône Villlages,  grenache en syrah

2

2

3  

Nieuw!

  * Beschikbaar vanaf najaar 2019

2

2
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Wijn speciaal voor de horeca. Ontwikkeld samen met wijnmaker Badet Clement 
die gespecialiseerd is in “eigen merken”. Een meer dan uitstekende kwaliteit wijn. 
Menilmontant was een voorstad van Parijs. Het lag net buiten de belastinggrens 
van deze stad, zodat de drank daar goedkoper was. Er ontstond menige kroeg 
(ook wel guinguettes genoemd), voordat de voorstad door het grote Parijs werd 
geannexeerd.
De naam past prima bij deze wijn: veel wijn voor weinig geld, een serie exclusief 
voor de Horeca. Leverbaar als chardonnay, grenache rosé en merlot.

 LANGUEDOC
Terzac Le Quartier de Menilmontant 

1   Le Quartier de Menilmontant sauvignon blanc
 IGP Vin de Pays d’Oc, 100% sauvignon blanc

1   Le Quartier de Menilmontant chardonnay
 IGP Vin de Pays d’Oc, 100% chardonnay

1   Le Quartier de Menilmontant rosé 
 IGP Vin de Pays d’Oc, 100% grenache

1   Le Quartier de Menilmontant merlot 
 IGP Vin de Pays d’Oc, 100% merlot

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2018

2018 

2017

2017/8

€ 9,95

€ 9,95

€ 9,95

€ 9,95

Gelegen op 160 m hoogte aan de voet van de heuvels van de Larzac, strekken 
de wijngaarden van Terzac zich uit. De zeer stenige klei-kalkgrond, samen met 
het droge klimaat in de zomer, beperkt de opbrengst. De druiven worden met 
de grootste zorg omringd, zowel tijdens de groei als tijdens de oogst. Om de 
wijn vanaf het begin een gunstige start te geven, is het uiterst belangrijk om het 
kneuzen van de druiven te voorkomen, omdat dit een vroege fermentatie zou 
kunnen veroorzaken. Iedere druivensoort wordt apart verwerkt. Fermentatie 
onder gecontroleerde temperaturen, regelmatig proeven en analyseren 
alsmede een zorgvuldige assemblage helpen de kwaliteit van de wijnen te 
behouden en zelfs ieder jaar te verbeteren. De nieuwe uitmonstering maakt 
Terzac nog aantrekkelijker.

1   Terzac Blanc
 Vin de Pays d’Hérault, grenache blanc 
 en sauvignon blanc

1   Terzac Rosé
 Vin de Pays d’Hérault, syrah 
 en grenache

1   Terzac Rouge
 Vin de Pays d’Hérault, cinsault, 
 grenache, carignan en syrah

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2018

2018

2018

€ 7,95

€ 7,95

€ 7,95



22

LANGUEDOC
Domaine de RégismontAbbaye Sylva Plana 

Domaine DESHENRYS is sinds meer dan 5 generaties in handen van de familie 
Bouchard. In 1911 werden de wijnen voor het eerst bekroond tijdens de wijn-
beurs in Turijn (Italië). In die tijd stond Ferdinand aan het roer. Daarna nam 
Henry Bouchard het over tot in 1973 Henry Ferdinand het stokje overnam. Zijn 
zoon Nicolas Bouchard is de huidige eigenaar.  De beste wijngaarden van de 
AOC Faugères kenmerken zich door terrassen met een leistenen bodem, er 
wordt alleen met de hand geplukt. Het klooster Abbaye Sylva Plana ligt al sinds 
800 jaar midden in dit gebied en heeft 54 ha wijngaard, die biologisch worden 
verbouwd. Men werkt volgens de biodynamische klok, natuurlijke behandeling, 
biologische composten, ploegen met paarden en minimale interventie in de 
kelder. Hierdoor ontstaan wijnen met een geweldige terroirexpressie. Een 
toonaangevend domein.

1   Deshenrys Blanc
 I.G.P. Cotes de Thongue sauvignon-blanc/chardonnay

2   Faugères Blanc
 45% roussanne, 45% grenache blanc en 10% viognier

1  Deshenrys Rouge
 I.G.P. Cotes de Thongue syrah-merlot

1  Faugères Rouge, Novice
 grenache, mourvèdre en syrah

2  Faugères Rouge, La Closeraie
 carignan, mourvèdre, syrah en grenache

3  Faugères Rouge, le Songe de l’Abbé
 carignan, mourvèdre en syrah 

3  Faugères ‘La Part du Diable’
 carignan, mourvèdre, syrah en 
 grenache  

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2018

2018

2018

2019*

2018

2016

2009

€ 8,95

€ 14,95

€ 8,95

€ 12,95

€ 14,95

€ 22,95 

€ 56,95

In de regio, tussen Provence en Rhône, behoort Domaine de Régismont al vier 
generaties tot de familie Paillet. Het is gelegen tussen de dorpen van Poilhès en 
Nissan-lez-Ensérune, aan de rand van Via Domitia, een van de oudste Romeinse 
wegen. Bernard Paillet is de huidige eigenaar. Zowel zijn zoon en kleinzoon 
werken mee in het wijnbedrijf en zij vormen samen de drijvende kracht in de 
wijnbouw en oenologie, voornamelijk tussen Carcassonne en Montpellier. 
Deze familie heeft een schat aan ervaring en expertise als het aankomt op de 
productie van wijnen met een regionaal karakter. 
Zo vervaardigen zij een schitterende Gris rosé met een opmerkelijke finesse en 
evenwicht en een 100% gewürztraminer. Een hele gewaagde druif voor een zo 
zuidelijk gelegen wijngaard. De druiven worden ’s nachts geplukt om oxidatie te 
voorkomen. Vervolgens gisten ze gedurende twee weken ongekneusd bij een 
gecontroleerde temperatuur van 17°C. De wijn rijpt ongeveer drie maanden 
op roestvrijstalen vaten. Een Australische oenoloog controleert en bewaakt het 
proces.

1   Emotion blanc
 I.G.P. Coteaux d’Enserune, 100% 
 chardonnay, viognier

1   Emotion rosé
 I.G.P. Coteaux d’Enserune, 100%
 syrah, grenache

75 cl.

75 cl.

2018

2018

€9,95

€ 9,95

* leverbaar Q1 2020



23

LANGUEDOC                                                                                       MINERVOIS                                                                                          
                                                         Château Mignan     Domaine de l’Armet                                                    

Château Mignan is gelegen in de Minervois in Zuid-Frankrijk. Minervois is een 
appellation die is gelegen in het mediterrane gebied van Frankrijk dat bekend is 
als Languedoc-Roussillon. Meer precies: de Minervois ligt tussen Narbonne en 
Carcassonne. Eigenaar Christian Mignard maakt zijn wijnen van een wijngaard 
van circa 20 hectare, met een grond van klei en kalksteen. Het ‘La Livinière’ 
gedeelte wordt gezien als het meest typische en beste terroir van de Minervois. 
Het wijnbedrijf is betrekkelijk jong en pas in 2006 opgericht. Christian komt uit 
een wijnmakersfamilie en is zelf betrokken bij het maken van de mooiste wijnen 
voor andere wijnbedrijven. Château Mignan is zijn eigen creatie waar hij enorm 
trots op is. 

1   Cuvée Pech-Quisou 
 AOC Minervois, 25% grenache blanc, 25% roussanne
 25% marsanne en 25% rolle

1    Cuvée Pech-Quisou 
 AOC Minervois, syrah
 grenache en carignan

2    Cuvée les trois Clochers 
 AOC Minervois La Livinière, 
 60% syrah, 20% grenache en 
 20% carignan

2    Cuvée L’Oeil du Temps 
 AOC Minervois La Livinière, 
 70% syrah, 20% grenache
  en 10% carignan 

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2017

2015

2013

2012

€ 11,95

€ 9,95

 € 15,95 

€ 27,95

Domaine de l’Armet ligt net buiten Montpellier en is al 5 generaties in het 
bezit van de familie Biscaye. Emmanuel Biscaye is de drijvende kracht achter 
het domein dat hij erfde toen hj nog studeerde. Vanaf het moment dat hij 
dus eigenaar was van het domein was het zijn streven om het wijndomein te 
moderniseren op het gebied van de vinificatie- en productiemethoden. Ook 
het herinrichten van de wijngaarden was een belangrijk streven. Kwaliteit boven 
kwantiteit was het streven. Dit gerichte denken resulteerde in 2010 in de eerste 
oogst van het domein volgens het nieuwe denken van Emmanuel. De wijnen 
zijn alle zeer plezierig met veel fruit, goede stuctuur, mooie balans en elegantie.

1   Chardonnay 
 IGP Pays d’Oc 100% chardonnay

  Syrah 
 IGP Pays d’Oc 100% syrah

2   Marselan 
      IGP Pays d’Oc 100% marselan
   

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2017

2018

2017

in conversie

€ 9,95

€ 9,95

 € 9,95

1

Nieuw!
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PICPOUL DE PINET                                                                                 LANGUEDOC
Villa des Croix Les Mouliès

Gelegen op 160 m hoogte aan de voet van de heuvels van de Larzac, groeien 
de druiven van deze “Vin Gris” onder het toeziend oog van de Vignerons 
Réunis. De zeer stenige klei en kalk grond samen met het droge klimaat in 
de zomer beperken de opbrengst. De druiven worden met de grootste zorg 
omringd, zowel tijdens de groei als tijdens de oogst. Om de wijn vanaf het 
begin een gunstige start te geven, is het uiterst belangrijk om het kneuzen 
van de druiven te voorkomen, omdat dit een vroege fermentatie zou kunnen 
veroorzaken. Fermentatie onder gecontroleerde temperaturen, regelmatig 
proeven en analyseren helpen de kwaliteit van de wijnen te behouden en zelfs 
te verbeteren.

1   Les Mouliès
 AOP Languedoc, grenache gris

75 cl. 2018 € 7,95

De appellatie Picpoul de Pinet strekt zich uit rondom het befaamde Bassin de 
Thau in het diepe zuiden van de Languedoc. De wortels van de wijnstokken staan 
hier echt bijna in de Middellandse Zee. De bodem bestaat hier voornamelijk 
uit kalk. Dit in combinatie met de uitbundige zonneschijn geeft mooi rijp fruit 
met ragfijne zuren en een lichte ziltigheid. Het Bassin de Thau is ook een echte 
kweekvijver voor heerlijke oesters waarmee ook meteen een goede vriend is 
gevonden in deze Picpoul de Pinet. De wijn wordt gemaakt door een kleinschalig 
werkende “Negociant” met de focus op hoge kwaliteit:  Decanter erkende dat 
meteen en gaf de wijn 95 punten ! 

Villa des Croix Picpoul de Pinet
AOC Picpoul de Pinet,  100% picpoul blanc

75 cl. 2018 € 9,951

Nieuw!
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LANGUEDOC
Well of Wine

Wijn speelt al eeuwenlang en belangrijke rol in ons sociale leven. Een verhaal, 
een samenzijn, een diner, een...liefde worden vaak begeleid door mooie wijnen. 
Well of Wine is een serie wijnen telkens gemaakt uit één enkel druivenras. Op 
het achter etiket is daarom de hand van de wijnbouwer afgebeeld, mét druiven 
in zijn hand. Well of Wine wijnen zijn toegankelijk, duurzaam geproduceerd, 
waarbij men gebruik maakt van de meest eigentijdse techniek. Wijnen voor 
iedereen; leek én kenner. Een chardonnay, een prachtige goudgele wijn met 
geurtonen van rijp wit & geel fruit, elegant onderbouwd met korte vatrijping, 
waardoor de wijn extra diepte krijgt. Ook een heerlijke merlot. Een prachtige 
donkerrode wijn met fijne geurtonen van rijp rood fruit en een vleugje 
aardsheid wat hem zacht & toegankelijk maakt. De stuivend fruitige sauvignon 
blanc, verkwikkend en frisdroog. De viognier is prachtig, elegant met fijne 
bloementonen en een vleugje rijpe abrikoos in de geur, mondvullend, mineraal 
en optimaal wat prijs/prestatie betreft. Nu ook als laatste aanwinst een lichte 
grenache rosé. Well of Wine is de reflectie van onze wijnpassie. 

Cathy Moerdijk, Nico McGough en Hans Dijkstra

1   Well of Wine sauvignon blanc omfietswijn
 Vin de France, 100% sauvignon blanc

1   Well of Wine viognier omfietswijn
 IGP Pays d’Oc, 100% viognier

1   Well of Wine chardonnay “9+ in volkskrant/omfietswijn”
 IGP Pays d’Oc, 100% chardonnay met 20% houtopvoeding,
 
1   Well of Wine grenache “winnaar volkskrant”
 IGP Pays d’Oc, grenache

1   Well of Wine merlot winnaar Volkskrant
 IGP Pays d’Oc, 100% merlot met 40% houtopvoeding

1   Well of Wine syrah
 IGP Pays d’Oc, 100% syrah

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2017/8

2018

2018

2018

2017

2016

€ 8,95

€ 8,95

€ 8,95

€ 8,95

€ 8,95

€ 8,95
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ROUSSILLON
Domaine Singla

In 1999 verruilde Laurent de Besombes zijn studie rechten voor het Lycée 
Viticole om in 2001 de beste akkers van het oude (1900), uitgestrekte (70 
ha) familiedomein te converteren naar biodynamische wijnbouw. Het doel: 
vins vrais, ware wijnen….Twee terroirs: de één bij Mas d’En Alby in de Aspres 
vallei, arme ‘terres blanches’ bezaaid met los gesteente. De ander Le Mas 
Passe Temps, in het ruige noorden, richting Maury, met kalk- en ijzerhoudende 
harde rode klei, kleine percelen, tegen steile rotswanden en omgeven door 
pijnbomen en garrigues. Rendementen liggen tussen de 15 à 20 hl/ha. Hij 
vinifieert elk perceel apart in kleine cuves van 5000 liter, hij koelt de druiven 
niet, dwars tegen oenologische voorschriften in… “Ik kan me niet voorstellen 
dat druiven, bij 30º geplukt, baat hebben bij een thermische schok naar 15º.” 
Uiteraard bottelt hij zonder te klaren of te filteren. Acht verschillende rode 
wijnen in gelimiteerde oplagen. Rode draad in het assortiment: de enorme 
frisheid en fruitintensiteit van de wijnen, ondanks de vanzelfsprekende 
Catalaanse warmte. Niet te veel extractie, geen zwaarte. 

Héritage du Temps Rivesaltes Ambré*
AOC Rivesaltes Ambre,grenache blanc
en grenache gris

1  La Matine
 VdP des Côtes Catalanes, 70% grenache en 30% syrah

2   Asenció
 AOC Côtes du Roussillon, 70% grenache en 30% syrah

3   Passe Temps
 AOC Côtes du Roussillon, 80% grenache en 20% syrah,  
 opvoeding op hout

3   El Moli
 AOC Côtes du Roussillon, 90% syrah en 10% grenache, 
 houtrijping

3   Bressol 
 AOC Côtes du Roussillon, hoofdzakelijk grenache, 
 houtrijping 

1   Les Quatre Vents
 Côtes du Roussillon Villages, hoofdzakelijk 
 carignan, lange houtrijping

  Muscat de Rivesaltes 
 AOC Muscat de Rivesaltes

  

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2017

2017

2016

2017

2013

2011

2017

€ 11,95

€ 14,95

€ 16,95

€ 19,95

€ 24,95

€ 35,95

€ 15,95

2

2

50 cl.

50cl.

50 cl.

50 cl.

50 cl.

50 cl.

75 cl.

75 cl.

1951

1959

1960

1961

1975

1976

1980

2007

€ 124,95

€ 119,00

€ 119,00

€ 119,00

€ 49,95

€ 49,95

€ 79,00

€ 55,00
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LUXEMBOURG
Abi Duhr

Begonnen op het wijngoed van zijn familie, Domaine Abi Duhr & fils, is hij 
inmiddels met zijn eigen ‘Château Pauqué’ uitgegroeid tot een van de pioniers 
van de Luxemburgse wijnbouw. Hij geldt als een van de voorlopers bij het 
maken van terroirwijnen, waar veel andere wijnboeren de druif vooral voor het 
voetlicht willen brengen. Abi Duhr was echter van mening dat er een volgende 
stap moest worden gemaakt, naar wijnen met een duidelijke terroir expressie 
en meer diepgang en complexiteit. Vanuit dat idee creëerde hij in 1988 de 
‘Clos du Paradis’, een wijn waarbij de wijngaard voorop stond en niet zozeer 
de druif. Het was de bekroning van een aantal jaren ontwikkeling met veel 
vernieuwingen in het wijnmaken, zoals het gebruik van eikenhout (1982) en 
het toepassen van de appelmelkzure gisting (1987). Voor Luxemburg in die tijd 
revolutionaire vernieuwingen. Château Pauqué telt, na een recente aankoop 
van een hectare prachtige wijngaarden in het dorp Schengen, in totaal 4,5 
hectare wijngaarden. Vrijwel alle stokken staan aangeplant op steile hellingen 
langs de Moezel, essentieel voor de beste kwaliteit. De wijngaarden zijn 
beplant met pinot blanc, elbling, auxerrois, riesling, pinot gris en chardonnay. 
De wijngaarden vinden we in de lieux-dits Mertert Herrenberg, Grevenmacher 
Fels en Paradäis, Wormeldange Nussbaum, Ehnen Bromelt, Stadtbredimus 
Dieffert en –Fels en Schengen Fels, de enige wijngaard in het Luxemburgse 
deel van de Moezel op rode zandsteen. In zijn werk heeft Abi Duhr zich sterk 
laten beïnvloeden door de Franse, en met name de Bourgondische manier van 
wijnmaken.

2   Bromelt
 Moselle Luxembourgeoise, 100% elbling

3   Riesling Goldberg
 Moselle Luxembourgeoise, 100% riesling
      
      Riesling Paradäis
 Moselle Luxembourgeoise, 100% riesling

3   Riesling Paradäis vieilles vignes
 Moselle Luxembourgeoise, 100% riesling

3   Pinot Blanc ‘Fossiles’
 Vin du Luxembourg, 100% pinot blanc

3   Pinot Gris 
 Moselle Luxembourgeoise, 100% pinot gris

3   Chateau Pauque
 Vin du Luxembourg, 100% chardonnay

3   Clos de Paradais
 Vin du Luxembourg, 100% auxerrois

1   Riesling Vendange Tardive
 100% riesling

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl. 

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2016

2017

2017

2015

2015

2015

2014

2014

2005

€ 24,95

€ 24,95

€ 29,95

€ 34,95

€ 29,95

€ 34,95

€ 49,95

€ 56,95

€ 55,00

3
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ALTO ADIGE
Cantina St. Michael-Eppan

1   Weissburgunder Classico 

1   Chardonnay  Classico 
 
1   Pinot Grigio Classico
 
2   Muller Thurgau Classico
 
2   Moscato Giallo Classico

1   Gewurztraminer Classico
 
1   Weissburgunder ‘Schulthauser’, Selezione

1   Sauvignon Blanc ‘Lahn’, Selezione

1   Pinot Grigio ‘Anger’, Selezione

1   Riesling ‘Montiggl’, Selezione
 
2   Sanct Valentin Weissburgunder

2   Sanct Valentin Pinot Grigio
 
2   Sanct Valentin Chardonnay

2   Sanct Valentin Sauvignon

3   Appius

1   Lago di Caldaro Scelto Sattel (Vernatsch)

2   Pinot Nero Classico

3   Lagrein Classico

2   Schiave ‘Pagis’ (Vernatsch), Selezione

3   Lagrein Riserva, Selezione

      Pino Nero Riserva, Selezione

2   Sanct Valentin Pinot Nero

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75/150 cl.

75/150 cl.

75/150 cl.

75 cl. 

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2016

2017

2017

2017

2012

2018

2018

2018

2017

2015

2016

2016

€ 15,95

€ 15,95

€ 15,95

€ 15,95

€ 15,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 21,95

€ 19,95

€ 21,95

€ 33,95

€ 33,95/€ 74,95

€ 33,95/€ 74,95

€ 35,95/€ 77,50

€ 149,00

€ 14,95

€ 18,95

€ 18,95

€ 16,95

€ 24,95

€ 26,95

€ 42,50
al 30 keer Tre-Bicchieri wijnen! wijnmaker Hans Terzer

De Cantina St. Michael-Eppan bestond in 2017 honderdtien jaar  en is een 
benchmark voor iedere wijnliefhebber. De Cantina heeft een cruciale contributie 
geleverd aan het bereiken van de hoge status van de wijnen uit Alto Adige over de 
laatste 20 jaar.
Wijnmaker Hans Terzer is de “kellermeister” met ongekende technische 
vaardigheden, die al 40 jaar lang intuïtie en kennis van het achterland vertaalt in 
een range wijnen die ongekende kwaliteit combineert met karakter.
De wijnen van St. Michael-Eppan zijn verdeeld over drie lijnen: Classico, Selezione 
en Sanct Valentin. Witte wijnen vormen 70% van de productie, de overige 30% 
zijn rood. De lokale druif schiava neemt onder de rode wijn de belangrijkste plaats 
in, naast pinot noir, lagrein, merlot en cabernet sauvignon. Onder de witte wijnen 
speelt de pinot blanc (weissburgunder) een belangrijke rol, naast sauvignon blanc, 
gewürztraminer, chardonnay en pinot gris. Alle wijnen worden gekenmerkt door 
een grote frisheid, waarin het zuivere, koele bergklimaat van Zuid-Tirol (zo heet het 
Alto Adige gebied in de volksmond) goed te proeven is. Wijnmaker Hans Terzer is 
er bijzonder goed in geslaagd alle individuele wijnen een eigen identiteit te geven. 
Sanct Valentin wordt inmiddels 30 jaar gemaakt en zit ter gelegenheid van dit 
jubileum in een speciale fles.

2



29

LOMBARDIA
Pratello

Pratello is opgericht in 1860 en is gelegen aan de zuidwestkant van het Gardameer 
in de richting van Brescia. Belangrijk voor de Azienda is de omgang met het 
milieu, vandaar dat zij sinds 2004 wijnen maken van biologisch geteelde 
druiven. Het totaal aan wijngaarden en olijfbomen wordt biologisch verbouwd. 
Zoals eigenaar Vicenzo Bertola zelf aangeeft: het was een onontkoombare 
keuze aangedragen door onze levensfilosofie. Pratello produceert een mooi 
gamma wijnen, toegespitst op gebiedstypische druiven: rebo, manzoni, gropello 
en turbiana. Zeer overtuigende wijnen met expressie en terroir. Wijnmaker 
Emiliano Rossi (Cá dei Frati) staat hoog aangeschreven en experimenteert met 
nieuwe technieken in combinatie met toepassing van natuurlijke gisten.

2   Lugana, Catulliano (9 in het Parool)
 DOC Lugana, 100% turbiana

2   Lieti Conversari
 IGP Garda, 100% incrocio manzoni bianco
 Top 100 wijn in de Grote Hamersma

3   Lugana, Il Rivale “Top 100 Hamersma”
 DOC Lugana, 100% turbiana, licht hout gerijpt
 Top 100 wijn in de Grote Hamersma

2   Riesling, Lagarder
 IGP Benaco Bresciano ‘Sant Emiliano’, 100% riesling, italico

2   Rosato Chiaretto “Sant’ Emiliano” 
 DOC Valtenesi, groppello, marzemino, 
 barbera e sangiovese

1   Torrazzo
 DOC Valtènesi, groppello en marzemino
 Winnaar in het Parool - Harold Hamersma

1   Mille 1
 IGP Garda, merlot, cabernet sauvignon, shiraz, rebo

1   Mille 1 uitvoering Hippie | Haloween of Autumn
 IGP Garda, 100% rebo

1   Nero per Sempre
 IGP Garda, 100% rebo, lange houtrijping

  75 cl.
 150cl.

  75 cl.
150 cl. 

  75 cl.

  75 cl.

  75 cl.

  75 cl.

  75 cl.

  75 cl. 

  75 cl.

2018
2017

2015
2015

2017

2017

2018

2017

2015

2013

2015

€ 14,95
€ 39,95

€ 16,95
€ 49,50

€ 18,95

€ 15,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 19,95

€ 24,95

€ 24,95
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VENETO
Brigaldara

De familie Cesari koopt het huis en de grond in 1929. Wijnstokken, olijfbomen, 
boomgaarden en granen wisselen elkaar af. Vanaf 1979 richt men zich volledig 
op de wijnbouw. Eerst op de druivenverkoop en vanaf 1991 op zelf wijnmaken. 
Brigaldara zit in de top van de appellatie waar zich ook andere grote namen 
bevinden als Quintarelli, Masi en Allegrini. Behalve Brigaldara’s participatie in 
de droogkamers van het ‘Terre di Fumane’-project, redden zij samen met 2 
andere producenten het beroemdste restaurant van Verona ‘Bottega del Vino’ 
van een ‘commerciële’ overname. Stefano wordt bijgestaan door zijn zoon 
Antonio waardoor de toekomst van dit uitstekende bedrijf is geborgd. De 
wijnen van Brigaldara zijn de afgelopen jaren steevast terug te vinden in de top 
van de regio. In de ‘Gambero Rosso’-gids halen ze het hoogste predicaat, dat 
van ‘tre bicchieri’.

3

1   Soave 
 DOC Soave; 100% garganega

1   Valpolicella 
 DOC Valpolicella; corvina, rondinella en 
      molinara

1   Valpolicella Superiore “Case Vecie”
 DOC Valpolicella; corvina, rondinella en 
      molinara

2   Ripasso Superiore    
 DOC Valpolicella; corvina, corvinone en 
      rondinella

3   Amarone della Valpolicella “Cavolo” 
      DOCG, 55% corvinone, 25% corvina, 
      20% rondinella 

      Amarone della Valpolicella Classico
 DOCG, 50% corvinone, 20% corvina, 
 20% rondinella en 10% lokale rassen

3   Amarone della Valpolicella 
 Classico “Case Vecie”
 DOCG, 40% corvinone, 30% corvina,
 15% rondinella en15% lokale rassen

3   Recioto della Valpolicella Classico
 DOCG, druiven: 40% corvinone, 
 20% corvina en 40% rondinella

75 cl.

75 cl. 

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

0,375 cl.

2017

2017

2016

2016

2012

2013

2014

2014

€ 11,95

€ 11,95

€ 14,95

€ 19,95 

€ 34,95

€ 39,50

€ 49,95

€ 22,95
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VENETO
Well of Wine Giol

De familie Cesari maakt sinds jaar en dag uitstekende wijnen, terug te vinden in 
hun superieure Amarones en Soaves. Naast deze geweldenaren zijn zij ook de 
leverancier van ons gezamenlijk project: jongen wijnen onder de aandacht van 
iedereen te brengen. Zelfde type wijnen alleen gemaakt om te drinken en niet 
te bewaren.
Spectaculaire Garganega druiven voor de witte wijn en de lokale Corvina voor 
de rode variant. Drink de rode wijn licht gekoeld en je hebt niet eens rosé 
nodig.
De wijnboer is in conversie naar biologische wijn, dus belooft alleen maar beter 
te worden.

1   Garganega
 IGT Veneto, 100% garganega

1   Corvina
      IGT Veneto, 100% corvina

75 cl.

75 cl. 

2018

2018

€ 9,95

€ 9,95

Azienda Agricola Giol (sinds 1427) ligt in het hart van San Polo di Piave, op 
ongeveer 35 km afstand van Venetië in de provincie Veneto. Het handelsmerk 
van dit wijnhuis is het tegenwoordig onbewoonde kasteel Giol. Hier in de 
kelders liggen en rijpen de wijnen, onder toeziend oog van de jonge Venetiaan 
Vittorio Carraro. Zij liggen achter meters dikke muren en daardoor op een 
constante temperatuur. De rest van de geschiedenis is terug te vinden op pag 6.

1   Pinot grigio
 IGT Marca Trevigiana, 100% pinot grigio

1   Bronner
 IGT Marca Trevigiana, 100% bronner

1   Chardonnay
 IGT Marca Trevigiana, 100% chardonnay

2   Pinot grigio, zonder toegevoegd sulfiet
 IGT Marca Trevigiana, 100% pinot grigio
 
2   Verduzzo
 Marca Trevigiana, 100% verduzzo

1   Merlot zonder toegevoegd sulfiet
 IGT Marca Trevigiana, 100% merlot

1   Cabernet Sauvignon zonder toegevoegd sulfiet
 IGT Marca Trevigiana, 100% cab

1   Merlot Barrique
 IGT Marca Trevigiana, 100% merlot

1   Cabernet Sauvignon Barrique
 IGT Marca Trevigiana, 100% cab

3   Merlot Amabile Semi Dolce
 IGT, 100% merlot, licht zoet

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2018

2017

2018

2018

2017

2017

2017

2015

2015

2017

NO ADDED 
SULPHITE

€ 9,95

€ 9,95

€ 8,95

€ 10,95

€ 9,95

€ 9,95

€ 9,95

€ 13,95

€ 13,95

€ 9,95
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Cantine LVNAE Bosoni

Het wijndomein van Luigi Bosoni is gelegen in Ortonovo in de Provincie La 
Spezia, vlakbij de grens met Toscane. De naam Lunae komt van de plaats 
Luni, een oude Etruskische en Griekse haven opgedragen aan de Griekse god 
Selene (Luna voor de Romeinen). Het huidige domein ligt op de heuvels van 
de Apennijnen, nabij de Middellandse Zee. Dit gebied heeft een lange wijn 
traditie. De Etrusken waren de eersten die in dit gebied van de maan hun 
wijnen maakten. Cantine Lunae heeft de lokale tradities hoog in het vaandel 
staan en men werkt met groot respect voor het land. Hun wijnen zijn dan ook 
gemaakt van de uit de regio afkomstige druivenrassen. Ook worden de druiven 
met de hand geplukt. Meervoudig onderscheiden! Fraaie, unieke wijnen van 
authentieke druivenrassen.

 Fior di Luna
 DOC Colli di Luni, vermentino, albarola en greco

1   Etichetta Grigia
 DOC Colli di Luni, 100% vermentino

2   Etichetta Nera
 DOC Colli di Luni, 100% vermentino

2   Albarola 
 DOC Colli di Luni, 100% albarola
 “NRC: prijs onbekende vreemde druiven”

2   Cavagino
 DOC Colli di Luni, 100% vermentino
 40% op hout gefermenteerd
 

75 cl. 

75 cl. 

75 cl. 

75 cl. 

75 cl. 

2018

2018

2017

2016

2015

€ 15,95

€ 15,95

€ 24,95

€ 22,95

€ 34,95

LIGURIA

1

1   Circus
 IGT Liguria, massareta, albarosa & alicante.

1   Auxo
 IGT Liguria, massareta, albarosa & alicante.

2   Rosso Niccolo V
 DOC Colli di Luni, sangiovese, merlot & pollera nera.

2   Rosso Niccolo V Riserva
 DOC Colli di Luni, sangiovese, merlot & pollera nera.

€ 15,95

€ 16,95

€ 23,75

€ 34,95

2016

2014

2013

2009

75 cl. 

75 cl. 

75 cl. 

75 cl. 
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PIEMONTE                                                                                            TOSCANA
Negretti Nittardi

Nittardi, gelegen in het hart van het Chianti Classico gebied, werd in 1982 
gekocht door Peter Femfert, uitgever en galeriehouder in Frankfurt en zijn 
vrouw Stefania Canali, een geschiedkundige uit Venetië. Zij restaureerden 
Nittardi stap voor stap. De wijngaarden werden opnieuw beplant en in 1992 
werd de oude ruimte met wijnvaten vervangen door een moderne wijnkelder. 
Een bekwaam team werd samengesteld, met Carlo Ferrini als consultant 
oenoloog. De zoon van Stefania en Peter, Léon Femfert, kwam begin 2013 het 
team versterken. In 1999 werd nog een fantastisch wijndomein aangekocht 
in Maremma, vlakbij de kust in Zuid-Toscane. Sindsdien zijn er 17 hectaren 
beplant met lokale en internationale druivenrassen. Hier worden Ad Astra 
en Nectar Dei, De Super Tuscans van Nittardi, geproduceerd. Als eerbetoon 
aan voormalig Nittardi eigenaar, Michelangelo, wordt bij Nittardi de unieke 
combinatie van kunst en wijn in stand gehouden. Een bekende kunstenaar 
ontwerpt ieder jaar het label en het inpakpapier dat gebruikt wordt voor een 
“limited edition” van de Casanuova di Nittardi wijnflessen. De collectie, die in 
1981 werd opgestart, bevat werk van internationaal gerenommeerde artiesten 
zoals Hundertwasser, Corneille, Giuliano Ghelli, Igor Mitoraj, Yoko Ono, Guenter 
Grass en Dario Fo.

De Chianti kreeg een top recensie in NRC (van Harold Hamersma)

2   Chianti Belcanto DOCG Chianti Classico
 colorino, sangiovese, foglia tonda, 
 mammolo, canaiolo, ciliegiolo, 
 malvasia nera en pugnitello

2   Chianti Casanuova di Nittardi 
 DOCG Chianti Classico, 
 100% sangiovese

2   Chianti Classico Riserva
 DOCG Chianti Classico, 
 sangiovese en merlot

2   Nittardi Ad Astra
 IGT Maremma, sangiovese, merlot, 
 syrah en cabernet Sauvignon

3   Nittardi Nectar Dei
 IGT Maremma, merlot, syrah, 
 cabernet sauvignon en petit verdot

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2014

2014

2012

2014

2013

€ 19,35

€ 29,95

€ 49,95 

€ 22,95

€ 55,00

De broers Negretti bezitten 13 hectare wijngaarden in La Morra, Monforte 
d’Alba en Roddi. De wijnen worden uitsluitend gemaakt van op het domein 
verbouwde druiven. 90% van de werktijd is gewijd aan de wijngaarden en 
slechts 10% aan het maken van wijn in de kelder. Respect voor de wijngaard 
is hun motto. Uitgebreide zorg het hele jaar door en een groene oogst 
resulteren in extreem lage opbrengsten. Tussen eind juni en eind juli wordt een 
percentage overtollig fruit weggeknipt. Oogst begin september: chardonnay 
en dolcetto, eind september: barbera, begin oktober: nebbiolo. Het perfecte 
moment om te oogsten wordt bepaald door rijpheid, suiker- en zuurgehalte, 
weersomstandigheden en ervaring. De groene oogst in de zomer zal een 
snellere rijping van de vruchten bevorderen. Alle druiven worden met de hand 
geplukt en zorgvuldig vervoerd in kleine kisten. De ongefilterde wijnen worden 
gemaakt in een smetteloos schone kelderr De prijzenkast van de Negretti 
wijnen toont de internationale waardering voor hun geweldige nebbiolo wijnen.
 

2   Chardonnay Dadà
 DOC Langhe, 100% chardonnay

2   Barbera d’Alba Superiore
 DOC Barbera d’Alba, 100% barbera

2   Nebbiolo d’Alba “ Minot” 
 DOC Nebbiolo d’Alba, 100% nebbiolo

3   Barolo
 DOCG Barolo, 100% nebbiolo

3   Barolo cru “ Mirau” 
 DOCG Barolo, 100% nebbiolo
 Top 100 wijn in De Grote Hamersma

3   Barolo cru Bricco Ambrogio 
 DOCG Barolo, 100% nebbiolo

  75 cl.

  75 cl.

  75 cl.

  75 cl.

  75 cl.
 150cl.

  
75 cl.

  

2016

2015

2014

2010

2008
2010

2008

€ 16,95

€ 18,95

€ 22,95

€ 39,00

€ 42,95
€ 109,00

€ 49,95
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TOSCANA                                                                                                MARCHE
Tenuta di Sesta Velenosi

Sinds 1995 wordt de Tenuta di Sesta beheerd door Giovanni Ciacci, die 
door zijn kinderen Andrea en Francesca wordt bijgestaan op het gebied van 
bedrijfsvoering en agronomisch management. De Tenuta ligt in het zuidelijke 
deel van de gemeente Montalcino, tussen Sant’ Angelo in Colle en Castelnuovo 
dell’Abate, in de buurt van de bekende Romaanse abdij van Sant’ Antimo, op een 
helling richting het zuiden 200 tot 400 meter boven NAP. Deze hellingen worden 
beschouwd als de meest geschikte voor de productie van Brunello di Montalcino, 
gezien hun specifieke positie: in feite zijn de wijngaarden beschut in het noorden 
tegen de koude wind van Tramontana uit Poggio d’Arna en genieten van de 
warme Maremma stromingen dankzij de nabijheid van de berg Amiata die een 
mild microklimaat bevordert. Vanwege de fantastische ligging is het mogelijk om 
veel eerder te oogsten dan de omliggende wijngaarden.

      Camponovo - Rosso Toscana      
      IGT Toscana, 90% sangiovese en 10%
       colorino

       Poggio d’Arna - Rosso Toscana
      IGT Toscana, sangiovese, merlot
      en cabernet franc

      Rosso di Montalcino
 DOC Montalcino, 100% “Brunello” 
 (sangiovese) druiven

3   Brunello di Montalcino 
 DOCG Montalcino, 100% 
 “Brunello” (sangiovese) druiven

3   Brunello di Montalcino Riserva
 DOCG Montalcino, 100% 
 “Brunello” (sangiovese) druiven

  75 cl.

  75 cl.

  75 cl.

  75 cl.
150 cl.

  75 cl.

2017

2016

2016

2013
2012

2011

€11,95

€ 14,95 

€ 16,95

€ 38,95
€ 94,50

€ 65,00

2

2

1

2   Passerina BIO
 IGT Marche, 100% passerina druiven

2   Pecorino BIO
 DOCG Offida, 100% pecorino druiven

1   Rosso Piceno 
 DOC Rosso Piceno, montepulciano en
      sangiovese

2   Rosso Piceno Superiore
 DOC Rosso Piceno, montepulciano en
      sangiovese

       Leverbaar vanaf juni 2019

  
 

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2018

2018

2018

2017

€ 12,95

€ 12,95

€ 10,95

€ 12,95 

De zoektocht naar een perfecte balans tussen smaak en kleur heeft geleid 
tot de oprichting van Cantina Velenosi in Marche. Ercole en Angela Velenosi 
hebben traditionele- en super moderne technieken gecombineerd tot een eigen, 
creatieve interpretatie van het wijnmaken! Door deze inzichten groeit het  bedrijf 
continue en past zichzelf steeds aan waardoor er unieke wijnen worden gemaakt 
die het beste van de Piceno regio laten zien. 

Nieuw!
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MARCHE                                                                                              ABRUZZEN
Marchetti

VENEA strekt zich uit langs 10 hectare wijngaarden in het gebied van Fossacesia 
(Chieti - Abruzzen). VENEA is een verhaal van liefde en vriendschap. De liefde 
van de familie Paolucci voor de natuur en hun land. Aandacht en respect is nodig 
om deze relatie en het omgaan met de natuur over te brengen op de komende 
generaties. De hele familie van vader, moeder, kinderen, een neef en een oom is 
betrokken bij het wijnmaken. De typische druivenrassen trebbiano, pecorino en 
montepulciano zijn op een uitstekende manier vertegenwoordigd.

1   Vitali Trebbiano d’Abruzzo
 DOP Trebbiano d’Abruzzo, trebbiano

1   Spinalba
 IGT Terre de Chieti, sauvignon blanc en trebbiano

2   Prisma
 IGT Terre de Chieti, 100% pecorino

1   Burbero Montepulciano d’Abruzzo
 DOP Montepulciano d’Abruzzo, 
 100% montepulciano

2   Arbino Rosso
 IGP Terre de Chieti, 100% monte-
 pulciano, met 10% houtlagering

2   Vestigo
 DOP Montepulciano d’Abruzzo, 
 100% montepulciano van oude stokken

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2018

2018

2018

2018

2016

2016

€ 7,95

€ 9,95

€ 11,95

€ 7,95

€ 9,95

€ 11,95

Superbe 
prijs-

kwaliteit 
verhouding

Venea

1   Verdicchio Dei Castelli Di Jesi Classico Piersanti
 DOC Verdicchio, 100% verdicchio druiven

1   Verdicchio Dei Castelli Di Jesi
      Classico Superiore Agreste
 DOC Verdicchio, 100% verdicchio druiven

1   Rosso Conero
 DOC Rosso Conero,100% montepulciano

2   L’Agreste Rosso
 DOC Rosso Conero, 100% montepulciano

2   Rosso Conero “Villa Bonomi” Riserva
 DOC Rosso Conero, 100% montepulciano,
      18 maanden hout

Azienda Agricola Marchetti is gelegen aan de rand van Ancona, in het hart 
van het groeiende gebied DOC Rosso Conero. De wijngaard is klein en ligt 
op het zuiden. De oogst geschiedt in verscheidene pluksessies, later dan 
gebruikelijk, om ervoor te zorgen dat elke tros druiven op het ogenblik van 
optimale rijping wordt geplukt. De opbrengst overschrijdt de 10 ton per hectare 
niet. Het wijnmaken bestaat uit een synthese van oude tradities en moderne 
technologie en waarborgt daardoor de kwaliteit en duur van de wijnrijping. Van 
de Villa Bonomi worden maximaal 6500 flessen gemaakt. Een gestructureerde 
harmonieuze wijn, met een lange afdronk. Bij l’Agreste Verdicchio worden de 
druiven zeer laat geoogst.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2018

2017

2017

2013

2012

€ 7,95

€ 15,95

€ 7,45

€ 13,95

€ 29,95
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CAMPANIA                                                                                                PUGLIA
Montevetrano                                                                      Mottura

In 1983 besloot fotografe Silvia Imparato iets moois te gaan doen met de 
(toen) 4 hectaren wijngaard van haar ouders. Samen met een groepje mede 
wijnfanaten (voornamelijk Bordeaux liefhebbers)  ging zij aan de slag. Naast de 
lokale aglianico druif werd ook cabernet-sauvignon aangeplant, later gevolgd 
door merlot. De eerste oogst kwam met het jaar 1989. Kort daarna ontdekte 
wijnschrijver Robert Parker deze unieke rode wijn en schreef hem de hemel 
in. Van de ene dag op de ander was de toon gezet, Montevetrano was in één 
klap een superster geworden. Gestaag groeide het wijngaard areaal naar 6 
en 11 hectaren. In 1992 nodigde Sylvia de toen ‘aanstormende’ oenoloog 
Riccardo Cotarella uit om haar te komen helpen met de oogst van dat jaar. Die 
verbinding bestaat vandaag de dag nog steeds en intussen is Cotarella één van 
de allerbelangrijkste wijnmakers van Italië geworden. Montevetrano valt onder 
de herkomstbenaming I.G.P. Colli di Salerno en telt vandaag 26 hectaren, De 
druivensamenstelling is 60% cabernet sauvignon, 30% merlot en 10% aglianico.

1   Core Campania Bianco
 I.G.P. Campania, Fiano en Greco

1   Core Campania Rosso
 I.G.P. Campania, 100% aglianico

3   Montevetrano
 I.G.P. Colli di Salerno, aglianico,
 cabernet sauvignon en merlot

 Al 24 jaar achter elkaar
 3 rode glaasjes in de Gambero Rosso
 

75 cl.

75 cl.

75 cl.
75 cl.
75 cl.
75 cl.

op 
aanvraag
leverbaar
andere
jaargangen

2017

2015

2012
2008
2003
2001

2004
2005
2006
2007
2011

€ 17,95

€ 19,95

€ 59,95
€ 64,50
€ 89,95
€ 99,95

De familie Mottura woont in Tuglie, in de provincie Lecce in een gebouw dat 
een typisch voorbeeld is van de laat 19de -eeuwse industriële architectuur. 
Zij hebben geïnvesteerd in moderne apparatuur die in de prachtige oude 
kruisgewelven staat. In de functioneel gerestaureerde wijnmakerij rijpen de 
wijnen in roestvrijstaal en in eiken vaten, alvorens te worden gebotteld en 
opgeslagen. Alle ruimtes zijn temperatuur gecontroleerd om een optimale wijn 
te garanderen. Belangrijk want het kan erg warm worden in de provincie Puglia. 
De familie Mottura heeft zichzelf altijd ambitieuze doelen gesteld, overtuigd van 
de expressieve kracht van de inheemse lokale druivensoorten zoals Primitivo en 
Negroamaro. De directie is in handen van (vader) Antonio Mottura die terzijde 
wordt gestaan door dochter Barbara (sommelier en afgestudeerd in economie) 
en Martha (sommelier) De wijnen van Mottura kenmerken zich door een 
voorbeeldige prijs/kwaliteit verhouding. Voor een verdere kwaliteitsverbetering 
hebben ze in 2015 wijnmaker Emiliano Rossi gevraagd als consultant, bekend 
van: Pratello (zie pagina 32) en Ca dei Frati. Verder worden alle belangrijke taken 
door de familie Mottura zelf ingevuld.

1   Negroamaro, Villa Mottura
      I.G.T. Salento, 100% negroamaro

2   Primitivo del Salento, Villa Mottura
 I.G.T. Salento, 100% primitivo

  Primitivo di Manduria, Villa Mottura
 I.G.T. Salento, 100% primitivo
 
     Stilio Primitivo di Manduria
 D.O.C. primitivo di Maduria, 
 100% primitivo

3

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2017

2017

2017 

2017

€ 9,95

€ 9,95

€ 12,95

€ 15,953

1
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  Vivo Rosé 
 Qualitätswein Wagram, 100% zweigelt

      Zweigelt Qualitätswein 1L 
 Qualitätswein Wagram

1   Zweigelt Qualitätswein 0,25L 
 Qualitätswein Wagram

1   Merlot - Blauburgunder
 Qualitätswein Wagram

     Chardonnay Beerenauslese
     Qualitätswein Wagram

     Eiswein Gruner Veltliner
     Qualitätswein Wagram

WAGRAM
Mehofer Onze Liters in de Pers

Mehofer maakt al sinds 1992 wijn van biologisch geteelde druiven. De familie 
Mehofer heeft biologisch werken in haar levenswijze geïntegreerd. Bij de 
renovatie van de 200 jaar oude kelders is rekening gehouden met vocht-
regulatie en luchtstroombehandeling. De isolatie werd niet kunstmatig 
gerealiseerd maar met cellulose. Schimmelziekten zijn een groot probleem in 
Europese wijngaarden. Omdat deze ziekten niet van binnenuit komen, maar 
van buitenaf, moeten ze ook uitwendig bestreden worden. Meeldauw doet 
zich op verschillende manieren voor, afhankelijk van het weer. Biologische 
wijnbouw functioneert ook niet zonder bescherming. Het grote verschil tussen 
wel en niet biodynamisch werken, zit in de aard van de bescherming en de 
gebruikte middelen. Mehofer gebruikt plantenextracten (paardenstaart, venkel), 
bakpoeder, silicaten, zwavel en koper ter bestrijding van deze ziekten. Op dit 
moment experimenteert Mehofer met PIWI druivenrassen, kruisingen tussen 
bijvoorbeeld grüner veltliner en een Amerikaans ras, dat resistent is tegen 
schimmelziekten. 

De zweigelt, een typisch Oostenrijkse druif, is een van de twee wijnen van Mehofer 
die we aanbieden in een literfles (zie ook grüner veltliner onder wit). Het is een 
ongecompliceerde wijn zonder oogstjaar liter (!) wijn onder een schroefdop. Fris, 
fruitig en erg vriendelijk geprijsd. Hubrecht Duijker riep hem uit tot vondst van de 
maand in september 2013: Je zou ‘t een superieure slobberwijn kunnen noemen, 
de liter Zweigelt ‘1 Schluck, 1000 Ideen’. Want deze rode Oostenrijker is prettig 
voorzien van fris fruit (bessen plus zwarte vruchten), een vleugje laurier, een hint van 
paprika, een klein kruidje en veel sap. (bron: www.hubrechtduijker.com).

Pieter Nijdam schreef in de Telegraaf over Mehofer 1Liter wijnen: wij proefden de 
nieuwste aanwinst: ’1 Schluck, 1000 Ideen’ en ’Achtung… fertig… löss!!!’ staat er op 
het etiket van deze Zweigelt van Weingut Mehofer uit Wagram, Neder-Oostenrijk 
Een liter lang onbeschaamd slempen, dat doe je met deze rode jongen. Puur op 
het fruit gemaakt: zwarte kersen en rijpe pruimen met een tikje laurier. Drink ’m licht 
gekoeld en je hebt een superwijn! Ook top recensies van Harold Hamersma en 
omfietswaardig volgens Nicolaas Klei. Ook uitgebreid op TV bij de Keuringsdienst 
van waarde.

1   Grüner veltliner Qualitätswein 1L
 Qualitätswein Wagram

1   Grüner veltliner Qualitätswein 0,25
 Qualitätswein Wagram

1   Grüner veltliner Klassik 
 Qualitätswein Wagram
      
      Roter veltliner Riesmein Lage
      Qualitätswein Wagram

      iuventus Gemischter Satz
      Qualitätswein Wagram

75 cl.

100 cl.

25 cl.

75 cl.

37,5 cl.

37,5 cl.

100 cl.

25 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2018

S.A.

S.A.

2014

2017

2015

S.A.

S.A.

2018

2017

2018

€ 9,95

€ 9,95

€ 3,99

€ 12,95

€ 19,95

€ 35,00

€ 9,95

€ 3,99

€ 9,95

€ 12,95

€ 9,95

Beste liter 
ooit!

1

1 1

1

1

1
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RÍAS BAIXAS GALICIA
Adegas Valtea Adegas Pazo do Mar

2

Adegas Valtea ligt in de nabijheid van de Atlantische Oceaan, op ongeveer 30 
kilometer afstand van zowel Vigo als Ourense, de twee grote steden in dit deel 
van Galicië waar de denominación Rías Baixas ligt. Dit is het Atlantische, koele, 
vochtige en vooral groene deel van Spanje dat wellicht de beste witte wijnen 
van het hele land voortbrengt. Verantwoordelijk voor de vinificatie is oenologe 
Carla González Chao. Sprankelend gele kleur, met een dikke structuur. Rijke 
albariñogeur, “stuivend fruit trio”: het aroma van de abrikoos, de frisheid van de 
appel en zoetheid van de perzik. Aangenaam in de mond, mineraalrijke indruk, 
verpakt in zijn geurende fruitaroma’s met wat kruidige tonen. Geweldig lange, 
frisse afdronk.

2   Adegas Valtea albariño
 D.O. Rias Baixas 100% albariño
 Gouden medaille Bacchus oro

      Adegas Valtea albariño Cuvée Especial
 D.O. Rias Baixas 100% albariño

  75 cl.

  75 cl.

2017

2017

€ 12,95

€ 16,95 1   Alma de Blanco
 D.O. Monterrei, 100% godello

2   Alma de Tinto
 D.O. Monterrei, 100% mencia

Pazo do Mar is van oudsher een familiebedrijf met eigen wijngaarden in de 
streek, dat zaken deed met de bestaande bodegas. In 2002 besloten ze 
voor zichzelf te beginnen. Het inmiddels 30 jaar oude bedrijf ging verder als 
zelfstandige bodega. Het was al in het bezit van percelen wijngaard rond 
de eigen bodega, maar enkele jaren geleden is nog eens negen hectare 
wijngaard bijgeplant. De wijnen van Monterrei zijn een buitenbeentje in Galicië. 
In Monterrei is het klimaat iets droger en warmer, en hier wordt uitsluitend 
gebruik gemaakt van de godello-druif, die de wijnen een heel eigen gezicht en 
eigenzinnig karakter geeft. De wijngaarden liggen op 300 meter hoogte op een 
ondergrond met graniet, even ten noorden van de Portugese grens. De druiven 
worden met de hand geplukt en vervolgens gist de wijn op lage temperatuur, 
zonder het gebruik van hout. Het klimaat en de focus op het maken van 
fruitgedreven wijn zorgen voor een levendige en sappige wijn, met een hoge 
doordrinkbaarheidsfactor.

75 cl.

75 cl.

2018

2016

€ 9,95 

€ 9,95 
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BIERZO TORO
Finca Losadas Matsu

Bierzo is bezig met een ware opmars in thuisland Spanje. Bierzo wijnen worden 
gemaakt van de autochtone mencía druif, die hier op 500 tot 600 meter boven 
de zeespiegel uitstekend gedijt in alluviale grond langs rivieroevers,
en leisteen in de hoger gelegen delen. Het landklimaat van Bierzo voorziet
de wijngaarden van voldoende neerslag en warme zonnestralen. Losado Vinos 
de Finca is een recent gestarte onderneming in het dorp Cacabelos, in het 
hart van de Bierzostreek. Hier worden de eerste single vineyard wijnen van de 
wijnregio gemaakt. De stijl van deze wijnen wijkt af van de klassieke Bierzo’s 
in de zin dat de wijnmakers kiezen voor vinificatie van wijnen die gekenmerkt 
worden door een soepele, elegante structuur waarin de invloed van hout niet 
dominant is. Het merendeel van de sterk geconcentreerde mencía druiven 
komt van oude stokken op de kleirijke percelen rond Valtuille de Arriba, beter 
bekend als de Altos de Losada. In de smaak: Volle wijn en lang nagenieten van 
deze verleider met geur en smaak impressies van geconcentreerd fruit, leer, 
zoethout en vers gebakken brood.

1   El Pajaro Rojo
 DO Bierzo 100% mencia

75 cl. 2016 € 12,95

Gedreven door de wens biodynamische wijn te maken, zocht Raul Acha naar 
de beste wijngaard in het Toro gebied. Matsu, dat in het Japans “geduldige 
balans” betekent, omschrijft perfect de essentie van dit project. Matsu is 
geïnspireerd door de Japanse traditie van verzorging van de natuur, 
puurheid, eenvoud en het ontbreken van kunstgrepen. Het is een hommage 
aan de Spaanse wijntraditie. Alle wijnen worden gemaakt van druiven die 
groeien in een volledig natuurlijke omgeving. De Matsu trilogie van wijnen 
vertegenwoordigt drie generaties van wijnmakers. Matsu is meer dan een 
wijnhuis of een wijn, het is een modern project van hoogstaande wijnbouw 
dat exclusieve wijnen voortbrengt. Matsu verwijst naar de connectie tussen 
de Oosterse drang naar perfectie en de meest geavanceerde biodynamische 
technieken van de westerse wereld, waarmee de wijnbouwers deze ecologische 
wijn creëerden. Matsu vertegenwoordigt de essentie van een natuurlijke wijn, 
zonder enig gebruik van synthetische of chemische procedures.

1   El Picaro  ‘wijn van het jaar’
 DO Toro, 100% tinta de toro, 
 6 maanden op eiken

2   El Recio
 DO Toro, 100% tinta de toro, 
 14 maanden lagering op frans eiken

3   El Viejo (94 parkerpunten)  beperkt leverbaar
 DO Toro, 100% tinta de toro, 
 meer dan 16 maanden lagering op frans eiken 
 oplage van 2.750 flessen

  75 cl.
150 cl.

  75 cl.
150 cl.

  75 cl.
150 cl.

2018
2018

2017
2016

2015
2015

€ 9,95
€ 26,95

€ 17,95
€ 38,95

€ 39,95
€ 93,50
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                                          CASTILLA Y LEON
Otero - Benavente

In 1965 door Manuel Otero opgericht, maar de familie is al sinds 1902 actief in 
de wijnindustrie. Nu wordt de Bodega geleid door Julio Otero. Men beschikt 
over 43 ha wijngaard. Het domein ligt in het noordoosten van de provincie 
Zamora rond de stad Benavente. Julio Otero is medeverantwoordelijk voor de 
upgrade van zijn regio tot Vino de Calidad de los Valles de Benavente (IGP) en 
streeft naar een upgrade tot D.O.

2   Dominio de Otero Rosado
 Vino de la tierra de Castilla y Leon
 100% tempranillo

75 cl. 2018 € 6,95

 

Vizar

Bodegas Vizar is eigendom van de familie Zarzuela en is gelegen op 80 hectare 
dichtbij de oevers van de Rio Duero in een wijnbouwgebied bekend als de 
“Mila de Oro” (De gouden mijl), een gebied gezegend met een bodem, 
klimaat en natuurlijke voorwaarden die ideaal zijn voor de teelt van druiven. 
De wijngaarden van het landgoed zijn getuige geweest van verschillende 
beschavingen die Spanje bevolkt hebben in het verleden. Het landgoed was 
een onderdeel van het dorp Peñalba, dat niet meer bestaat als gevolg van 
geloofsoorlogen. Het landgoed behoorde toe aan de hertogen van Alba. 
In de loop der jaren is het door verschillende handen gegaan, totdat het 
in bezit kwam van de familie Zarzuela. Het wijnhuis is modern, werkt heel 
schoon en gebruikt state of the art technologie. Het wordt gerund door een 
zeer getalenteerd en ervaren team van professionals, dat zich richt op het 
produceren van de beste wijnen. Zij hecht waarde aan diepgewortelde en 
gerespecteerde tradities, belangrijk in een van de top wijnbouwgebieden 
van de wereld. Wijn symboliseert broederschap en vriendschap, een concept 
verweven met de Spaanse cultuur.

3   Vizar Syrah
 V.d.T. Castilla y Leon, 100% Syrah
 

75 cl. 2012 € 47,50
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RIOJA
López de Haro San Prudencio

Gelegen in het historische dorp San Vicente de la Sonsierra, stijgt Bodega 
Classica uit boven een zee van wijngaarden, geflankeerd door de rivieren 
Ebro en de Sierra de Toloño. De bodega is in zijn geheel uitgegraven aan de 
zijkant van de berg. Vanaf ontvangst van de druiven in de bodega werkt men 
met de zwaartekracht. Dat betekent dat er geen gebruik wordt gemaakt van 
pompen, wat beter is voor de druiven en uiteindelijk de wijn. De selectie wijnen 
is vernoemd naar Don Diego López de Haro, oprichter van de stad Bilbao. 
Hacienda López de Haro is een serie wijnen die de eenvoud en elegantie van 
grote klassiekers combineert met de huidige smaak van de consument. De 
bodem in deze regio is van kalkhoudende klei. Dat levert een wijn op met 
verfijnde frisheid en aangename lengte in de afdronk. 

2   Hacienda López de Haro Blanco Sobre Lias
 DOC Rioja, 100% viura, 3 tot 4 maanden houtrijping

2   Hacienda López de Haro Rosado
 DOC Rioja, 100% garnacha en tempranillo

2   Hacienda López de Haro tempranillo 
 (89 Parkerpunten)
 DOC Rioja, 100% tempranillo, 
 zonder vatrijping

3   Hacienda López de Haro Crianza 
 (91 Parkerpunten)
 DOC Rioja, tempranillo, garnacha 
 tinta en graciano

3   Hacienda López de Haro Reserva 
 (92 Parkerpunten)
 DOC Rioja, tempranillo, 
 garnacha tinta en graciano

3   Hacienda López de Haro 
 Gran Reserva
 DOC Rioja, tempranillo, 
 garnacha tinta en graciano

2   Numero Primo Tempranillo
 DOC Rioja, graciano en garnacha 

3   Numero Primo Crianza
 DOC Rioja, graciano en garnacha

  75 cl.

  75 cl.

  75 cl.

  75 cl.
150 cl.

  75 cl.
150 cl.

  75 cl.

75 cl.

75 cl.

2018

2018

2017

2016
2016

2014
2014

2010

2016

2015

€ 9,95

€ 9,95

€ 8,95

€ 9,95
€ 24,50

€ 14,95
€ 29,50

€ 22,95

€ 10,95

€ 15,95

Wijnmaker en eigenaar, Ruben Saenz, wordt beschouwd als een van de 
opkomende en meest getalenteerde wijnmakers in Spanje. Hij werkt in zijn 
eigen, Bodegas San Prudencio, maar helpt ook andere wijnhuizen in Rioja 
en in het buitenland. Hij studeerde Oenologie in Rioja en haalde zijn PhD in 
bodem technologie. Daarna werkte hij aan de universiteit als onderzoeker. 
Als gevolg hiervan heeft hij diverse artikelen gepubliceerd in internationale 
wetenschappelijke tijdschriften, zoals “Journal of Chromatography and 
Analytical Chemistry”. Hij heeft gesproken op verschillende conferenties en 
seminars, altijd over wijnbouw en polyfenolen. In het verleden heeft hij als 
wijnmaker gewerkt voor Bodegas Ontañon, Bodegas Monte Laturce en Gruppo 
Berberana. Ook heeft hij gewerkt als consultant voor de vereniging Mountain 
Vineyards in verschillende Spaanse regio’s. Momenteel werkt hij als consultant 
wijnmaker voor diverse wijnhuizen, waaronder Bodegas Tsimlyansk, in Rusland. 
Sinds 2002 is hij consultant voor zijn eigen project, Bodegas San Prudencio.
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RIBERA DEL DUERO NAVARRA
Clea Le Naturel

De D.O. Ribera del Duero heeft de laatste jaren meerdere beroemde wijnen 
afgeleverd. De wijnen krijgen nationaal en internationaal veel erkenning. De 
Bardos selecteert zijn druiven van de dorpen: Fuentemolinos, Quintanilla de 
Onésimo, Anguix en Moradillo de Roa, waar de beste druiven vandaan komen. 
Clea bestaat uit een serie wijnen die alleen op de markt komen als de druiven 
de juiste kwaliteit hebben. Indien een oogst tegenvalt worden bepaalde wijnen 
niet gemaakt. Niets wordt aan het toeval overgelaten, van 15 kilo-kratjes voor 
het plukken van de druiven tot latere druifselectie waar alleen de allerbeste 
druiven worden gebruikt. De wijnen worden alle op Frans eiken gerijpt, waarvan 
de Roble op oud eiken, de Crianza op deels nieuw en deels 1 jaar oud en de 
Reserva alleen op nieuwe eiken vaten.

2   Clea Verdejo
 DOC Rueda, 100% verdejo

1   Clea Roble
 DO Ribera del Duero, 
 100% tinto del país, 4 mnd hout

2   Clea Crianza
 DO Ribera del Duero, 
 100% tinto del país, 14 maanden hout

3   Clea Reserva
 DO Ribera del Duero, tinto del 
 país en cabernet sauvignon, 
 16 maanden hout

2018

2016

2015

2013

€ 9,95

€ 12,95

€ 14,95

€ 18,95
 

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

Le Naturel is een natuurlijke wijn, een wijn zonder toegevoegd sulfiet. Credo 
is: zo min mogelijk aan toevoegen, zo min mogelijk ingrijpen in het proces van 
wijnmaken. Zowel in de wijngaard als in de kelder. De druiven in de wijngaard 
worden alleen met natuurlijke middelen behandeld. De wijn is gemaakt met 
een lichte “maceration”, zonder klaring of filtering. Hij dient zo jong mogelijk 
te worden gedronken en is op zijn best bij een drinktemperatuur van 10 tot 12 
graden.

1   Le Naturel
 D.O. Navarra 100% Garnacha, zonder toegevoegd sulfiet

75 cl. 2018 € 10,95

“De lekker-
ste Spaanse 
wijn van het 

jaar” 
Zin Magazine
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CALATAYUD
Evodia

Het Griekse woord Evodia staat voor een expressieve geur, een wel heel exacte 
omschrijving van de geur van deze wijn. Het etiket verbeeldt de emotie die 
opgeroepen wordt bij het openen van de fles: De geur is zo exuberant en 
verleidelijk dat hij je bij blijft; de wortels van de 100 jaar oude stokken gaan 
zo diep dat het een kluwen lijkt (zie label ). De leistenen ondergrond tenslotte 
vertaalt zich in de prachtige nachtblauwe kleur. Het geheim van Evodia ligt in 
de wijnranken, die in de leistenen ondergrond groeien op een hoogte van wel 
850 meter (op een berg van 1450 meter hoog). De wijnranken van de blauwe 
druiven zijn door hun leeftijd van 80 tot 100 jaar diep in de grond verankerd. Er 
wordt vergist in roestvrij stalen tanks. De rode wijn heeft een weelderig bouquet 
van rood fruit. Garnacha in zijn puurste vorm.

1   Evodia
 DO Calatayud, 100% garnacha

75 cl. 2017 € 9,95

Agricola Falset-Marca is een coöperatie van bodega’s uit twee dorpen in de 
D.O. Montsant: Falset en Marça. Het is met een productie van 750.000 flessen
de grootste wijnproducent van de Montsant. De Agricola maakt de volgende 
wijnen: Imus (een traditionele rode wijn), Etim (traditionele wijnen met een 
moderne inslag) en Castell Falset. Naast wijn produceren zij ook azijn en 
olijfolie. Olijfolie gemaakt uit de arbequina variëteit met de hand geplukt, 
lichtgroen, helder en glanzend. Fruitig, tonen van vers gras, groene appel, 
artisjok en droog fruit. In de mond proeft men bittere amandelen ondersteund 
door een pikante finale en de wijn ontplooit zich tot een zeer mooi en 
evenwichtig geheel.

  Edel zoete wijnen

 Ètim, Verema Tardana Blanc
 DO Montsant, Blanca Dulce garnacha

3   Ètim, Verema Tardana Negre
 DO Montsant, Negra Dulce garnacha

Ètim Oli d’Oliva Extra Virgen
DOP Siurana 100% arbequina olijven

50 cl.

50 cl.

50 cl.
200 cl.
500 cl.

2016

2015

€ 13,95

€ 13,95

€ 10,95
€  22,50
€ 49,00

                                             MONTSANT    
                                                             Falset “Ètim”

1
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1   Dama del Lago Blanco
 Rueda, 100% verdejo

2   Dama del Lago Tinto Roble
 Rueda, 100% tempranillo

1   Dolce Piacere 8%
 Vino de la tierra de 
 Castilla y león, 
 100% verdejo

RUEDA
Cuatro Rayas

Cuatro Rayas is opgericht in 1935. Wijnmaker Ángel Calleja behoort tot 
de eerste groep van wijnmakers uit de “Vid School van Madrid”, waar hij 
afstudeerde in 1975. Hij nam meteen de technische afdeling van Cuatro Rayas 
over. Sindsdien is hij blijven groeien als wijnmaker, en zijn de wijnen gegroeid 
in kwaliteit. Ángel Calleja is momenteel een van de meest gewaardeerde 
wijnmakers, niet alleen van het gebied, maar op nationaal niveau. Hij is lid van 
de Regulatory Boards van Rueda, Toro en ook Cigales. De wijngaard ligt  op 
typisch terrasvormig land, met een zandige leem structuur. De eerste 30 cm 
zijn samengesteld uit zandgrond. Hieronder volgt een hoge concentratie van 
klei. De bodem is arm aan organisch materiaal en zeer warm vanwege de hoge 
concentratie keien en zand in de bovenste lagen. Uitstekende wijnen met een 
perfecte prijs/kwaliteits verhouding.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2018

2018

2017

€ 6,95

€ 6,95

€ 6,95

1   Frizzante 61 Blanco, 5,5% 
 Rueda, 100% verdejo, lichtzoet

1   Vermouth, 
 Vino de la tierra de 
 Castilla y León, 6 maanden hout
 100% verdejo

75 cl.

75 cl.

2017 € 8,95

€ 16,95



Torre de la Pobleta
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VALENCIA CAMPO DE BORJA
Crucillón

Cheste heeft 1650 ha in bezit en maakt voornamelijk lichtzoete wijnen. Torre 
de La Pobleta is gemaakt van moscatel- en marsegueradruiven. De kleur is bij 
beide varianten: goudgeel, met een aroma van oranjebloesem en jasmijn met 
een volle intense smaak, zowel 
aangenaam als rond. Heerlijk om zó te drinken, als aperitief, maar ook een 
uitstekende begeleider van paté en zachte blauwader kaas.

1   Torre de la Pobleta Semi Dulce (licht zoet)
 DO Valencia, 40% moscatel alexandrië en 60% marseguera

1   Torre de la Pobleta Dulce (zoet)
 DO Valencia, 50% moscatel alexandrië en 50% marseguera

75 cl.

75 cl. 

€ 5,95

€ 5,95

Crucillón is een wijn uit de stal van Bodega Aragonesas. In totaal heeft men de 
beschikking over 1000 ha wijngaard en werkt men samen met drie œnologen. 
Crucillón wijnen zijn makkelijk drinkbaar en zeer geschikt als huiswijn.

1   Crucillón Blanco
 DO Campo de Borja, viura & chardonnay

1   Crucillón Tinto
 DO Campo de Borja, garnacha & tempranillo

75 cl.

75 cl.

2018

2017

€ 5,95

€ 5,95
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ALMANSA
Santa Cruz

Uit de DO Almansa (tussen Alicante en La Mancha) proefden wij de verrassende 
wijnen van Santa Cruz, een samenwerkingsverband van 25 biologisch werkende 
wijnboeren. Fris en stuivend wit van Sauvignon Blanc en Verdejo druiven en 
rood van de bijzondere Garnacha Tintorera druif, ook wel Alicante Bouschet 
genoemd. Bijzonder vanwege zijn rode vruchtvlees. Heerlijke wjnen met een 
meer dan goede prijs-kwaliteit verhouding.
De rode wijnen hebben een verschillend karakter, het begint met “maceration 
carbonique” een heerlijke intense fruitsmaak, naar meer houtlagering bij de 
Roble en een zeer krachtige Esencia als afsluiting.

1   Cueva del Chamán Sauvignon Blanc
 DO Almansa, sauvignon blanc

  Cueva del Chamán Verdejo
 DO Almansa, verdejo

1   Cueva del Chamán Garnacha Tintorera
 DO Almansa, garnacha tintorera

      Cueva del Chamán Roble Garnacha Tintorera
 DO Almansa, garnacha tintorera

 Cueva del Chamán Esencia Garnacha Tintorera
 DO Almansa, garnacha tintorera

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2018

2018

2018

2017

2016

€ 9,95

 
€ 9,95

€ 9,95

€ 10,95

€ 24,95

1

2

Nieuw!

3
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MANCHUELA
Altolandon

Altolandon: een rijzende ster op grote hoogte. Bodegas Altolandon ligt 
op 1080 meter boven de zee en behoort tot een van de hoogst gelegen 
wijnbedrijven van Spanje. Men bezit 70 hectare wijngaard, alle gelegen bij het 
stadje Landete in de provincie Cuenca. Vanaf het begin wordt er biologisch 
gewerkt. Het grote temperatuurverschil tussen dag en nacht in de wijngaard (20 
graden) zorgt voor geleidelijke rijping van de druif. Nadat het fruit is geplukt 
gaat het naar de modern uitgeruste wijnmaak ruimte waar grote konisch 
gevormde, roestvrij stalen gistingstanks staan met een inhoud van 6000 liter. 
Uiteraard beschikken deze cuves over nauwkeurige temperatuurbeheersing, 
waardoor de gistingstemperatuur nimmer hoger wordt dan 30 graden. Er wordt 
geen gebruik gemaakt van industriële gisten, maar uitsluitend de natuurlijk op 
de druif voorkomende. De schillen blijven, afhankelijk van de gebruikte druif, 
gemiddeld 2 tot 3 weken in contact met het sap waarna een lichte persing 
volgt. Hierna gaat de jonge wijn richting vatenkelder voor verdere rijping in 
fusten van Frans eikenhout van 225 liter. Men vervangt jaarlijks circa 25% van 
deze vaten. Alle wijnen ondergaan de melkzure gisting (Malo Lactique) in 
fust. Ook hier gaat dat geheel natuurlijk, er worden geen industriële bacteriën 
toegevoegd. Vatrijping (ook weer afhankelijk van het druivenras) is tussen de 8 
en 24 maanden. Nadat de wijn op fles is gebracht rijpt deze minimaal nog acht 
maanden voordat de verkoop start.
Rosalia Molina is de grote vrouw achter dit project. Haar carrière begon bij 
Tetrapak, later ging zij in de toeristenindustrie werken. Tijdens een bezoek 
aan St. Emilion sloeg de wijnvonk over en pakte zij een studie œnologie op. 
Alles was nog hobbymatig tot de huisraad buiten onder een zeiltje werd gezet 
om binnen plaats te maken voor gistingstanks. Pas toen drong de ernst van 
deze wijnpassie volledig tot Rosalia door. Nu, enkele jaren later, is Altolandon 
een toonaangevend bedrijf geworden voor fijne, biologische wijnen. Er wordt 
witte en rode wijn gemaakt. Voor de witte maakt zij gebruik van chardonnay, 
petit manseng. De rode wijnen worden gemaakt van bobal, monastrell, syrah, 
malbec, merlot, grenache en cabernet-franc. Deze energieke moeder van drie 
kinderen is ook creatief, want naast wijn maken fotografeert en schildert zij én 
ontwerpt zij haar eigen etiketten.

2   Altolandon Doña Leo
 DO Manchuela, moscatel de grano menudo (1080m hoog)

2   Altolandon Blanco
 DO Manchuela, chardonnay en petit manseng, 
 6 maanden hout

2   Irrepetible
 DO Manchuela, 50% malbec en 50% syrah, 
 4 maanden hout

3   Rayuelo 
 DO Manchuela, 100% bobal, 8 maanden hout

3   Altolandon Tinto
 DO Manchuela, syrah, garnacha en cabernet franc, 
 24 maanden hout

3   L‘ame
 DO Manchuela, 100% malbec 16maanden hout

3   CF
 DO Manchuela, 100% cabernet franc 16maanden hout

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2015

2016

2016

2013

2009

2012

2011

€ 11,95

€ 14,95

€ 11,95

€ 14,95

€ 19,95

€ 22,95

€ 24,95
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LA MANCHA
Tinedo

Het Tinedo landgoed is ideaal voor  duurzame wijnbouw. Het doel is om 
evenwichtige en complexe wijnen te krijgen door middel van een wijngaard 
die zijn biologische cyclus voltooit. De boerderij is onderverdeeld in 30 
sectoren die onafhankelijk beheerd worden, gebaseerd op het soort wijn dat 
wordt geproduceerd en rekening houdend met de grond en het type plant. 
Wijnmaker Manuel wil het contact tussen de gistende druiven en zuurstof 
minimaliseren. Vanwege de hoge temperatuur oogst hij ‘s nachts en koelt hij 
het fruit d.m.v. “koudijs” voor een langzaam voltrekkend wijnmaakproces. 
Een deel van de wijn wordt gefermenteerd op 10.000 liter tanks van cement en 
een deel in dubbele 20.000 liter roestvrij stalen tanks. De malolactische gisting 
vindt voor het grootste deel plaats in de cementen tanks en een klein gedeelte 
in houten vaten al naar gelang het type wijn. 

1   Ja!
 Vino de Tierra de Castilla, 100 % tempranillo 

2   Cala 1
 Vino de Tierra de Castilla, 75% tempranillo, 
 25 % syrah

3   Cala 2
 Vino de Tierra de Castilla, tempranillo, cabernet 
 sauvignon en graciano, 18 maanden houtrijping, 
 oud hout

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2017

2016

2015

€ 7,95

€9,95

€ 14,95

CONDADO DE HUELVA
Bodegas Iglesias

De bodega is gevestigd in een voormalig klooster uit de 18e eeuw. Een stenen 
gebouw met gewelfde plafonds dat destijds voornamelijk werd gebruikt voor 
de rijping van oloroso wijnen voor de mis. Na een recente restauratie ontstond 
opslagcapaciteit van meer dan een miljoen liter. Er worden nog steeds delen 
van het antieke klooster gebruikt. Bodegas Iglesias is het resultaat van de 
inspanningen van verscheidene generaties die zich verbonden voelen door 
de liefde voor de wijn. Omdat de bodega met zijn tijd meegaat, zijn sinds de 
oprichting technologiën en nieuwe ideeën ingevoerd voor kwaliteitsverbetering. 
De nieuwe uitstraling van de merken en verpakkingen zijn een voorbeeld van 
de pogingen om een oude traditie modern te houden. De laatste jaren zijn de 
deuren opengezet om de vele geïnteresseerden te ontvangen die niet alleen 
willen proeven, maar ook de cultuur en geschiedenis van de wijnen willen 
begrijpen.

2   Ricahembra
 D.O. Condado de Huelva, 
 90% zalema, 10% px

2   Par vino Naranja
 D.O. Condado de Huelva, 
 90% zalema, 10% px met 
 gedroogde sinaasappel geparfumeerd

50 cl.

50 cl.

€ 15,95

€ 19,95
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VINOS ALICANTE
La Bodega de Pinoso

La Bodega de Pinoso is een wijnhuis in het Spaanse Valencia, gedreven door 
een team van jonge, enthousiaste wijnmakers. In deze zuidelijke, warme streek 
telen ze met veel zorg de voor dit gebied typische monastrell druiven. De 
grond en het klimaat rond Pinoso zijn ideaal voor het verbouwen van deze 
druivensoort. De wijnen van La Bodega de Pinoso hebben, zoals men dat in 
Spanje zegt, een mediterrane ziel. Wijnmakerstalent Ana Amat stuurt een 
jong talentvol team aan, werkt met biologisch geteelde druiven (liefst autochtone) 
en gebruikt zo weinig mogelijk sulfiet. Het resultaat: mooie wijnen die al veelvuldig
in de prijzen zijn gevallen!

1   Fuente Oro blanco
 DO Alicante, macabeo en airèn

1   Fuente Oro tinto
 DO Alicante, monastrell 
 en petit verdot

75 cl.
10Liter

75 cl.
10Liter

2018
2018

2017
2017

€ 6,95
€ 59,50

 

€ 6,95
€ 59,50

1   Vergel Blanco
 DO Alicante, airèn en sauvignon blanc

1   Vergel Rosado
 DO Alicante, 100% monastrell

1   Vergel Tinto
 DO Alicante, alicante bouschet, monastrell en merlot

3   Vergel Tinto Selección
 DO Alicante, monastrell, merlot en syrah, nieuw hout

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2018

2018

2017

2015

€ 7,95

€ 7,95

€ 8,95

€ 14,95

Ook in 10 liter Bag In Box!
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KROATIE

Nicola en Alberto Benvenuti vormen de nieuwe generatie wijnmakers. 
Gepassioneerd, bescheiden en zeer talentvol, zijn ze inmiddels een aantal jaren 
de gekroonde koningen van Istrië/Kroatië. Zowel hun droge als hun zoete witte 
alsmede de bijzondere rode wijn zijn verkozen tot de beste van het land. 
Duurzaam werkend, met familietradities hoog in het vaandel kiezen de broeders 
Benvenuti voor inheemse druivenrassen als malvasia en teran. Het microklimaat 
op de terrasvormige hooggelegen wijngaarden nabij Kaldir/ Motovun in het 
binnenland van Istrië zorgt in combinatie met de witte ondergrond voor minerale 
expressie en behoud van frisheid en aroma. Het zijn verteerbare wijnen met een
bijzondere frisheid en mineraliteit. Malvasia geldt als dé toonaangevende witte 
druif van Istrië en als een van de belangrijkste kroatische druivenrassen. Malvazija 
Istarska heeft in oktober 2014 (bij de Proefschrift verkiezing) de prijs van beste 
witte wijn tot € 15,- gewonnen.

1   Malvazija Istarska
 Istrië, 100% malvazija isarska

2   Malvazija Istarska Anno Domini
 Istrië, 100% malvazija isarska, 
 24 mnd houtrijping

2   Caldierosso
 Istrië, teran, tempranillo, merlot en 
 nebbiolo

3   Teran
 Istrië, 100% teran met  24 mnd  hout

1   Corona Grande
 Istrië, 75% malvazija isarska, 15% muscat 
 en 10% ulovina (ingedroogde druiven)

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

37,5 cl.

2017

2015

2016

2015

2015

€ 15,95

€ 32,95

€ 22,95

€ 35,00

€ 23,95

Quinta do Regueiro uit de subregio Monção e Melgaço is een typische Vinho 
Verde en belichaamt het 21e eeuwse Portugal. WIjnmaker Paolo Rodriguez 
werkt met regionale druiven, maar niet met geleiding langs pergola’s. De 
wijnstokken staan in gewone rijen geplant en worden langs draad geleid. 
Dat levert optimaal rijpe druiven op die de wijnen een bijzondere kracht en 
veel karakter geven. De wijngaarden van de quinta liggen op hellingen met 
een ondergrond van verweerd graniet dat de warmte goed vasthoudt. De 
ligging ervan is op het zuiden, zodat ze optimaal van de zonnewarmte kunnen 
profiteren.  

1   Regueiro Vinho Verde
 Vinho Regional Minho, alvarinho, trajadura

1   Regueiro Vinho Verde Reserva 
 DOC Vinho Verde, 100% alvarinho

 Regueiro Vinho Verde Barricas
      DOC Vinho Verde, 100% alvarinho

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2018

2017

2016

€ 9,95

€ 14,95 

€ 24,95

Quinta do Regueiro
PORTUGAL - VINHO VERDE                                                                     

Benvenuti

2
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PORTUGAL - DOURO DOURO - BEIRA INTERIOR
Morgadio da Calçada Beyra vinhos de altitude

Morgadio da Calçada is een van de mooiste locaties om te genieten van het
prachtige landschap met hellingen en wijngaarden verspreid over de valleien
van de rivieren Douro en Pinhão. De Douroregio, geklasseerd als werelderfgoed, 
heeft een grote concentratie aan wijnproducenten en kelders. Morgadio da 
Calcada is een project van Dirk van der Niepoort. De gisting gebeurt in open 
granieten gistingsbakken (lagares) waarbij de druiven met de voeten getreden 
worden. Na twee tot drie dagen wordt de gisting gestopt door toevoeging van 
wijnalcohol, daarmee is Port geboren. De jonge wijn wordt getransporteerd van 
de Douro naar Vila Nova de Gaia (het zusterstadje van Porto, aan de kust) om 
daar te rijpen in de koele opslagplaatsen. De rijping gebeurt in grote, eiken houten 
vaten. Deze vaten zijn veel groter dan de ‘pipas’ die voor Tawny Port gebruikt 
worden omdat men de impact van zuurstof in de vaten wil beperken. Zo blijven 
de intense fruitaroma’s van de jonge wijn maximaal bewaard. De rijping duurt 
wel 1 tot 2 jaar langer dan voor Ruby gebruikelijk is, vandaar ook de vermelding 
‘reserve’. De kwaliteit van de basiswijn is dermate hoog dat een langere rijping 
op vat een rijker geschakeerde wijn oplevert. Spraakmakende kwaliteit.

Omschrijving van de wijnmaker: “De ziel van deze wijn is de unieke combinatie 
van de druivenrassen: síria en fonte cal, van wijnstokken die op graniet en 
leisteen bodem met kwarts aders zijn aangeplant, in het stroomgebied van de 
rivier de Douro op een gemiddelde hoogte van 700 meter. De wijn is gemaakt 
door de bekende oenoloog Rui Roboredo Madeira. Herkomst D.O.C. Beira 
Interior, Portugal. Druivenrassen síria en fonte cal. Síria ook wel Roupeiro 
genoemd is een wit druivenras van topkwaliteit en wordt het meest in Beira 
Interior aangeplant. Door het bijzondere microklimaat, met koude nachten, 
behoudt de wijn zijn frisheid en uitbundige aroma’s. De Fonte Cal druif komt 
alleen voor in Beira Interior. Het is een laat rijpende druif met middelgrote 
geelgroene druiven en compacte trossen. Wijnen gemaakt van Fonte Cal zijn 
fruitig met accenten van wilde bloemen. Alcoholgehalte 12%.
De rode wijnen worden ook elk jaar beter.

1   Morgadio White Port      
 DOC Vinho do Porto

3   Morgadio Ruby  
 DOC Vinho do Porto

      Morgadio Ruby Reserve  
 DOC Vinho do Porto
 Top recensie van Hubrecht Duijker

3   Morgadio Tawny   
 DOC Vinho do Porto

3   Morgadio Tawny Reserve
 DOC Vinho do Porto

3   Morgadio Late Bottled Vintage
 DOC Vinho do Porto
 
3   Morgadio Vintage
 DOC Vinho do Port

3   Morgadio Colheita
 DOC Vinho do Porto

1   Beyra Branco
 DOC Beira Interior, síria en fonte cal

1   Beyra Branco Quartz
 DOC Beira Interior, síria en fonte cal

1   Beyra Tinto
 DOC Beira Interior, tinta roriz en jaen 

2   Beyra Tinto Reserva
 DOC Beira Interior, tinta roriz en
  jaen 

2   Beyra Tinto Reserva Bio
 DOC Beira Interior, tinta roriz
 en touriga nacional

2   Quinta do Côa Bio
 DO Douro tinta roriz, touriga 
 franca en touriga nacional

3   Quinta do Côa Reserva Bio
 DO Douro tinta roriz, touriga 
 franca en touriga nacional

   75 cl.

   75 cl.

   75 cl.
37,5 cl.

   75 cl.

   75 cl.

   75 cl.

   75 cl.
   75 cl.
   

   75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl. 

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2013

2011
2015 

 
2004

2017

2016

2017

2017

2012

2013

2013

€ 14,95

€ 15,95

€ 15,95
€ 9,95

€ 13,95

€ 18,95

€ 18,95

€ 39,95
€ 49,95

€ 39,95

€ 9,95 

€ 13,50

€ 11,95 

€ 14,95 

€ 14,95 

€ 17,95 

€ 24,95 

3
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PORTUGAL - ALENTEJO
Dona Maria

Het oude herenhuis was een geschenk van Koning João V aan een van zijn 
hofdames, Dona Maria, een vrouw waarop hij hopeloos verliefd was.
Hoewel het domein een geschiedenis kent van 130 jaar wijnbouw, dateert de 
moderne periode van wijnmaken pas uit 1988, toen eigenaar, Júlio Tassara 
Bastos, de verkoop startte van een Quinta do Carmo “Garrafeira”, deze wijnen 
oogstten veel succes en werden geroemd om hun kwaliteit. In 1992 verkocht 
Júlio Bastos 50% van zijn Sociedade Agrícola Quinta do Carmo aan “Barons 
de Rothschild (Lafite)”. Maar het idee om op de quinta zijn eigen wijn te maken 
liet hem niet los. Hij kon zijn droom waarmaken toen hij aan het begin van 
het nieuwe millenium zijn aandeel in de Sociedade Agrícola Quinta do Carmo 
besloot te verkopen. Het prachtige oude domein werd daarna volledig in ere 
hersteld, uitgebreid en voorzien van de modernste technologie op het gebied 
van wijnmaken, hoewel de oude en befaamde “lagares” waar de beste druiven 
met de voeten werden getreden, bewaard zijn gebleven. Daarna kocht Júlio 
Bastos in 2001 land dat hem het meest geschikt leek om nieuwe wijngaarden 
te planten. In aanvulling daarop kocht hij in 2002 een prachtige oude wijngaard 
van meer dan 40 jaar oud, direct naast de nieuw aangeplante wijngaard. Deze 
wijngaard heeft een terroir dat zich goed laat vergelijken met de oude wijngaard 
waar destijds de oude Quinta do Carmo “Garrafeiras” van werden geoogst. In 
2003 werden de eerste druiven geoogst, waarmee een nieuwe stap werd gezet 
in de lange geschiedenis van dit bijzondere wijngoed. Het begin van een nieuwe 
succesvolle periode, waarin eindelijk weer mooie kwaliteitswijnen kunnen worden 
geproduceerd, ditmaal onder de oude naam van het domein, Dona Maria. 
   
Branco
DO Alentejo, rupeiro, antão vaz en arinto

Viognier
DO Alentejo, 100% viognier

Amantis Reserva
DO Alentejo, 100% viognier 6 maanden houtrijping

2   Rosé
 DO Alentejo, aragonès en touriga nacional 

2   Tinto
 DO Alentejo, aragonès, cabernet sauvignon, syrah en 
 alicante bouschet, 6 maanden houtrijping 

3   Amantis Reserva
 DO Alentejo, syrah, petit verdot, 
 cabernet sauvignon en touriga nacional 

3   Dona Maria Touriga Nacional
 DO Alentejo, 100% touriga nacional, 
 12 maanden houtrijping

2   Dona Maria Petit Verdot
 DO Alentejo, 100% petit verdot, 
 12 maanden houtrijping

3   Dona Maria Grand Reserva
 DO Alentejo, alicante bouchet, 
 syrah en petit verdot, de oude 
 lagares worden gebruikt, 
 daarna 12 maanden houtrijping

3    Dona Maria Alicante Bouschet
  DO Alentejo, 100% alicante bouschet, 
  14 maanden houtrijping

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

€ 12,95

€ 13,95

€ 18,95

€23,95

€ 23,95

€ 34,95

€ 99,95

2018

2015

2015

2015

2015

2013

2014

1

2

3

75 cl.

75 cl.

75 cl.

€ 13,95

€ 13,95

€ 18,95

2017

2017

2016
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Galil Mountain

In het land van melk en honing kunnen ze ook wijn maken! Daar is menige 
toerist al achter gekomen. In vaak ultra moderne wijnmaakbedrijven worden 
uitstekende wijnen gemaakt.
Zuiver, eigentijds en zeker met respect voor de regio van herkomst. De 
huidige wijnmaker uit Israël heeft zijn oor goed te luister gelegd buiten 
Israël, het opleidingsniveau is er hoog.

Galil is een toonaangevend huis, zowel ‘pionier’ als ‘inspirator’. Breed 
inzetbaar in de horeca, maar ook voor de consument nog gunstig geprijsd.  
Afkomstig uit de hoge bergen in het Noorden zijn alle wijnen met respect 
voor de natuur gemaakt en duurzaam gecertificeerd. Het aanbod van Galil 
is groot, van strak zuivere witte wijnen (van druiven die veelal op 500 tot 
600 meter hoogte groeien) tot aromatische fijnbesnaarde rode wijnen van 
wereldniveau. Tussen beide uitersten een aantal blends, met een zeer hoge 
doordrinkbaarheid.

Naast de zeer uitgewogen range van Galil (allen koosjere wijnen) 
vertegenwoordigt Well of Wine ook andere boetiek wijnbedrijven, die zich 
kwalitatief onderscheiden, zij komen uit Judean Hills aan de westkant van 
Jeruzalem. Domaine de Castel, wiens Chardonnay menig Bourgognewijn 
naar de kroon steekt. Tzora heeft weinig wijn (rood en wit) maar wel van 
een waanzinnig niveau, bijgestaan door JC Berrouet, voormalig technisch 
directeur van Chateau Petrus. Flam staat bekend om zijn spannende blends 
en Sphera en maakt alleen witte wijn, bijzonder voor Israël waar nu nog 85% 
rode wijn wordt geconsumeerd.

De Upper Galilee bergketen is veel meer dan een plek voor Galil Mountain 
Winery; het is hun hart en ziel. De winery ligt op een adembenemende plek 
bovenin de Upper Galilee bergketen. Het is een modern ontworpen wijnbedrijf 
dat zich richt op de revitalisering van de rijke geschiedenis van het wijn  maken 
uit de regio’s. Een geweldige locatie voor de teelt van kwaliteitswijnstokken. 
Opgericht als een joint venture tussen de wereldberoemde Golan Heights 
Winery en Kibbutz Yiron, heeft Galil Mountain Winery het delicate evenwicht 
behouden tussen traditie en technologie. Zij maken gebruik van de vijf regio 
wijngaarden, die tussen de 430 en 800 m hoog liggen. State-of-the-art productie-
installaties helpen het proces van wijnmaken te controleren en de bewezen 
expertise biedt Galil Mountain Winery een inspirerende selectie van bekroonde 
wijnen die trouw blijft aan zijn roots.

2   Galil Mountain White
 Upper Galilee, 90% viognier en 10%
 sauvignon blanc

2   Galil Mountain Viognier
 Upper Galilee, 100% viognier, 
 40% op hout gerijpt

1   Galil Sauvignon Blanc
 Yiron Vineyard, 100% sauvignon blanc

3   Galil Avivim
 Upper Galilee, 70% viognier en
       30% chardonnay, 7 maanden hout      

      Galil Gewurztraminer 
      Upper Galilee, 100% gewurztraminer

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2018

2017

2017

2017

2017

€ 14,95

€ 16,95

€ 16,95

€ 19,95

€ 16,953



54

ISRAËL
Galil Mountain Tzora Vineyards

2

2

2  Galil Mountain Rosé
      Upper Galilee, sangiovese, syrah, barbera, grenache

      Galil Mountain Cabernet Sauvignon
 Upper Galilee,100% cabernet sauvignon

2   Galil Mountain Merlot
 Upper Galilee,100% merlot

1   Galil Mountain Syrah
 Yiron Vineyard, 100% syrah

  Galil Ela
 Upper Galilee, syrah, barbera en petit verdot

      Galil Grenache
 Upper Galilee, s100% grenache

2   Galil Alon
 Upper Galilee, cabernet sauvignon, syrah, petit verdot

3   Galil Meron
 Upper Galilee, syrah, cabernet franc, petit verdot en 
 cabernet sauvignon; 16 maanden frans eiken

3   Galil Yiron
 Upper Galilee, cabernet sauvignon, merlot, petit verdot en  
 cabernet franc; 16 maanden frans eiken

2

   75 cl.

37,5 cl.
   75 cl.

37,5 cl.
   75 cl.

   75 cl.

   75 cl.

   75 cl.

   75 cl.

   75 cl.

       
   75 cl.

2018

2014
2017

2018
2016

2017

2015

2015

2013

2015

2014

€ 14,95

€ 8,95
€ 14,95

€ 8,95
€ 14,95

€ 14,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 29,95

€ 33,00

Oprichter Ronnie James ontdekte in de vroege jaren ‘90, “Giv’at Hachalukim” 
(Rivier Stenen), aan de noordkant van de Bijbelse Sorekvallei. Hij zag dat deze 
locatie de ideale plek was om wijnstokken te verbouwen. De grond is rijk aan 
kiezel, door de eeuwen heen aangevoerd vanaf de nabij gelegen heuvels.
Ronnie plantte cabernet sauvignon, merlot en sauvignon blanc, zijn eerste oogst 
was in 1993. Na zijn overlijden in 2008 werd het stokje overgenomen door Eran 
Pick, de enige ‘Master of Wine’ in Israël. 
Eran Pick heeft zijn diploma “Wijnbouw en Enologie” cum laude gehaald aan 
de Universiteit van Californië. In 2006 is hij bij Tzora Vineyards gaan werken, na 
trainingsperioden bij gerenommeerde wijnbedrijven in Napa, Sonoma, Barossa 
en Bordeaux.

Wijnmaak consulent Jean-Claude Berrouet, voormalig technisch directeur van 
Pétrus: “Bij Tzora willen wij wijnen maken die een oprechte weerspiegeling zijn 
van ligging, klimaat en gepassioneerde mensen.”  

2   Judean Hills Blanc
 90% chardonnay 10% sauvignon blanc

3   Judean Hills 
 cabernet sauvignon, merlot, syrah
 en petit verdot

3   Shoresh
 45% syrah, 41% cabernet 
 sauvignon,  en 14% petit verdot

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2016

2015

2015

€ 39,95

€ 39,95

€ 49,50
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ISRAËL
Domaine du Castel Flam

Domaine du Castel is een klein domein, gelegen ten westen van Jeruzalem, in de 
oude ‘corridor’ tussen Israël en zijn hoofdstad. Een bijzonder wijndomein in het 
oude land. Eigenaar en oprichter Eli-Ben-Zaken wist het alle  maal te realiseren, 
door  met een aangeboren vastberadenheid te kiezen voor een geleidelijke 
opbouw. De aangeplante wijngaarden liggen op een hoogte van 700 meter, 
zodat er genoeg afkoeling is om de druiven fris te houden. Ook valt hier veel 
meer regen dan je zou verwachten, zo rond de 700 millimeter per jaar. Hoewel 
het meeste valt in de winterperiode, is de hoeveelheid irrigatie heel beperkt. 
Een belangrijke kwaliteitsfactor is de dichtheid waarmee de stokken zijn geplant. 
Met 6700 stokken per hectare veel hoger dan de 2200 die bij andere bedrijven 
gebruikelijk is. Ze staan niet op eigen grond, want die heeft de staat aan de 
kibboets gegeven. Met de kibboets is daarom een huur contract afgesloten. Zijn 
zoon Eli heeft gestudeerd en wijnstages gelopen in Frankrijk. Inmiddels werkt 
hij ook in het bedrijf. De witte druiven worden nog aangekocht (behalve de 
chardonnay). Voor de rode La Vie worden de overgebleven druiven van de grote 
wijnen gebruikt. Geen hout, om het fruitige karakter te versterken.

Golan heeft sinds zijn jeugd een passie voor wijn maken. Hij begon zijn 
professionele carrière als landbouwstudent in Rehovot, aan de Hebreeuwse 
Universiteit van Jeruzalem, en vervolgde zijn studie voor een master’s degree 
in de wijnbouw en oenologie aan de universiteit van Piacenza in de buurt 
van Milaan. Na de succesvolle afronding van zijn studies werd hij stagiair bij 
Carpineto in Toscana. Deze periode van zijn leven heeft een grote invloed 
gehad op zijn oenologische kennis en werkmethoden. Na Italië ging hij 
aan de slag bij Tintara Winery in McLaren Vale, Zuid-Australië, om zich te 
specialiseren in wijnbouw en vinificatie in een warm klimaat. Het klimaat was 
daar vergelijkbaar met de weersomstandigheden in Israël. Zijn doel was om 
bij thuiskomst wereldklasse wijnen te maken. Bij terugkeer in 1998, na het 
volbrengen van zijn stages, kon Golan zijn droom verwezenlijken: de oprichting 
van een kwaliteitswijnhuis in Israël. Flam bezit 5 stukjes wijngaard verdeeld over 
de Golan hoogte (in het noorden) en de heuvels van Judea. 

3   La Vie blanc
 Haute Judée, chardonnay, sauvignon en gewurztraminer

3   C Blanc du Castel
 Haute Judée, 100% chardonnay  

2   Rosé du Castel
 HJ, merlot, malbec en cabernet franc

 2   La Vie red
 Haute Judée, cabernet sauvignon, 
 merlot, syrah en petit verdot

2   Petit Castel
 Haute Judée, cabernet sauvignon, 
 merlot en cabernet franc, pv en malbec

3   Grand Vin du Castel
 Haute Judée, cabernet sauvignon, 
 merlot en petit verdot

3   Flam unoaked Blanc
 Judean Hills, 55% sauvignon en 45% chardonnay

2   Flam Classico
 Judean Hills, merlot, cabernet sauvignon, 
 cabernet franc en petit verdot

  

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl. 

75 cl.

75 cl.

75 cl.2017

2018

2018

2016

2016

2015

2017

2016€ 31,95

€ 44,95

€ 29,95

€ 31,95

€ 39,95

€ 69,95

€ 32,50

€ 32,50
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Sphera

SPHERA is een “boutique winery” gespecialiseerd in de productie van fijne witte 
wijnen, handgemaakt door wijnmaker Doron Rav Hon. Minimalistische interventie, 
precisie en verfijning bepalen de unieke persoonlijke toets van Doron. Hij heeft 
wijnbouw gestudeerd in de Bourgogne, jaren samen gewerkt met vermaard 
Chablis producent Patrick Piuze. Hij heeft ook bij diverse lokale wijnproducenten 
stage gelopen. Elk aspect van de wijnmakerij is in harmonie met het witte concept: 
de gevoeligheid van een kunstenaar in combinatie met het gebruik van natuurlijke 
pure schone processen en innovatieve technologie en wetenschap.
Doran aan het woord: “There is something about white wine that excites me every 
time anew. The purity, exactness and the challenge to create it differently each 
time”. Stuart Pigott, internationaal Riesling expert: SPHERA’s Riesling is een van de 
5 beste in de wereld!  

3   First Page
 50% pinot grigio, 40% semillon en 10% riesling

2   Sauvignon Blanc
 100% sauvignon blanc, 7 maanden rvs
 
 Riesling 
 100% riesling, 7 maanden rvs
 
 Chardonnay 
 100% chardonnay, 35% krijgt rijping op eikenhout

 White Signature 
 75% sémillon, 25 % chardonnay 10 maanden houtrijping

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2017

2017

2017

2017

2016

€ 29,95

€ 29,95

€ 29,95

€ 29,95

€ 39,95

Bodega las Ninas
ISRAËL                                                                                                        CHILI

2

3

3

In 1996 gaat de familie Dauré op studiereis naar Chili en Argentinië. Bij terug-
komst in Frankrijk zijn zij overtuigd dat Chili het beloofde land is voor wijn-
maken. Naast veel overeenkomsten met de Franse cultuur ontdekten zij er 
Chileense wijnen die over de hele wereld concurrent waren van hun Franse 
wijnen. Vandaar dat zij na deze reis op zoek zijn gegaan naar een domein dat 
daar te koop was. 8 vrouwen, dochters van de oorspronkelijke pioniers zetten 
zich in voor dit project, zij reizen van noord naar zuid en zijn uiteindelijk stellig 
overtuigd van de kwaliteit van de Colchagua Valley, waar ze land kopen en 
een bodega bouwen. Hun droom kan beginnen. Samen zijn zij: Las Niñas (de 
meisjes).

2   Chardonnay BIO
 Valle de Colchagua, 100% chardonnay

3   Chardonnay Reserva Ella       
       Apalta, Valle de Colchagua, 
 100% chardonnay hout gerijpt

3   Chardonnay Sin Filtro BIO
 Apalta, Valle de Colchagua, 
 100% chardonnay hout gerijpt, ongefilterd

1   Syrah - Carmenère BIO
 Valle de Colchagua, syrah & carmenère

2   Carmenère Reserva
 Apalta, Valle de Colchagua, 
 100% carmenère hout gerijpt

1   Syrah - Mouvedre BIO
 Valle de Colchagua, syrah en mouvedre

2   Syrah Reserva
 Apalta, Valle de Colchagua, 
 100% syrah hout gerijpt

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2018

2017

2017

2016

2016

2015

2016

€ 8,95

€ 11,95

€ 17,95

€ 8,95

€ 11,95

€ 8,95

€ 11,95
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Land of Hope - Stellenbosch

Wijnmaker Abrie Beeslaar (Kanonkop) over zijn Beeslaar pinotage:

Pinotage is not for sissies, words Jan Boland Coetzee will use to explain the 
challenges of Pinotage to other winemakers. It was these challenges and the 
exposure to great old vines bearing unique grapes that started this love affair with 
Pinotage. If you are lucky enough to have the right terroir and put in the effort that 
Pinotage deserves, there is no wine more rewarding.”

3   Beeslaar pinotage
 W.O. Stellenbosch, 100% pinotage

 

75 cl. 2017 € 49,50

Superbe wijn!

Het “Land of Hope” project is gestart in 2007. Met als doel sublieme wijn 
maken en met de opbrengst kinderen in Afrika scholing geven. Het hoofddoel 
van de trust is scholing. Arme kinderen en studenten kunnen bijna nergens 
aankloppen en met dit kleine project worden veel kansarme mensen geholpen. 
Door de lat bij het wijnmaken hoog te leggen snijd het mes aan 2 kanten, 
enerzijds zijn de wijnen heel redelijk geprijsd voor de geboden kwaliteit en 
anderzijds wordt bij elke pallet die verkocht wordt weer een student geholpen. 
De voorzitter van het project is de bekende wijnschrijver John Platter. Toen het 
project begon konden er 5 kinderen geholpen worden, nu staat de teller (anno 
2015) op 18. Ondanks de kleinschaligheid gaat er een geweldige stimulans van 
uit voor iedereen die betrokken is bij het wijnmaken en de verkoop. Hoe beter 
de wijn hoe meer kinderen geholpen kunnen worden.

75 cl.

75 cl.

75 cl. 

2016

2014

2013

€ 12,95

€ 18,95

€ 19,95

1   Land of Hope reserve chardonnay
 W.O. Stellenbosch, 100% chardonnay

2   Land of Hope reserve chenin blanc
 W.O. Helderberg, 100% chenin blanc

1   Land of Hope reserve pinot noir
 W.O. Stellenbosch, 100% pinot noir
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ZUID-AFRIKA                                                                               NIEUW-ZEELAND
The Winery of Good Hope - Stellenbosch Gravel & Loam

Good Hope is meer dan alleen de naam van een locatie. Het is een geest van 
optimisme. Een “can-do” attitude. Een positieve intentie die leidt tot positieve 
actie. Het feit dat de baanbrekende kolonisten van 1652 hun nieuwe land Kaap 
de Goede Hoop noemden, is het bewijs van hun geloof in het potentieel van 
dit gebied. The Winery of Good Hope gamma krijgt dezelfde aandacht als de 
meer premium wijnen. Entry-level wijnen zijn het visitekaartje van het bedrijf. Zij 
vertegenwoordigen alles wat Good Hope produceert, dus moeten het wijnen 
zijn die hen trots maken. Wijnen die de lat hoog leggen vanaf het begin. Alle 
“huiswijnen” zijn niet minder dan uitstekend. Ze zijn gemaakt voor dagelijks 
drinken, voor mensen die (zoals wij) genieten van wijn en kwaliteit, iedere dag. 
Ze werken met veel restaurants over de hele wereld en velen van hen gebruiken 
de Goede Hoop wijnen als “huiswijn” of wijnen per glas. Ze zijn niet de 
goedkoopste optie uit Zuid-Afrika, maar ze zijn van een zeer hoge standaard en 
bieden altijd waar voor hun geld.

1   Bush vine chenin blanc
 W.O. Stellenbosch, 100% chenin blanc
  
1   Mountainside shiraz
 W.O. Stellenbosch, 100% shiraz

1   Oceanside cab/merlot
 W.O. Stellenbosch, cab & merlot

1   Pinot noir reserve (Omfietswijn)
 W.O. Stellenbosch, 100% pinot noir

75 cl.

75 cl.

75 cl.

75 cl.

2017

2015

2015

2014

€ 8,95

€ 9,45

€ 9,45

€ 13,95

De sauvignon blanc van Gravel & Loam is een speciale blend gemaakt voor 
de Nederlandse markt op basis van de beste sauvignon blanc druiven uit 
Marlborough, een van de zonnigste en droogste wijnregio’s van Nieuw-Zeeland. 
Door veel zonuren in combinatie met een droog en relatief koel klimaat, krijgen 
de druiven volop de tijd om te rijpen en al hun aromatische kracht te ontplooien. 
Het grote verschil in temperatuur tussen dag en nacht zorgt voor extra frisheid en 
complexiteit. Knisperend fris en stuivend.

De Gravel & Loam pinot noir is gemaakt van de beste druiven uit Canterbury in 
het zuidelijke deel van Nieuw- Zeeland. 
De druiven worden geoogst in the ‘Croft Vineyard’ in Burnham ten zuiden van 
Christchurch en ‘Fraher Vineyard’ in Waipara. De wijnregio Canterbury, op drie na 
grootste van Nieuw-Zeeland, bestaat uit twee grote subzones: de vlakke landen 
uit de omgeving van Christchurch, met een losse alluviale bodem van leem op 
een onderlaag van grind en rolkeien, en het recenter ontwikkelde Waipara dal, 
waar de leembodem meer kalkgruis en stenen bevat. In Waipara kan het wel eens 
wat warmer worden dan op de vlakke landen.

1   Gravel & Loam Sauvignon Blanc
 Marlborough, 100% sauvignon blanc

1   Gravel & Loam Pinot Noir
 Marlborough, 100% pinot noir

75 cl.

75 cl.

.

2018

2015

€ 9,95

€ 14,95

THE FRENCH CALL IT 
TERROIR BUT WE CALL 
IT GRAVEL & LOAM.
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MINERAAL WATER
Mondariz Agua Mineral

Mondariz is een marktleider in Spaans bronwater. Afkomstig uit het noord-
westen van Spanje (Galicië). De bronnen bevinden zich vlakbij Santiago de 
Compostela. Het bronwater wordt al verkocht sinds 1873. In eerste instantie via 
apotheken als heilzaam water. Mondariz heeft een erg laag mineraalgehalte en 
is daardoor zeer zacht van smaak. Geweldig water! Wat een ontdekking.

Mondariz Agua Mineral Natural 

Mondariz Agua Mineral Natural Con gas 

Afname per doos: 35 x 33cl. of 15 x 75cl.

33 cl. 
75 cl.

33 cl. 
75 cl.

€ 0,95
€ 1,50

€ 0,95
€ 1,50
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OVERZICHT WITTE & RODE WIJNEN TOT € 10,00 

Aragonesas Crucillon Tinto      € 5,95
La Bodega de Pinoso Fuente Oro Tinto     € 6,95
Cuatro Rayas Dama del Lago Tempranillo roble   € 6,95
Gustavshof Traube Pur - Bio druivensap Rood   € 6,95
Marchetti Rosso Conero Vendemmia    € 7,45
Saint Saturnin Terzac Rouge      € 7,95
Tinedo JA!      € 7,95
Venea Burbero      € 7,95
Las Ninas Carmenere - Syrah     € 8,95
Las Ninas Syrah - Mourvedre     € 8,95
La Bodega de Pinoso Vergel Tinto     € 8,95
Nicolas Bouchard Deshenrys Rouge    € 8,95
Well of Wine Merlot      € 8,95
Well of Wine Syrah      € 8,95
Lopez de Haro Rioja Joven Tempranillo    € 8,95
The Winery of Good Hope Bush Vine Pinotage   € 9,45
The Winery of Good Hope Mountainside Shiraz   € 9,45
The Winery of Good Hope Oceanside CS/Merlot   € 9,45
Le Quartier Merlot de Melimontant    € 9,95
Domaine de l’Armet Marselan     € 9,95
Santa Cruz Cueva del Chamán Garnacha Tintorera   € 9,95
Pazo do Mar Alma de Tinto     € 9,95
Well of Wine - Corvina     € 9,95
Mehofer Zweigelt 1L     € 9,95
Mottura Negroamaro     € 9,95
Mottura Primitivo del Salento     € 9,95
Giol Merlot 2017,  zonder toegevoegd sulfiet   € 9,95
Giol Merlot Amabile Semi Dolce    € 9,95
Giol Cabernet Sauvignon,  zonder toegevoegd sulfiet  € 9,95
Tinedo Cala 1      € 9,95
Chateau Mignan Cuvee Pech Quisou    € 9,95
Grand Launay Lion Noir     € 9,95
Venea Arbino      € 9,95
Lopez de Haro Rioja Crianza     € 9,95
Matsu el Picaro      € 9,95 

Aragonesas Crucillon Blanco      € 5,95
Torre de la Pobleta Semi Dulce    € 5,95
La Bodega de Pinoso Fuente Oro Blanco   € 6,95
Cuatro Rayas Dama del Lago Verdejo     € 6,95
Piersanti Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico    € 6,95
Gustavshof TraubePur - Bio druivensap wit Helder   € 6,95
Saint Saturnin Terzac Blanc      € 7,95
Venea Vitali       € 7,95
La Bodega de Pinoso Vergel Blanco     € 7,95
Las Ninas Chardonnay      € 8,95
Nicolas Bouchard Deshenrys Blanc     € 8,95
Well of Wine Chardonnay      € 8,95
Well of Wine Sauvignon Blanc     € 8,95
Well of Wine Viognier      € 8,95
Giol Chardonnay       € 8,95
The Winery of Good Hope Bush Vine Chenin Blanc   € 8,95
The Winery of Good Hope Unoaked Chardonnay    € 8,95
Quinta do Regueiro Vinho Verde Trajadura Alvarinho   € 9,95
Domaine de l'Armet Chardonnay     € 9,95
Santa Cruz Cueva del Chamán Sauvignon Blanc    € 9,95
Santa Cruz Cueva del Chamán Verdejo     € 9,95
Giol Verduzzo       € 9,95
Mehofer Gruner Veltliner Klassik    € 9,95
Lopez de Haro Rioja Blanco ' Sobre lias'    € 9,95
Pazo do Mar Alma de Blanco      € 9,95
Well of Wine - Garganega      € 9,95
Mehofer Gruner Veltliner Qualitatswein 1L   € 9,95
Mehofer iuventus - Gemischter Satz     € 9,95
Beyra Vinhos De Altitude Branco     € 9,95
Gravel and Loam Sauvignon Blanc     € 9,95 
Venea Spinalba       € 9,95
Villa des Croix Picpoul de Pinet    € 9,95
Le Quartier Chardonnay de Menilmontant    € 9,95
Regismont Emotion Blanc     € 9,95
Giol Bronner       € 9,95
Giol Pinot Grigio       € 9,95
Clea Verdejo       € 9,95



OVERZICHT ROSE & MOUSSEREND TOT € 12,50

Aragonesas Crucillon Rosé      € 5,95
La Bodega de Pinoso Fuente Oro Rosé     € 6,95
Otero Dominio de Otero Rosé    € 6,95
Saint Saturnin Terzac Rosé     € 7,95
La Bodega de Pinoso Vergel Rosé     € 7,95
Well of Wine Grenache Rosé     € 8,95
Domaine l’Armet Syrah Rosé     € 9,95
Le Quartier Grenache Rosé de Ménilmontant   € 9,95
Lopez de Haro Rioja Rosé      € 9,95
Régismont Emotion Gris      € 9,95
Mehofer Vivo Rosé       € 9,95

GIOL prosecco frizzante Giolly 20 cl.    € 5,55
GIOL perla frizzante      € 8,95
Frizzante 61 Verdejo     € 8,95
Well of Wine frizzante     € 9,95
GIOL merlot rosato “Luisa”     € 9,95
Oriol Rossell Cava Brut Cuvee Especial                 € 11,95
Louis de Grenelle Vincent Edouard Brut                 € 11,95
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Rose

Mousserend



A. Henricuskade 71b  2497 NB Den Haag 

T. +31 70 406 65 75  M. +31 6 23 162 686 

orders@wellofwine.nl  www.wellofwine.nl 


