Assortiment

Voorwoord

Een nieuw
jaar, een
nieuw
gezicht.
Dat geldt niet alleen voor de wijngaarden die ieder
jaar weer een nieuw uiterlijk krijgen, maar ook voor
Well of Wine. In het voorjaar verlieten wij onze basis
in Ypenburg om intrek te nemen in een groter pand
in Sassenheim, met driemaal meer magazijnruimte
en een vijfmaal groter kantoor. Gunstig gelegen aan
de A44 met als buren onze nationale vervoerder en
één afslag verder onze internationale transporteur.
Ruime parkeergelegenheid en meerdere presentatieen proefruimtes maken het geheel af. Als u over de
A44 rijdt ziet u ons aan de voet van de watertoren
liggen, u bent welkom!

Daarnaast ‘Mitos’ spotgoedkoop biologisch wit en rood
uit Valencia en ‘Xeco’, een sherryhuis dat de tongen
gaat losmaken in meer dan één opzicht.
Uit Italië de kwalitatieve en betaalbare wijnen uit
Piemonte van ‘Giribaldi’ en uit Hongarije het biologisch
werkende domein ‘Gilvesy’.
In het najaar verwachten wij onze eerste import uit
Australië en moois uit Libanon, want ook dat wijnland
houdt ons al geruime tijd bezig.
Intussen zetten wij onze zoektocht naar
spraakmakende biologische wijnen verder voort.
Veel wijnplezier, leesplezier en bovenal hele goede
zaken toegewenst.

Well of Wine
Hans Dijkstra

Nico McGough

Ondanks reisbeperkingen van de afgelopen tijd delen
wij met trots een aantal nieuwe leveranciers en hun
wijnen. Uit Frankrijk de fraaie Languedoc wijnen van
‘Mas de Vessière’, betaalbaar en spannend. Uit de
voetheuvels van de Pyreneeën de prachtwijnen van
‘Mont d’Oraás’, een vergeten appellation uit Béarn,
waar de beroemde saus haar naam aan dankt. En
spatzuiver biologisch wit en rood uit Touraine van ‘la
Brossette’.
In Spanje werd de topper van het moment
binnengehaald, ‘Bodegas Felix Callejo’. Absolute
perfectie en mega puntenwinnend, biologisch rood en
wit uit Ribera del Duero.
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Condities voor verkoop en levering

Geachte
wijnliefhebber,
Voor u ligt ons assortimentsoverzicht, met een
losse prijslijst voorzien van jaartallen en prijzen.
Voordat u overgaat tot aankoop kunt u altijd op onze
website: www.wellofwine.nl het juiste wijnjaartal
van de specifieke wijn controleren. Well of Wine
beschikt over een breed assortiment aan wijnen,
gedestilleerde dranken en mineraalwater. Al onze
wijnen liggen in een bovengrondse opslag, voorzien
van de modernste apparatuur, waardoor wij snel
kunnen leveren.
Verrassen
Ons assortiment wordt voor een groot deel
geproduceerd door kleine, ambachtelijk werkende
wijnboeren. Wij doen er alles aan om ons assortiment
te allen tijde uit te breiden en te optimaliseren in
nauwe samenwerking met onze klanten.
Wij zetten ons in om authentieke producten te vinden,
waarmee u uw klanten en gasten kunt verrassen. De
samenstelling van de wijnen verandert soms met het
oogstjaar, omdat de specifieke wijnmaker daartoe
besluit, met als uitgangspunt de best mogelijk wijn
te maken. Sommige wijnen zijn door hun bijzondere
karakter echter maar beperkt leverbaar.
Biologisch
Veel van onze wijnen zijn biologisch en waar mogelijk
voorzien van een biologisch certificaat. Er zitten
veganistische wijnen, Demeter-gecertificeerde wijnen
(biodynamische), natuurwijnen en wijnen zonder
toegevoegd zwavel bij. Wij beschikken daarnaast over
een SKAL certificaat.
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Autochtone druivenrassen
Ons inkoopteam zoekt naar wijnen met traditionele,
autochtone druivenrassen, die kenmerkend zijn voor
het gebied van herkomst en een uitstekende prijskwaliteitsverhouding bieden.
Service
Het team van Well of Wine staat voor u klaar. Naast
het leveren van wijn, delen wij graag onze kennis en
geven wij u vrijblijvend advies. Ook beschikken wij over
proefnotities van alle wijnen uit het assortiment, die
wij u graag ter beschikking stellen.
Niet onbelangrijk
Met het uitkomen van dit assortimentsoverzicht
en bijbehorende prijslijst vervallen alle voorgaande
prijslijsten van Well of Wine.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 8:30 tot 17:00 uur
Well of Wine B.V.
Wasbeekerlaan 24
2171AE Sassenheim
NS-station Sassenheim op slechts 100m afstand.
Legenda
 bruisende wijn
 witte wijn
 rosé wijn
 rode wijn
 edelzoet - versterkt
 gedistilleerd

Condities voor verkoop en levering

Bestellingen
Well of Wine werkt niet met minimale
bestelhoeveelheden, alle bestellingen groter of gelijk
aan 1 fles zijn welkom, met uitzondering van het water
dat uitsluitend per doos wordt verkocht.
Wij hanteren een minimaal orderbedrag voor
vrachtvrije leveringen. Voor de exacte voorwaarden
verwijzen wij u naar de aparte prijslijst.
Bestellingen geplaatst voor 12:00 worden in principe
de volgende dag geleverd. Alhoewel onze vaste
transporteurs aangeven dat 24uur niet altijd haalbaar is.

Indien u vragen heeft over het assortiment of een
opgegeven levering nodigen wij u uit ons te bellen of
te mailen.
Het centrale telefoonnummer is: 070 – 406 6575
Het centrale mailadres is: info@wellofwine.nl
Het mailadres voor orders is: orders@wellofwine.nl

UW CONTACTPERSOON

Joan Keulers

Hans Dijkstra

Verkoopbuitendienst

Directeur

06 21 68 25 04

06 23 16 26 86

Floor Versteegh

Nico McGough

Verkoopbinnendienst

Vennoot

06 15 65 11 46

info@wellofwine.nl
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Inhoud

Wijnhuizen
A
Abbaye Sylva Plana
Abi Duhr 		
Altolandon 		
Aragonesas 		
B
Beeslaar 		
Benvenuti 		
Beyra 			
Bonnet-Huteau 		
Brigaldara 		
C
Callejo, Bodegas Félix
Castel, Domaine du
Cèdre, Château du
Clea 			
Conesa, Familia 		
Cornin, Dominique
Crucillon 		
Cuatro Rayas 		
Cueva del Chamán
D
Denis Jamain 		
D’Oliveiras 		
DomPeynac 		
D’Orfeuilles, Domaine
Dudon, Château 		
E
Etim 			
Evodia 			
F
Falset-Marça 		
Fonjoya 			
G
Galil Mountain Winery
Gilvesy 			
Giol 			
Giribaldi 		

42
128
104
107
146
132
116
15
64
96
142
52
95
101
28
107
94
105
20
117
38
14
33
99
98
99
40
140
136
66

69
Grand Launay, Château 30

6

Gravel & Loam 		
Gustavshof 		
I
Iglesias, Bodegas
J
Jas d’Esclans 		
Jean Faux, Château
Jean Goulley et Fils
Joël Delaunay, Domaine
L
Las Niñas 		
Leclerc Briant 		
Le Naturel 		
Les Mouliès 		
López de Haro 		
Louis de Grenelle
Lvnae Bosoni, Cantine
M
Matsu 			
Mehofer 		
Michel Couvreur 		
Mignan, Château
Mitos 			
Mondariz 		
Mont d’Oraàs 		
Montevetrano 		
Morgadio da Calçada
Mottura 		
N
Negretti 		
Nittardi 			
O
D’Oliveiras 		
D’Orfeuilles, Domaine
Oriol Rossell 		
Otero 			
P
Pauqué, Château
Penley Estate 		

159
120
109
50
32
24
16
154
10
92
40
90
18
70
93
124
166
44
106
170
54
79
115
82
68
72
117
14
100
89
128
162

Pinoso, La Bodega de
Pratello 			
Q
Quartier de Ménilmontant
Quinta do Regueiro
R
Reuilly, Denis Jamain
Rochecolombe, Château
Richmond Plains
S
Santa Cruz 		
Singla, Domaine 		
Sophenia, Finca 		
Stefano Amerighi
St. Michael Eppan
Sylvain Loichet 		
T
Tenuta di Sesta 		
Terre di Sera 		
Terzac 			
Thillardon 		
Tinedo 			
V
Vacheron 		
Valtea 			
Velenosi 		
Venea 			
Vergel 			
Vessière, Château
Vignoble des 2 Lunes
Villa des Croix 		
Villa Raiano 		
W
Well of Wine 		
X
Xeco 			

108
62
41
114
20
34
158
105
48
150
76
58
26
74
84
40
29
102
22
88
77
78
108
36
12
39
80
46
110

Inhoud

Wijngebied
FRANKRIJK
Champagne		
Elzas 			
Loire 			
Bourgogne 		
Beaujolais 		
Bordeaux 		
Rhône 			
Languedoc 		
Roussillon 		
Provence 		
Zuid-West 		
ITALIË
Alto Adige		
Lombardije 		
Veneto 			
Piemonte 		
Ligurië 			
Toscane 		
De Marken 		
Abruzzen 		
Campanië 		
Apulië 			
Italië 			
SPANJE
Rias Baixas 		
Tierra de Leòn 		
Rioja 			
Navarra 		
Toro 			
Rueda 			
Ribera del Duero
Calatayud 		
Montsant 		
Penedès 		
La Mancha 		
Manchuela 		

10-11
12-13
14-23
24-28
29
30-33
34-37
38-47
48-49
50-51
52-55

Almansa 		
Valencia 		
Campo de Borja 		
Alicante 		
Condado de Huelva
Jerez 			
PORTUGAL
Vinho Verde 		
Douro 			
Beira Interior 		
Madeira 		

105
106
107
108
109
110-111

114
115
116
117

DUITSLAND
60-61
62-63
64-67
68-69
70-71
72-76
77
78
79-81
82-83
84-85

88
89
90-91
92
93
94-95
95-97
98
99
100

Rheinhessen		

CHILI
Colchague Vallei

154-156

NIEUW-ZEELAND
Nelson 			
Marlborough 		

158
159

AUSTRALIË
Zuid-Australië - Coonawarra		
		
162-163
GEDISTILLEERD		

166

WATER 			

170

120-121

OOSTENRIJK
Wagram 		

124-125

LUXEMBURG
Moezel 			

128-129

KROATIË
Istrië 			

132-133

HONGARIJE
Balaton 			

136-137

ISRAËL
Upper Galilee 		
Judean Hills 		

140-141
142-142

ZUID-AFRIKA
Stellenbosch 		

146-147

ARGENTINIË
Uco Vallei 		

150-151

101-103
104
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Frankrijk
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Champagne

Leclerc
Briant
Het huis Leclerc Briant is één van de pioniers van
de biodynamie in de Champagne. Al aan het einde
van de jaren vijftig verspreidde Bertrand Leclerc
het woord hierover binnen zijn familie en bracht dit
in de praktijk in zijn wijngaarden. Het was zijn zoon
Pascal, de vijfde generatie Leclerc’s, die aan de
slag ging met het behalen van de eerste volledige
certificeringen. Een diep respect voor de natuur
en voor de terroirs is altijd van doorslaggevend
belang geweest bij Leclerc Briant. Nu zijn alle
wijngaardpercelen gecertificeerd als biologisch en
biodynamisch.
Opgericht in 1872 door Lucien Leclerc in het dorp
Cumières, verhuisde het bedrijf in 1955 naar het
huidige pand aan de Chemin de la Chaude Ruelle in
Epernay. Dankzij de dynamiek van Bertrand Leclerc,
de achterkleinzoon van de oprichtster en van zijn
vrouw Jacqueline Briant, veranderde het bedrijf in
die tijd naar de status van ‘Maison de Négoce’ (oftewel
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handelshuis). Hierdoor kon men fruit verwerken van
wijngaarden die niet hun eigendom waren.
In 2012 werd, na het overlijden van Pascal Leclerc, het
huis Leclerc Briant gered van de vergetelheid toen
het werd overgenomen door Mark Nunelly en Denise
Dupré. Dit Amerikaanse koppel houdt van de Franse
‘art de vivre’. Het stel was op slag verliefd op het
non-conformistische karakter van Leclerc Briant. Ze
worden vergezeld door Frédéric Zeimett, geboren in
Champagne, die het huis sindsdien naar de hoogste
maatstaven stuurt. Eerder deed Frédéric ervaring op
bij Moët & Chandon en maakte kennis met biodynamie
bij Michel Chapoutier in de Rhône.
Nieuwe Leclerc Briant-eigenaresse Denise Dupré
ging meteen voortvarend te werk door 14 hectaren
aan Premier Cru wijngaarden aan te kopen. Allen zijn
biologisch gecertificeerd en worden biodynamisch
gecultiveerd. De jaarproductie van dit kleine huis
bedraagt circa 130.000 flessen. Alle Champagnes
hebben ook het vegan keurmerk.
Leclerc Briant wordt nu in één adem genoemd met
tophuizen als Krug en Roederer. Men specialiseert
zich op de productie van ‘single vineyard’ Champagnes,
altijd mét oogstjaar.

Champagne

UITBLINKER WIJN

Réserve Brut
“Nog een keer proeven hoefde eigenlijk niet.
Kreeg na de allereerste kennismaking meteen
de hoogst mogelijke eer toegedacht. Werd
uitgeroepen tot Officiële Huis-champagne van
de Familie Hamersma”
Harold Hamersma

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Réserve Brut*
40% pinot noir, 40% pinot meunier,
20% chardonnay

 Le Clos des 3 Clochers 1ste Cru Millésime Brut
Zéro
100% chardonnay

 Millésime Brut
40% pinot noir, 40% chardonnay,
20% pinot meunier

 Les Basses Prières 1ste Cru Millésime Brut Zéro
100% pinot noir

 Premier Cru Extra Brut*
70% pinot noir, 15% chardonnay, 15% pinot meunier
 Rosé Extra Brut*
93% chardonnay, 7% pinot noir
 La Croisette Parcelle à Épernay Millésime Brut Zéro
100% chardonnay				

 Blanc de Meuniers 1ste Cru Millésime Brut Zéro
100% pinot meunier
 Grand Cru Grand Blanc Millésime Brut Zéro
100% chardonnay
 Abyss Brut Zéro
34% pinot noir, 33% chardonnay,
33% pinot meunier
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Elzas

Vignoble
des 2 lunes
De wijnen van Vignoble des 2 lunes komen voort
uit de ‘know-how’ van de zussen Amélie en
Cécile Beucher, die de 7e generatie wijnmakers
vertegenwoordigen. Elk jaar streven zij ernaar
om in harmonie te leven met wat moeder natuur
ons te bieden heeft. De diversiteit van de terroirs
van de wijngaarden stelt hen in staat om unieke,
karaktervolle wijnen te maken die de kenmerkende
stijl van het wijndomein bepalen.
Elke oogst betekent een nieuw begin voor Vignoble
des 2 lunes. Er wordt speciale aandacht besteedt
aan de wijnstokken. Ze oogsten handmatig en maken
een zorgvuldige selectie van alleen de beste druiven
uit elke tros. De passie wordt doorgegeven tijdens
het rijpingsproces om uiteindelijk een unieke stijl te
bereiken die Vignoble des 2 lunes definieert.
De perfect rijpe druiven geven een uitstekende
blauwdruk voor hun typiciteit. De wijnen worden nooit
piepjong gedronken, alle wijnen blijven gedurende
12 maanden in het vat om te evolueren voordat ze de
kelder verlaten. De zussen 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. Biodynamisch ‘by heart’!
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UITBLINKER WIJN

Pinot Gris Sélénite
Wij houden van deze pinot gris vol puurheid,
finesse en elegantie met een opmerkelijk
aromatisch palet. In de geur biedt het fijne aroma’s
van abrikoos, ananas, groene kruiden en toast.
Deze geuren proeft u ook terug in de wijn die in
balans wordt gebracht door verfrissende zuren.

Elzas

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Crémant ‘Clair 2 Lune’ Brut Nature Zéro Dosage
pinot noir

 Riesling ‘Cécile’
riesling

 Crémant ‘Eclipse’ Extra Brut Zéro Dosage
pinot auxerrois, pinot blanc, pinot gris, pinot noir

 Pinot Gris Grand Cru Hatschbourg
pinot gris

 De la Terre à la Lune*
riesling, pinot gris, gewurztraminer, pinot blanc,
sylvaner

 Gewürztraminer Grand Cru Hengst
gewurztraminer

 Pinot Blanc ‘Apogée’
pinot blanc
 Riesling ‘Genèse’
riesling
 Pinot Gris ‘Sélénite’
pinot gris
 Gewürztraminer ‘Amélie’
gewurztraminer
 Muscat ‘Cémélie’
muscat

 Pinot Gris Mer du Nectar
pinot gris
 Pinot Gris ‘Lune 2 Miel’
pinot gris
 Pinot Noir ‘Lune Noir’
pinot noir
 Pinot Noir ‘Perigée’
pinot noir
 Dernier Quartier
Eau-de-vie de Marc d’Alsace gewürztraminer
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Loire | Vouvray

Domaine
D’Orfeuilles
Alhoewel de huidige topman de 10de generatie
wijnbouwer is, bestaat Domaine D’Orfeuilles pas
relatief kort. Overgrootvader plantte 2 hectare
wijngaard aan het begin van de 20ste eeuw. Vlak na
de tweede wereldoorlog, in 1946 werd hij opgevolgd
door zijn zoon, die er nog 4 hectare bijplantte. Op zijn
beurt droeg hij het stokje over in 1983 aan de vader
van de huidige eigenaar, Arnaud Herivault die sinds
2000 de scepter zwaait.
D’Orfeuilles dankt haar naam aan een voormalig
kasteel op een steenworp afstand van het domein.
Hier woonde de lijfarts van François de 1ste. Het is een
prachtig deel van Frankrijk. Glooiend en groen. Niet
voor niets vestigden zoveel schatrijke mensen zich
in deze vallei. De grote kastelen zijn werkelijk uniek
en getuigen van de haast onbeperkte rijkdom van de
eigenaren.
Arnaud studeerde wijnbouw in Amboise en later
ook de meer financiële kant van de wijnwereld in
Libourne. Toen hij het domein in 2000 overnam waren
er 15 hectare, nu zijn dat er 21, van de in totaal 2400
hectaren binnen de Appellation. Er is een mooie
verdeling tussen de percelen, die allemaal in een straal
van 1500 meter rond de kelder liggen. De grondsoorten
zijn grove kiezel, kalkhoudende klei en de beroemde
vuursteen, in Frankrijk ‘Silex’ genaamd.
Het is maar een klein bedrijf waar jaarlijks zo’n 70.000
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tot 80.000 flessen worden gebotteld van de mooiste
wijn. De rest van de productie gaat naamloos naar de
bulkhandel. In 2010 was Arnaud op een bijeenkomst
waar hij hoorde dat de wijnbouw slechts 7% beslaat
van alle Franse land- en tuinbouw. Echter deze 7%
verbruiken wel een overdonderende 30% van alle
chemische bestrijdingsmiddelen. Hij besloot dat het
anders moest en begon met ‘gifvrij’ werken. In 2014
werden de eerste biologisch gecertificeerde wijnen
gemaakt. In 2016 is hij begonnen met het verbouwen
van alle percelen volgens de biodynamische leer,
aangedragen door Rudolph Steiner.
De wijnen variëren van flinterdroog tot beschaafd
zoet. Voor hun Demi-Sec versie ’Les Coudraies’
ontving hij recent in London een ‘platinum award’. De
droge wijnen zijn prachtig, fris, schoon en elegant. De
Silex variant krijgt een korte periode van vatrijping.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Vouvray Sec*
chenin blanc
 Vouvray ‘Silex’ Sec
chenin blanc
 Vouvray ‘Les Coudraies’ Demi-Sec
chenin blanc
 Vouvray Moelleux
chenin blanc

Loire | Muscadet

BonnetHuteau
Domaine Bonnet-Huteau ligt in het dorpje La
Chapelle-Heulin in het centrum van het Muscadet
gebied, in de ‘appellation Sèvre et Maine’, 20 km
van Nantes en 10 km van Clisson. Het is een kleine,
aantrekkelijke stad in Italiaanse stijl, aan de rivier de
Sèvre Nantaise. Dit domein is al meer dan 150 jaar in
familiebezit.
Jean-Jacques, Rémi Bonnet en Vincent Pineau staan
aan het roer van Domaine Bonnet-Huteau. Hun doel
is om een heel palet aan smaken te ontwikkelen,

zodat hun Muscadet-wijnen de beste kwaliteit en
mineraliteit uitdrukken voor elk terroir - gneis,
micaschist, amfiboliet en graniet. Het perceel ‘Les
Gautronnières’ ligt iets hoger maar wordt toch
beïnvloed door het Goulaine-moeras wat langs het
Gabbro-massief (vulkanisch gesteente) ligt. Deze
‘groene’ rotsen bieden meer vruchtbare gronden, die
een grote mineraliteit en uitgesproken karakter aan de
wijn geven. Lid van BIODYVIN.

WIJNAANBOD
 Muscadet Sèvre et Maine sur Lie ‘Les
Gautronières’
melon de bourgogne
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Loire

Domaine
Joël Delaunay
Eigenaar Thierry Delaunay, van het Domaine Joël
Delaunay in de regio Touraine, was en is zeer
geïnteresseerd in de vinificatie van de sauvignonblanc druif. Een internationaal bekend druivenras dat
een hoog technisch niveau en nauwgezetheid vereist
om de verse en fruitige smaken te behouden. De
Loire-regio heeft de meest gunstige condities om het
karakter van de sauvignon-blanc naar voren te laten
komen.
Wijnmaker Thierry Delaunay staat bekend
om zijn geheel eigen stijl van wijn maken en
produceert elegante wijnen met zachte zuren en
een hoogontwikkeld aroma. Hij heeft hiervoor de
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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
geheel tot zijn recht komt. Thierry bezit sinds enkele
jaren ook een biologisch werkend domein.

WIJNAANBOD
 The Holy Snail
sauvignon-blanc
 La Brossette Touraine - Bio
sauvignon-blanc
 La Brossette Touraine - Bio
gamay

Loire
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Loire

Louis De
Grenelle
De kelders van Louis de Grenelle bevinden zich in
het centrum van Saumur, hartje Loire. Louis de
Grenelle (sinds 1859) is het laatste grote volledig
onafhankelijke familiebedrijf gespecialiseerd in
het maken van mousserende wijnen. Het bedrijf
combineert oude traditionele productiemethoden
met de moderne manier van produceren. Louis de
Grenelle beschikt over bijzondere eigen wijngaarden
die garant staan voor druiven van uitzonderlijke
kwaliteit.
In 1976 namen de visionaire wijnmaker Hubert Bodet
en twee zakenpartners deze toenmalige kelder in

18

verval over, in strijd met ieders advies. De tijd zou
echter uiteindelijk leren, dat degenen die ‘durven,
werken en nooit opgeven’ (X.Dolan) gelijk hebben.
In 2009 gaf Hubert Bodet het stokje over aan zijn
dochter, Françoise Flao, die sinds 1983 betrokken is
bij het bedrijf, bijgestaan door haar man, Jean Pierre
Flao.
Françoise Flao maakt plannen voor de toekomst
door zich te concentreren op het benutten van
de ambachtelijke expertise van de wijnmakers.
Tegelijkertijd voegt zij een vleugje moderniteit en
innovatie toe aan het productieproces.
Françoise blijft echter de voorkeur geven aan een
kwalitatieve werkwijze, waardoor zij door de jaren
heen de kenmerkende Louis de Grenelle-stijl nooit in
gevaar heeft gebracht.

Loire

UITBLINKER WIJN

Vincent Edouard
Poirier Brut
De kleur van deze Vincent Edouard Poirier Brut
is lichtgeel en helder. De geur geeft ons de
frisheid van wit fruit uit appel en citrusvruchten.
Hij is zacht met bloemen- en citrusaroma’s. Een
echte klassieker. Het is vooral een zeer mooie
wijn om te serveren als aperitief.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten
 Vincent Edouard Poirier Brut
chardonnay, chenin blanc, ugni blanc,
sauvignon-blanc
 Saumur Grande Cuvée Brut*
chenin blanc, chardonnay
 Crémant de Loire Brut - Bio
chardonnay, cabernet-franc
 Rosé Si Irrésistible Brut
grolleau gris, grolleau noir
 Acajou, Demi-Sec
cabernet-franc
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Loire | Reuilly

Domaine
de Reuilly
Het was in 1935 dat Camille Rousseau, de grootvader
van moederskant van Denis Jamain, zich in Reuilly
vestigde en zijn allereerste sauvignon-blanc
wijnstokken plantte. Domaine de Reuilly werd al in
1937 gerangschikt in ‘Appellation Reuilly d’Origine
Contrôlée’ voor zijn sauvignon-blanc, een jaar na de
oprichting van het Classificatiesysteem op nationaal
niveau, en in 1961 voor de rode pinot noir en de rosé
pinot gris.
Begin jaren ‘90 besloot Denis Jamain uit passie voor
de wijngaard om het stokje over te nemen en kocht
een prachtige reeks wijngaarden aan in de stad
Reuilly, een echt startpunt voor de ontwikkeling van
het Domaine.
Het landgoed van Denis Jamain bestaat uit vier
hoofdplaatsen genaamd: Les Coignons, Les Pierres
Plates, Les Chatillons en Les Conges, waarop
14 hectare sauvignon-blanc, 5 hectare pinot
noir en 4 hectare pinot gris zijn aangeplant. Het
Domaine profiteert van een uitzonderlijk terroir,
voornamelijk bestaande uit klei en kalksteen uit het
Kimmeridgische tijdperk.
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Denis Jamain en Patrick Ragu, de wijngaard-manager,
delen dezelfde passie en zijn van mening dat het
land dat ze bewerken een lening is en dat ze het zo
gezond mogelijk moeten teruggeven aan toekomstige
generaties. Deze wens om het milieu en het welzijn
van het land te respecteren, motiveerde volledig hun
keuze voor biologische landbouw en biodynamie voor
het beheer van de wijngaard.
Naast zijn passie voor de wijnstokken, heeft Denis
Jamain sinds zijn jeugd een even grote passie
voor bomen en hij heeft het geluk een familiebos
te beheren op 15 kilometer van Reuilly. Een van de
mooiste bossen in Centraal-Frankrijk. De bomen
van deze regio zijn wereldberoemd vanwege
de productie van duigen die bestemd zijn voor
vinificatie in eikenhouten vaten. Hij selecteert zelf de
tweehonderdjarige eiken die zullen worden gebruikt
om de vaten te maken voor het rijpen van zijn witte,
rosé en rode cuvées genaamd ‘Le Chênes de mon
grand-père‘ (oftewel: de eiken van mijn grootvader).

Loire | Reuilly

UITBLINKER WIJN

Reuilly Rouge ‘Les
Chênes’
Heeft een grote aromatische intensiteit met
geuren van rood fruit als frambozen, zwarte
bes in combinatie met hints van karamel en
vanille. Fluweelzacht in de mond met noten
van zwarte bes, bramen, karamel en tabak. Een
rijke wijn, goed gestructureerd met een lang
aanwezige afdronk.

WIJNAANBOD
 Reuilly Blanc ‘Les Fossiles’
sauvignon-blanc
 Reuilly Blanc ‘Les Chênes’
sauvignon-blanc
 Reuilly Rosé ‘Les Fossiles’
pinot gris
 Reuilly Rosé ‘Les Chênes’
pinot gris
 Reuilly Rouge ‘Les Fossiles’
pinot noir
 Reuilly Rouge ‘Les Chênes’
pinot noir
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Loire | Sancerre

Biodynamische
wijnen met
Biodyvin keur
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Loire | Sancerre

Vacheron
De top uit Sancerre! 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 ‘Appellation’. Nu staan beide zoons
aan het roer, Jean-Laurent, de zoon van Denis, en
Jean-Dominique de zoon van Jean-Louis.
In totaal telt het domein zo’n 50 hectare wijngaard 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 uit. Waar in
het verleden opbrengsten per hectare werden gehaald
van tegen de 60 Hectoliter is dat nu gedaald naar 45 tot
50 Hl. Voor de buitengewone ‘Cru’s ‘of ‘parcellaire’ zoals
Jean-Laurent ze noemt liggen de opbrengsten nog veel
lager, tussen de 30 en 40 Hl per hectare.
Vacheron heeft een uitstekende combinatie van
wijngaarden, deels gelegen op de Oostelijke heuvels
met Silex ondergrond. De wijnen afkomstig van deze
wijngaarden bezitten prachtig, ragfijn zuur, grote
mineraliteit en lengte. Deze wijngaarden liggen allen
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 een heerlijk frisse, haast
‘crisp’ te noemen stijl, elegant en zuiver.
Alle druiven worden handmatig geplukt en in kleine
plastic bakjes vervoerd naar de wijnmaakruimte, in
de steile en smalle straatjes van hartje Sancerre. 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 gebruikte, maar dan wel van top domeinen zoals
Domaine de la Romanée –Conti.
Vacheron is wereldberoemd om de wijnen van één
enkele wijngaard. Deze luisteren naar fraaie namen als
‘Les Romains’, ‘Le Paradis’, ‘Chambarates’ en ‘GuigneChèvres’ en zijn allen wit. De onderlinge verschillen zijn
subtiel en worden beïnvloed door de ondergrond en
expositie van de wijngaard. Het is een zeer interessante
bezigheid om deze wijnen naast elkaar te proeven
om de fijne karakterverschillen waar te nemen. De
verfijnde rode wijn wordt in één adem genoemd met de
allergrootsten uit de Loire.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Sancerre cuvée domaine
sauvignon-blanc
 Sancerre ‘Les Romains’
sauvignon-blanc
 Sancerre ‘Guigne-Chèvres’
sauvignon-blanc
 Sancerre ‘Le Paradis’
sauvignon-blanc
 Sancerre ‘Chambrates’
sauvignon-blanc
 Sancerre Rouge
pinot noir
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Bourgogne | Chablis

Jean
Goulley
et Fils
In 1986 voegde zoon Phillipe zich bij zijn vader Jean
Goulley en creëerden zij het Domaine Jean Goullley et
fils, gevestigd in het hart van Chablis. De grootte van
de wijngaarden is ongeveer 6 hectare. Het domein
bezit wat Petit Chablis, Chablis & Chablis Premier
Cru. Gedeeltelijk nagelaten door Armand Tremblay
aan haar dochter Simone, de vrouw van Jean.
Het domein bestaat bovendien uit een prachtig
perceel midden op de beroemde heuvel van
Premier Cru Fourchaume. In het midden van de
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jaren zestig kreeg Jean een groot perceel, 2,5
hectare, midden op de heuvel van de Premier Cru
Montmains. De familie heeft inmiddels ook een
belangrijke wijngaard op de Premier Cru Mont de
Milieu en enkele percelen Chablis in La Chapelle
Vaupelteigne.
Al hun wijnen hebben een behoorlijke bekendheid
verworven. De wijnen zijn zuiver van stijl, hebben een
prachtige mineraliteit en staan als een huis. Werkelijk
een genot om te drinken. Phillipe Goulley gelooft
in jonge frisse wijnen, waarin je het terroir en 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 voor een
verpletterende druif-kwaliteit.
Recensies van critici als Harold Hamersma liegen
er ook niet om: zelfs de instapwijn (Petit Chablis)
krijgt jaren achtereen een 9+. Tijdens internationale
wijnevenementen grossiert Goulley in toperkenningen.

Bourgogne | Chablis

UITBLINKER WIJN

Chablis Mont de Milieu
Mont de Milieu is ongetwijfeld één van de drie
beste Premiers Cru’s van Chablis. Dit is een
wijn waarin ik veel verschillende lagen ontdek,
dat is wat deze wijn voor mij uniek maakt.
Je wordt verleid door subtiele aroma’s van
bloemen en honing, omhuld met een romige,
minerale textuur. - Joan Keulers

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Petit Chablis
chardonnay
 Chablis*
chardonnay
 Chablis 1er Cru Fourchaume
chardonnay
 Chablis 1er Cru Mont de Milieu
chardonnay
 Chablis Réserve
chardonnay vatgerijpt
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Bourgogne | Côte d’Or

Sylvain
Loichet
Na het afronden van zijn studie aan l’Ecole de Beaune,
nam Sylvain Loichet in 2005 de 3,5 hectare wijngaarden
over die toebehoorden aan zijn grootouders. Tot voor
kort werd de wijn geproduceerd in Comblanchien, maar
de kelder bevindt zich nu in Chorey-Les-Beaune. Vanaf
de start wilde hij alleen met biologisch geteelde druiven
werken om het terroir van alle verschillende Bourgogne
’appellations’ zo goed mogelijk tot uitdrukking te laten
komen. Hij is daar wonderwel in geslaagd.
De datum van de oogst wordt bepaald door de rijpheid
van de druiven. Sylvain zoekt naar aromatische
rijpheid, evenals naar het potentieel van de druiven in
alcohol en hun zuurgraad, die uitermate belangrijk zijn
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bij het maken van geweldige wijnen die goed kunnen
rijpen. De druiven worden met de hand geoogst om
alleen de beste druiven te kunnen selecteren. De druiven
worden voor de tweede keer gesorteerd in de kelder
voordat ze worden geperst (voor witte wijnen) en in
gistingskuipen worden gedaan (voor rode wijnen).
De gisting van de wijnen vindt plaats in eikenhouten
vaten met natuurlijke gist. De witte wijnen worden
vervolgens 18 maanden gerijpt en de rode wijnen
24. Nieuw eiken wordt gebruikt voor de helft van de
Grands Crus en voor een derde van de Premiers Crus.
Voor de kleinere appellations gebruikt hij eikenhouten
vaten die 1 tot 4 keer eerder zijn gebruikt.

Bourgogne | Côte d’Or

UITBLINKER WIJN

Bourgogne Chardonnay
‘La Présidente’
“Chardonnay zoals dat alleen door de betere
producenten in Bourgogne gemaakt kan worden.
Licht bloesemend, nergens nadrukkelijk leunend. Met
het vetje op de juiste plek en het fijne witte fruit op
zijn plaats. Ook de mineralen hebben goed opgelet,
waardoor de balans mooi is. Verzorgd wit fruit, een
verwijzing naar exotisch en aangenaam droog en fijn
lang afdrinkend. Grote Président. Het is weer wat anders
in Frankrijk”. Harold Hammersma

WIJNAANBOD

* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Bourgogne Chardonnay ‘la Présidente’
chardonnay
 Côte de Nuits-Villages ‘Réserve de la Comtesse’
chardonnay
 Pernand-Vergelesses ‘Les Belles Filles’
chardonnay
 Meursault ‘Clos du Cromin’
chardonnay
 Puligny-Montrachet ‘Vieilles Vignes’
chardonnay

 Corton-Charlemagne Grand Cru ‘Lieu dit en
Charlemagne’
chardonnay
 Bourgogne Pinot Noir ‘le Président’
pinot noir
 Côte de Nuits-Villages ‘Aux Montagnes’
pinot noir
 Nuits-St-Georges ‘les Grandes Vignes’
pinot noir
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Bourgogne | Mâconnais

Dominique
Cornin
Domaine Dominique Cornin is een klein domein in
de Mâcon en al geruime tijd in het bezit van vader
Dominique en zoon Romain Cornin. Samen beheren zij
hun 10 hectare wijngaarden rondom het dorp Chaintré
in het meest zuidelijke punt van de Mâconnais, waar
het aansluit op de Beaujolais.
In 1998 is men gestopt met het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen. Na succesvol te
zijn geweest met een experiment zijn zij in 2003
volledig overgegaan op biologisch en biodynamische
wijnbouw. Er dient, volgens hun werkwijze, een
natuurlijk microbiologisch evenwicht in de grond
aanwezig te zijn. Door deze werkwijze bieden hun
wijnen een zeer grote diversiteit en komen hun
verschillende terroir’s prachtig tot uiting.
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Men gebruikt hier ook tijdens vinificatie alleen
natuurlijke gisten die van nature op de druif aanwezig
zijn, in plaats van de vaak gebruikte industriële.
Hierdoor krijgen de verschillende wijngaarden
allemaal hun typische eigen signatuur en zijn ze zeer
uitgesproken van karakter.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Beaujolais Blanc | chardonnay
 Mâcon Chaintré | chardonnay
 Mâcon Fuissé ‘Les Bruyères’ | chardonnay
 Pouilly Fuissé | chardonnay
 Pouilly Fuissé ‘Clos Reyssie’ | chardonnay
 Pouilly Fuissé ‘Les Plessys’ | chardonnay
 Pouilly Fuissé ‘Les Chevrières’ | chardonnay

Bourgogne | Beaujolais

Thillardon

werken steeds sneller om zich heen. Het zijn meestal
de jonge wijnbouwers die de stap wagen van
conventioneel naar biologisch.

Paul Henri Thillardon behoort met zijn 34 jaar tot
de jongste wijnbouwers in de Beaujolais. Samen
met zijn zus Aude (kantoor) en broers Jean Babtist
(wijngaard) en Charles (medevennoot), bestuurt hij
een 12 hectare groot wijndomein in het wijndorpje
Chénas. Het viertal huurde hun eerste wijngaard,
die ze biologisch verbouwden. Toen zij in 2008 het
perceel konden kopen, waren ze direct biologisch
gecertificeerd. In 2012 kochten ze de ‘climat’
(wijngaard) Chassignol, pal achter het huis in de
steile heuvels en inmiddels hebben ze ruim zes jaar
het biologisch-dynamische certificaat. Het terras
van het domein Thillardon biedt een weids uitzicht
op de wijngaarden van St. Amour en Juliénas. In de
verte zie je zelfs de wijngaarden van Bugey, de Jura
en de majestueuze Alpen. De grond waarin de gamay
wijnstokken van Paul Henri staan, is tussen de 250
en 350 miljoen jaar oud. Het bestaat voornamelijk
uit roze graniet en kwarts. Sommige percelen
bestaan uit een diepbruine kleiachtige ondergrond,
‘manganaise’ genaamd.

Paul Henri maakt per jaar gemiddeld zo’n 40.000
flessen. Dat lijkt veel, maar het is een druppel op
de gloeiende plaat van de totale productie in het
Beaujolaisgebied van een slordige 190.000.000
flessen, héél veel nullen! Zelf zegt Paul Henri dat hij
98% van de tijd in de wijngaard werkt en maar 2% in de
kelder. Vroeger werden alle geplukte druiven ontdaan
van hun steeltje en vond de gisting plaats bij circa 20
graden Celsius. Sinds 2015 gaan complete trossen
de gistingskuipen in en houdt men de temperatuur
laag; zo’n negen graden. Hierdoor verloopt de gisting
zo langzaam dat het fruit prachtig in de wijn bewaard
blijft. De Chénas van Thillardon is dan ook geen grote,
forse wijn, maar juist slank, verfijnd en elegant.

Het Beaujolaisgebied werd lange tijd gedomineerd
door ongekende productiecijfers. De oudere generatie
begrijpt niet hoe de jonge garde het hoofd boven water
heeft weten te houden met wijnbedrijven van 5 tot 15
hectare groot en opbrengsten per hectare van slechts
35 hectoliter. In ‘hun’ tijd was de schaal veel groter en
de opbrengsten vaak het dubbele.

 Chénas ‘Les Blémonts’ | gamay

WIJNAANBOD

 Chénas ‘Les Carrières’ | gamay

 Chénas ‘Chassignol’ | gamay
 Moulin à Vent | gamay

Gestimuleerd door het succes van visionaire
wijnbouwers als Jean-Louis Dutraive uit Fleurie en
Marcel Lapierre uit Morgon, grijpt nu het biologisch
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Bordeaux

Château
Grand-Launay

De rivieren reguleren hier niet alleen de temperatuur;
men schat in dat de enorme hoeveelheid water goed
is voor 1 tot 2 graden temperatuurbeheersing. Ook
de reflectie op het water (en dat van de nabijgelegen
Atlantische oceaan) is van belang, want hierdoor heeft
Bourg circa 10% meer zonlicht. Ook is het er droger
dan gemiddeld, want er valt aanzienlijk minder regen
dan in andere delen van Bordeaux.

de lokaal aanwezige kalksteen. Al in 1908 roemt de
Bordeaux-gids der gidsen, de Féret (later Cocks et
Féret, Bordeaux et ses Vins) de wijnen van dit Château
als een van de beste van de hele appellation. In 1970
kocht zijn vader het geheel. Komend vanuit Argentinië,
waar hij lessen volgde bij Don Bosco in Mendoza. Zijn
liefde voor Malbec wordt hiermee verklaard. Vader
studeerde oenologie in Reims en later Bordeaux. Om
internationale wijnervaring op te doen werkte hij ook
jaren bij één van de Bordeaux handelshuizen.
Toen hij Grand-Launay zag was hij meteen verkocht.
Launay betekent zoveel als l’eau (water). Het is er
vochtiger dan elders en er moet bij iedere wijngaard
goed worden opgelet dat er toereikende drainage
is. Onder zijn leiding groeide het kasteel van 10 naar
25 hectare. Niet lang voor zijn overlijden riep hij zijn
zoon Pierre-Henri bij zich. De drie andere kinderen,
dochters, hadden geen enkele interesse in het bedrijf.
Zoon Pierre Henri werkte in Parijs als technicus. Hij
stemde toe en werkte voorlopig voor 1 jaar op het
kasteel, om er vervolgens niet meer weg te gaan. In
2005 haalt hij zijn bul als oenoloog. Vader overleed in
2008.

De wijngaarden (28 hectare) van wijnbouwer en
oenoloog Pierre-Henri Cosyns gaan terug tot 1841,
het jaar van oprichting. Uit die periode stamt ook het
fraaie pand. Voor de bouw maakte men gebruik van

In 2009 was er een gigantische hagelschade. Met de
heldere hersenen van een techneut bedacht hij dat
50% van de oogst verliezen net zo’n groot risico is,
als 50% verliezen door de omslag naar biologische

Twee grote watermassa’s, de Dordogne en de
Garonne, komen nabij de stad Bordeaux samen
om als de Gironde verder te stromen richting de
Atlantische Oceaan. Precies op het punt waar beide
rivieren elkaar ontmoeten, op de Noordelijke oever,
ligt de Côtes de Bourg, genoemd naar het plaatsje
Bourg sur Gironde op zo’n 30 km ten noordwesten van
de stad Bordeaux.
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Bordeaux

technieken. Hij begon direct te werken volgens de
richtlijnen van Ecocert. Inmiddels zijn alle wijngaarden
van Grand-Launay biodynamisch en Demeter
gecertificeerd. Ook is hij actief met wijnen zonder
toegevoegd sulfiet.

WIJNAANBOD

Pierre-Henri oogst deels handmatig, maar laat ook
percelen machinaal oogsten. ‘Best of two worlds’ heet
dat. Op de klei/kalkbodem verbouwt hij slechts één
witte druif, de sauvignon-gris, waarvan hij 1 hectare
bezit. Voor de rode wijnen tekenen merlot (70%)
malbec (15%) en beide cabernets (15%).

 Lion Noir
merlot, cabernet-sauvignon, cabernet-franc

 Grand Launay
sauvignon-gris

 Grand Launay
merlot, malbec
 Grand Launay ‘Pour Amélie’
merlot (zonder toegevoegd sulfiet)
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Bordeaux

Château
Jean Faux
Pascal Collotte, medeoprichter van het vermaarde
wijnvaten bedrijf Saury, met een jaarproductie van
40.000 eiken fusten, kocht in 2002 een verlopen
domein in de omgeving van St. Emilion, in het
gehucht Sainte Radegonde om precies te zijn. Hij ging
voortvarend te werk en bracht, vanaf de eerste dag
biologisch werkend 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 prachtige glooiende
hellingen. Ongeveer 11 hectare is beplant met blauwe
druivenrassen: merlot (80%) en cabernet-franc (20%).
De resterende 1 ½ hectare is beplant met witte druiven
waarvan: 80% sauvignon-blanc en 20% sémillon.
Bij het proeven van de wijnen van Château Jean
Faux 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. Deze
‘rémontage’ wordt tot driemaal daags uitgevoerd. In
sommige jaren worden de drijvende druivenschillen
handmatig omlaaggedrukt in het sap, ‘pigéage’ heet
deze techniek. Omdat dit nimmer automatisch
gebeurt, maar uiterst zacht en handmatig, ontstaat
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een wijn met grote concentratie, maar ook met
prachtig in de wijn opgenomen tannines. In beide rode
wijnen is een duidelijke houttoon merkbaar, maar
nimmer is het storend. Ieder jaar wordt 40 tot 50%
van de vaten vernieuwd. Hij gebruikt vaten waarvan
de houtdikte 22 mm is. De ‘toasting’ is medium tot
medium plus. Vatrijping vindt plaats in de gekoelde
vatenkelder waar het dag en nacht maximaal 16
graden Celsius is. Vaten worden in het begin wekelijks
bijgevuld omdat een nieuw vat maar liefst 6 liter
wijn opzuigt! Later neemt die dorst af en kan er
tweewekelijks worden bijgetapt. Een tot de rand toe
vol vat vraagt ook om minder (beschermende) SO2, en
dat past geheel in de filosofie van deze vakman. Hoe
minder zwavel hoe beter. Jean Faux is in vergelijking
met veel andere Bordeaux Châteaux een ‘kleintje’ met
een opbrengst van circa 60.000 flessen. Sinds 2015
wordt er biodynamisch gewerkt in wijngaard en kelder.
Lid van BIODYVIN.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Les Pins Francs
sauvignon-blanc, sémillon
 Sainte Radegonde
sauvignon-blanc, sémillon
 La Dame de Chateau Jean Faux
merlot, cabernet-franc
 Sainte Radegonde Grand Vin
merlot, cabernet-franc

Bordeaux

Château
Dudon
Het gebied van Sauternes bevindt zich op de
linkeroever van de Garonne, 40 km stroomopwaarts
van de stad Bordeaux. Dit gebied bestaat uit 5
dorpen: Sauternes, Preignac, Bommes, Fargues en
Barsac. De eerste vier liggen op de rechteroever
van Ciron (zijrivier van Garonne) en Barsac ligt op
de linkeroever van de Ciron. De ‘appellation’ Barsac
profiteert van een specifiek microklimaat vanwege
de samenvloeiing van koud water uit Ciron en het
warmere water uit de Garonne; zo ontwikkelen
zich ochtendnevels in de herfst die snel door de
zon worden verdreven. Deze klimaatafwisseling
bevordert de ontwikkeling van edelrot (Botrytis
Cinerea). Het terroir bestaat uit verschillende
lagen kiezel, krijt en grind. Deze lagen, die met het
verstrijken van de tijd door de rivieren zijn afgezet,
stellen de wijn in staat zijn finesse, kracht en
weelderigheid op te bouwen.
Na een selectie in de wijngaard ondergaan de
verschrompelde druiven nog een laatste check

in de wijnmaakruimte. Gisting vindt plaats in 6
betonnen kuipen. De beste kwaliteit, van de oudste
wijnstokken gaat door als Château Dudon. Deze
wijn rijpt gedurende 18 maanden in barriques
van Frans eikenhout van 225 liter. De iets minder
geconcentreerde tweede wijn heet Gallien de Château
Dudon en rijpt in betonnen kuipen gedurende een
maand of 8. De stijl van de 2 wijnen is verschillend.
De Gallien is fijnbesnaard, volgepakt met elegante
fruitindrukken en is fijn zoet. De Château wijn heeft
meer complexiteit, meer vulling en de gehanteerde
vatlagering voegt op elegante wijze een niveau toe.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Gallien de Château Dudon
sémillon, sauvignon-blanc
 Château Dudon
sémillon, sauvignon-blanc

Wegens de kleine beschikbaarheid kan de
inhoudsmaat veranderen
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Rhône
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Rhône

Rochecolombe
De in Oudenaarde (België) geboren Robert
Herberigs was een bekende songwriter en beeldend
kunstenaar. Hij kocht Château Rochecolombe in 1925
als een tweede huis. In die tijd bestond het domein uit
één grote boomgaard (abrikozen) en enkele percelen
wijnstokken.
Vlak na de Tweede Wereldoorlog, namen zijn oudste
zoon Gilbert met zijn vrouw Geneviève van de
Vyvere, de teugels van het landgoed over. Zij zetten
de abrikozenvelden vervolgens om in wijngaarden.
De vijftien eerste jaren werd de oogst verkocht
aan de Coöperatie van Bourg Saint Andéol, en een
handelshuis uit Châteauneuf-du-Pape. In de jaren
zestig zette hij een destijds ongewone stap door een
eigen kelder te bouwen voor de productie van Côtesdu-Rhône, terwijl in die regio toen de belangrijkste
productie simpele tafelwijn was.
Anno 2021 is het Roland die, gesteund door
echtgenote Florence en hun beide kinderen,
voortvarend werkt aan de toekomst van dit
voorbeeldige domein. Alle wijngaarden worden

biologisch gecultiveerd en er wordt ook al nadrukkelijk
gekeken naar de overtreffende trap, het werken
in biodynamie. De wijnen bezitten allen een grote
concentratie en zijn niet gefiltreerd. De ‘gewone’
Côtes-du-Rhône was in de Volkskrant al goed voor een
vette negen. Het is een wijn van ongekende kwaliteit
binnen deze ‘Appellation’.

WIJNAANBOD
 Côtes-du-Rhône Clairette
clairette
 Côtes-du-Rhône
grenache, syrah
 Côtes-du-Rhône Villages
grenache, syrah
 Côtes-du-Rhône Villages ‘Saint Andeol’
grenache, syrah
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Rhône

Château
Vessière
Château Vessière ligt in het hart van de Costières de
Nîmes in het uiterste Zuiden van de Rhônevallei. Het
Château heeft 65 hectare wijngaard in bezit. Gelegen
aan de poorten van de Camargue, geniet het landgoed
van een uitzonderlijk terroir en klimaat. Het prachtige
château behoorde toe aan Mademoiselle Lucie de
Vessière, die de vrouw van Teulon werd. Het landgoed
is sindsdien van generatie op generatie doorgegeven.
In 1975 nam Philippe Teulon de leiding over na zijn
studie oenologie aan de Faculteit Wetenschappen van
Montpellier. De eerste botteling vond plaats in 1978
maar de wijn werd alleen privé geconsumeerd. Het
was wachten tot 1979, dat de wijn in Frankrijk en in het
buitenland op de markt werd gebracht.
Philippe kon zijn passie doorgeven aan zijn zoon
Vincent, die op zijn beurt oenologie ging studeren in
Montpellier en daarna deze studie in praktijk bracht in
Napa Valley, Californië.
Sinds 2007 zetten Vincent en zijn vrouw Lucie de
familiegeschiedenis voort. Samen hebben ze nieuwe
werktechnieken ontwikkeld; enerzijds door het domein
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om te zetten naar biologisch en later biodynamisch
en anderzijds door de commerciële activiteiten van
het bedrijf op zich te nemen. Momenteel woont het
echtpaar met hun twee kinderen op het Château om
het gezinsleven en het veeleisende werk te kunnen
combineren.
Philippe is nog dagelijks aanwezig op het landgoed en
werkt nauw samen met Vincent aan het ontwikkelen
van fijne en elegante biologische wijnen, waarvoor ze
elk jaar talloze onderscheidingen ontvangen.
Costières de Nîmes, een streek met karakter
De AOC Costières de Nîmes drukt het unieke karakter
uit van een terroir van dit deel in de Rhônevallei en
illustreert perfect alle kenmerken van zijn ‘romaniteit’.
Gelegen op een groot terras van kiezelstenen
afgezet door de rivieren Rhône en Durance, is het
de meest zuidelijke van de wijngaarden van de
Rhône. Het kiezelige alluvium dat bestaat uit rode
klei en kiezelstenen bevordert het convectie-effect.
Het klimaat wordt gekenmerkt door zeer zonnige
zomers, droog maar onderbroken door onregelmatige
regenbuien. Het is dus van het Mediterrane type
maar ondergaat een echte maritieme invloed. Deze
specifieke klimatologie van Costières is kenmerkend
voor de wijnen van deze ‘appellation’ en vormt
een uitzonderlijke troef voor het produceren van
authentieke wijnen.

Rhône

WIJNAANBOD
 Mas de Vessière - Pays d’Oc
grenache blanc, muscat

 Mas de Vessière - Pays d’Oc
carmenère, grenache

 Les Saisons de Vessière
rousanne, grenache blanc

 Les Saisons de Vessière
syrah, grenache

 Philippe de Vessière
rousanne, grenache blanc, viognier

 Philippe de Vessière
syrah, grenache, mourvèdre

 Mas de Vessière - Pays d’Oc
cinsault, grenache noir

 Ortus - Pays d’Oc
cabernet-sauvignon
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Languedoc

DomPeynac
De coöperatieve kelder Ouveillan, gelegen op 12 km
van Narbonne, werd opgericht in 1936 en profiteert
van een uitzonderlijke lokale bodem die zich uitstrekt
over meer dan 2500 hectare. Vandaag verzameld
onder de naam Vignerons du Narbonnais met 330
leden, is het al enkele jaren uitgerust met een zeer
moderne wijnmakerij, goed voor vandaag en de nabije
toekomst.
Deze reusachtige, vette, mondvullende chardonnay
genoot niet alleen van de uitbundig schijnende zon
in de wijngaard, maar ook van een elite opvoeding
in contact met eikenhout. Het is een grote, diep
geurende, volle, vette wijn met zeer duidelijke
houttonen.
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WIJNAANBOD
 DomPeynac Réserve
chardonnay

Languedoc | Picpoul de Pinet

Villa des
Croix
Het ‘terroir’ van de AOC Picpoul de Pinet terroir bevindt
zich rond het Bassin de Thau, een gigantisch zoutwater
binnenmeer. De wortels van de wijnstokken staan hier
bijna écht in de Middellandse Zee, dat je zeker ook
terugproeft in de wijn. Doordat de wijngaarden dicht
bij de kust liggen, bestaat de grond hier voornamelijk
uit kalk die afkomstig is van de fossielen van schaalen schelpdieren. Dit in combinatie met de uitbundige
zonneschijn geeft mooi rijp fruit met fijne zuren en
een lichte ziltigheid. Het Bassin Thau is een natuurlijke
kweekvijver voor heerlijke oesters en mosselen
waarmee gelijk een goede vriend is gevonden aan tafel
met Picpoul de Pinet.

Villa des Croix verschilt van de meeste Picpoul de
Pinet. De meeste Picpoul’s worden gebotteld in
december/januari, na gisting en bezinking. De Villa
des Croix rijpt echter ook ‘Sur Lie’ (op zijn droesem)
gedurende minimaal 4 maanden om structuur,
gewicht, body en complexiteit toe te voegen,
zonder afbreuk te doen aan het verwachte fruitige
en overheerlijke karakter van een Picpoul de Pinet.
95 punten in London en een ferme 9,5 van Harold
Hamersma vertellen de rest.

WIJNAANBOD
 Picpoul de Pinet
picpoul blanc
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Languedoc

Fonjoya
Gelegen op 160 meter hoogte aan de voet van de
Larzac heuvels, strekken de wijngaarden van Fonjaya
zich uit. De zeer stenige klei-kalkgrond samen
met het droge klimaat in de zomer beperken de
opbrengst.
Zowel tijdens de groei als tijdens de oogst worden de
druiven met de grootste zorg omringd. Om de wijn
vanaf het begin een gunstige start te geven, is het
uiterst belangrijk om het kneuzen van de druiven te
voorkomen. Dit zou namelijk een vroege fermentatie
kunnen veroorzaken. Door regelmatig te proeven,
te analyseren en door een zorgvuldige assemblage
blijft de kwaliteit van de wijnen behouden. De nieuwe
uitmonstering maakt Terzac nog aantrekkelijker.
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WIJNAANBOD
 Terzac Blanc
grenache blanc, sauvignon-blanc
 Terzac Rosé
syrah, grenache
 Terzac Rouge
cinsault, grenache, carignan, syrah
 Les Mouliès
grenache gris

Languedoc

Le Quartier de
Ménilmontant
Le Quartier zijn door ons geassembleerde wijnen van
ieder één druifras in een schone, toegankelijke
en fruitige stijl. Wijnen om direct te plezieren.
Tegelijk zijn de Quartier wijnen niet alleen typerend
voor het toegepaste druifras, maar ook voor hun
streek van herkomst.

WIJNAANBOD

 Sauvignon Blanc
sauvignon-blanc
 Chardonnay
chardonnay
 Merlot
merlot

De wijnen worden gemaakt onder het toeziende oog
van het bekende oenologen duo Catherine en Laurent
Delaunay, een wijnhuis dat stamt uit Bourgogne, maar
ook al tijden actief is in onder andere LanguedocRoussillon, waar de Quartier wijnen vandaan komen.
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Languedoc | Faugères

Abbaye
Sylva Plana
Sinds de Romeinse oudheid en tot de middeleeuwen
zorgden de Benedictijnse monniken voor wijngaarden
in Faugères, waarvan sommige vervolgens werden
overgenomen door de Cisterciënzers. Het klooster
Abbaye Sylva Plana (gebouwd in 1139) ligt al bijna
900 jaar in het midden van dit gebied. Enkele
aangrenzende wijnstokken maken deel uit van de
totaal 54 hectare wijngaard van de familie Bouchard.
De wijnstokken zijn geplant op bodems van leisteen,
kalksteen en grijs marmer met veelal een Zuidelijke
expositie. De zomers zijn erg droog en de jaarlijkse
neerslag bedraagt zelden meer dan 700mm per jaar.
Alle druiven worden met de hand geplukt. Men werkt
hier volgens de biodynamische klok, natuurlijke
behandeling, biologische composten, ploegen met
paarden en minimale interventie in de kelder. Hierdoor
ontstaan wijnen met een geweldige ‘terroir’ expressie.
De ‘appellation’ Faugères wordt bepaald door zijn
leisteenbodem, die het resultaat is van talrijke
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geologische bewegingen, waarvan sommige dateren
uit het primaire tijdperk. Afzettingen van klei en
zand die zich in de loop van miljoenen jaren op de
zeebodem hadden verzameld, tegelijkertijd begrensd
door een berg, werden samengedrukt en tot extreme
temperaturen gebracht; zo vormden deze ‘millefeuilles’ van leisteen.
De witte Faugères is prachtig, elegant en schoon.
Droog met fijne tonen van wit (steen) fruit. De rode
wijnen zijn allen assemblages van hoofdzakelijk
grenache en syrah. Het begint bij de levendig
geurende ‘Les Novices’ van jonge wijnstokken. Dan
volgt de meest bekende domeinwijn ‘La Closeraie’,
met concentratie en elegantie. De twee laatste wijnen
bezitten veel van alles, ‘Songe de L’Abbé’ is groot,
geconcentreerd, vol en krachtig. De overtreffende
trap heet ‘La Part du Diable’ en behoort tot de meest
krachtige, stoere en meest geconcentreerde wijnen
uit de Languedoc.
Er zijn ook twee sympathiek geprijsde en meer dan
geslaagde wijnen, onder de naam Domaine Deshenry’s,
wit én rood uit de herkomstbenaming Pays d’Oc.

Languedoc | Faugères

UITBLINKER WIJN

Faugères Rouge ‘Les Novices’

Cuvée Les Novices is een diep gekleurde
en makkelijk te drinken wijn. Hij is fris en
aromatisch met geuren van bramen en kersen.
Het volume van de wijn laat de zeer rijpe
tannines smelten. In de mond is hij rijk aan
rijp fruit en komt de garrigue mooi naar voren.
De beste vrienden van deze wijn zijn gegrild
lamsvlees, gevogelte, gegrild vlees, groenten
van de barbecue en varkensworstjes.

WIJNAANBOD

 Deshenrys Blanc
sauvignon-blanc, chardonnay
 Deshenrys Rouge
syrah, merlot
 Faugères Blanc
rousanne, grenache blanc, viognier
 Faugères Rouge ‘Les Novices’
grenache, mourvèdre, syrah
 Faugères Rouge ‘La Closeraie’
carignan, grenache, mourvèdre, syrah
 Faugères Rouge ‘Le Songe de l’Abbé’
carignan, mourvèdre, syrah
 Faugerès Rouge ‘La Part du Diable’
carignan, grenache, mourvèdre, syrah
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Languedoc | Minervois

Château
Mignan
Op de hoge terrassen van de Minervois La Livinière
ligt Château Mignan in een klein en typisch ZuidFrans dorpje genaamd Siran, hartje Languedoc. Deze
uitzonderlijke Languedoc-wijnen weerspiegelen het
terroir, bestaande uit kalkhoudende klei en geven de
wijn een onvergelijkbare kwaliteit. La Livinière wordt
gezien als de beste subregio in Minervois.
Christian & Carole Mignan en hun drie kinderen beheren
dit kasteel in de Languedoc al jaren met passie.
Château Mignan bestaat uit 12 hectare wijngaard met
7 hectare in Minervois La Livinière en 5 hectare in
Minervois. Zoals gezegd zijn de wijnen die hier worden
geproduceerd een weerspiegeling van het terroir
van de wijnstokken. Alleen grootse druivenrassen
worden gebruikt: syrah, grenache en carignan voor de
rode wijnen en voor de witte wijn worden marsanne,
roussanne, grenache blanc en rolle gebruikt.
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WIJNAANBOD
 Pech Quisou Blanc
grenache blanc, roussanne, marsanne, rolle
 Pech Quisou Rouge
syrah, grenache, carignan
 Les Trois Clochers
syrah, grenache, carignan
 l’Oeil du Temps
syrah, grenache, carignan

Languedoc | Minervois
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Languedoc

Well of Wine
Wijn speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in ons
sociale leven. Een verhaal, een samenzijn, een diner,
een liefde… Al deze gebeurtenissen worden vaak
begeleid door mooie wijnen.
Well of Wine biedt een serie wijnen, ieder gemaakt
van één druivenras, ook wel ‘monocépage’ genoemd.
Op het achter etiket is daarom de hand van de
wijnbouwer afgebeeld, met druiven in zijn hand.
Well of Wine wijnen zijn toegankelijk en duurzaam
geproduceerd, waarbij men gebruikmaakt van de
meest eigentijdse wijnmaaktechnieken.
Wijnen voor iedereen; leek en kenner.
Een chardonnay, prachtig bleekgeel van kleur
met geurtonen van rijp wit en geel fruit, elegant
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onderbouwd met kort houtcontact, waardoor de
wijn extra diepte krijgt. De viognier is elegant met
fijne bloementonen en een vleugje rijpe abrikoos,
mondvullend, mineraal en optimaal wat prijs/
kwaliteitsverhouding betreft. De verkwikkende
sauvignon-blanc is fijnbesnaard en fris droog. De
bleek gekleurde rosé veegt menig veel duurdere
soortgenoten moeiteloos van tafel. Er is ook een rode
wijn van 100% merlot druiven, prachtig donkerrood
met fijne geurtonen van rijp rood fruit en een vleugje
aardsheid wat hem zacht en toegankelijk maakt.
Alle assemblages, van verschillende percelen, maken
we zelf in samenspraak met twee oenologen. Botteling
vindt plaats onder ISO-norm 9002.
Nico McGough & Hans Dijkstra.

Languedoc

UITBLINKER WIJN

Well of Wine
Chardonnay
“Chardonnay uit Zuid-Frankrijk. Nee, ik mag hem
niet vergelijken met een Meursault; die diepe,
onderliggende laag heeft hij niet. Maar wát een
wijn ... ‘een beuker’, grijnsde assistent Tom. Hij
zingt, hij golft, hij sliert en zwiert met rijp fruit,
ananas, gebruinde boter, vanille, hij roomt op als
crème fraîche op verse volle melk, hij benevelt
en betovert en dat allemaal zonder plat of log te
worden”.

Onno Klein -Volkskrant

WIJNAANBOD
 Frizzante Extra Dry - Bio
glera
 Sauvignon Blanc
sauvignon-blanc
 Viognier
viognier
 Chardonnay
chardonnay
 Grenache
grenache
 Merlot
merlot
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Roussillon

UITBLINKER WIJN

Passe Temps, Côtes
du Roussillon Villages
Cuvée Passe Temps, gemaakt van 80% grenache en 20%
syrah, heeft een rijpe neus van kersen en bramen. Aroma’s
van gestoofd fruit vermengen zich met hints van leer en
kruiden. De wijn is gestructureerd, vrij robuust in de mond
met een chocoladeachtige en gastronomische uitdrukking.

Domaine
Singla
‘Passe Temps’ de naam van de eerste wijn gemaakt
door Laurent de Besombes Singla in 2001 (toen een
100% grenache noir), omgeven door rode aarde, staat
op de eerste uitlopers van de ‘Corbières Catalans’. De
percelen, in totaal 50 hectare, bevinden zich tussen
rotsen, kreupelhout en dennenbossen en volgen de
heuvels, steile hellingen en vlaktes van dit gebied.
Laurent vond de manier om het verbazingwekkende
potentieel van dit terroir te onthullen. Trouw aan
de druiven die van de zon van Roussillon houden,
creëert hij enkele authentieke wijnen, fijne, elegante,
vol van de aarde die de druiven voortbracht. De rode
wijnen worden gemaakt van grenache, carignan,
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mourvèdre en syrah. De witte wijnen worden gemaakt
van macabeu, grenache blanc, grenache gris, muscat
d’alexandrie en muscat à petits grains, waaronder een
indrukwekkend goede zoete Rivesaltes.
Sinds 2006 zijn alle wijngaarden van het domein
biologisch of biodynamisch gecertificeerd.
Laurent verving onkruidverdelger, kunstmest en
andere synthetische producten door natuurlijke
materialen zoals paardenhaar, smeerwortel, limoen,
zwavel, brandnetel, venkel en dergelijke. Hij blies
de wijngaarden nieuw leven in en werkte door de
seizoenen heen. Het ecosysteem nam zijn rechten
terug. In totaal maakt men gemiddeld 50.000 flessen
per jaar en daalde de opbrengst per hectare van bijna
80 hectoliter in het verleden naar iets meer dan 20
hectoliter nu. Kwaliteit is hier Koning!

Roussillon

 Héritage du Temps Rivesaltes Ambré 1959
grenache blanc, grenache gris
 Héritage du Temps Rivesaltes Ambré 1960
grenache blanc, grenache gris
 Héritage du Temps Rivesaltes Ambré 1961
grenache blanc, grenache gris
 Héritage du Temps Rivesaltes Ambré 1965
grenache blanc, grenache gris
 Héritage du Temps Rivesaltes Ambré 1980
grenache blanc, grenache gris
 Héritage du Temps Rivesaltes Ambré 2009
grenache blanc, grenache gris
 Rivesaltes Grénat
grenache rouge
 La Matine
syrah, carignan, mourvèdre
 Asenció
grenache, syrah
 Passe Temps
grenache, syrah
 El Molí
syrah, grenache
 Bressol
hoofdzakelijk grenache

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Les Quatre Vents
hoofdzakelijk carignan

 Muscat de Rivesaltes
muscat
 Heritage du Temps Rivesaltes Ambré 1958
grenache blanc, grenache gris
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Provence

JAS
D’ESCLANS
Al sinds de oudheid was de vallei van Esclans
beroemd om zijn druiven die de rijke Romeinse
burgers zeer konden waarderen. Domaine du Jas
d’Esclans wordt al in de 13de eeuw in de archieven
vermeld.
De activiteiten van het domein evolueerden door de
eeuwen heen. Eerst waren er louter schapenvelden en
de naam Jas verwijst dan ook naar de zomerweiden
van de schapen. Zijdecultuur was ook belangrijk
en de moerbeibomen die worden gebruikt om de
zijderupsen te voeden zijn hier nog steeds de getuigen
van. Wijnbouw is tegenwoordig de enige activiteit.
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De wijngaard, met een gemiddelde leeftijd van
meer dan dertig jaar, is geplant op rode kleigrond,
zandsteen en leisteen uit het Perm-tijdperk, die
de wijn van Jas d’Esclans intensiteit, elegantie en
karakter geeft. De doorlatende, steenachtige grond,
arm aan humus en goed gedraineerd, is bijzonder
geschikt om kwaliteitswijnen te produceren.
Bovendien profiteert het landgoed van de nabijheid
van de Middellandse Zee (12 km, de zee kan worden
gezien vanaf het terrein) en van de mistralwind die
wordt gedempt door de nabijgelegen heuvels. Een
constante blootstelling aan regelmatig zonlicht zorgt
voor een optimale rijpheid van druiven.
Het domein heeft altijd prioriteit gegeven aan
traditionele teeltmethoden en profiteert sinds 1990
van de biologische certificering door Ecocert. Het
wijnhuis is één van de 18 wijnhuizen uit de Provence
die de titel ‘Cru Classé’ mag dragen.

Provence

UITBLINKER WIJN

JAS D’ESCLANS Rosé
Cru Classé
Jaar op jaar geproefd, altijd tot de beste van
de klas bestempeld, alleen was de distributie
altijd een probleem. Dat is nu geregeld! Bij het
proeven gewoon je ogen dicht doen en je bent in
de Provence.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Blanc Cru Classé
vermentino, ugni blanc, clairette
 Rosé Cru Classé*
grenache, cinsault, tibouren, mourvèdre, syrah
 Rosé Cru Classé Cœur de Loup
grenache, syrah, cinsault
 Rouge Cru Classé
syrah, mourvèdre, carignan, cinsault
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Zuid-Westen

Château du
Cèdre
Léon Verhaeghe uit Morsleede in Vlaanderen, verliet
zijn geboorteland in het begin van de 20e eeuw om
zich te vestigen in het zuidwesten van Frankrijk. Zijn
zoon Charles startte samen met zijn vrouw MarieThérèse een boerderij met gemengde culturen in
1958, plantte enkele wijnstokken op het terrein en
voegde elk jaar een hectare wijngaard toe op drie
verschillende percelen.
De roep van de wijnstokken
Terwijl hij nog steeds lavendel destilleert, bottelde
Charles zijn eerste wijn in 1973. Zijn zonen, JeanMarc en Pascal, behoren tot de tweede generatie.
Pascal, gepassioneerd door motorfietsen, ontdekte of
herontdekte de wijngaard tijdens een bezoek aan een
vriend in de Bourgogne, Jean-Marie Guffens in 1980.
“Tijdens de ‘Route du Bol d’Or’, een motorrace, stopte
ik alleen om Jean-Marie te groeten ... Ik bleef enkele
dagen en deed mijn eerste echte oogst.”
Acht jaar later, nadat hij oenologie had gestudeerd
in Mâcon Davayé en ervaring had met het maken van
wijn in de Bourgogne, besloot Pascal het landgoed
over te nemen, samen met zijn broer Jean-Marc, een
gekwalificeerde oenoloog die zijn eerste ervaring
opdeed bij La Tour Blanche in Sauternes.
Terwijl Jean-Marc verantwoordelijk is voor de
wijngaarden, zorgt Pascal voor de wijnen en de
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distributie ervan. Vanaf het begin is hun project
gebaseerd op een grote overeenstemming en de
convergentie van hun standpunten.
Het werd allemaal op de proef gesteld door een
moeilijk jaar, waarin 80% van de wijngaarden
beschadigd werden door hagelbuien. Jean-Marc en
Pascal vroegen zich af of hun manier van boeren de
juiste was, omdat ze het potentieel van de streek
moeten laten zien en dus de opbrengsten moesten
verlagen.
“Er is een onaardse dimensie met wijnstokken, je krijgt
er altijd meer voor terug dan je gaf.” Door het terroir op
te bouwen en dichter bij de natuur te komen, bereikten
de wijnstokken evenwicht, waardoor de druiven meer
smaak en kwaliteit kregen. De stijl van Château du
Cèdre was geboren.
Le Cèdre Diffusion
Le Cèdre Diffusion werd in 1995 opgericht om de
wijnen van de partnerlandgoederen in Cahors te
commercialiseren, waar zij ook adviseren in de
wijngaarden en kelders. Het feit dat deze partners het
aantal flessen met hun eigen naam elk jaar verhogen,
is een echt teken van succes voor du Cèdre. Het is
hun bijdrage aan de ontwikkeling van de ‘appellation’
Cahors.
Cahors heeft een uniek en uitstekend terroir. Dit
betekent dat je geweldige en complexe wijnen kunt
maken die jarenlang zullen evolueren, maar je kunt
ook eenvoudiger en lichtere wijnen maken met
vergelijkbare kenmerken vanwege hun oorsprong.

Zuid-Westen

UITBLINKER WIJN

Extra Libre 12 Mois
“De eerste wijn die ik van deze bezitting te proeven kreeg
was meteen de beste. Een gewoonweg meesterlijke
malbec, het druivenras dat Cahors groot heeft gemaakt.
Een wijn bovendien die zonder toegevoegde sulfieten
werd gemaakt en vatrijping onderging. Niet in nieuwe,
maar in gebruikte fusten om de houtinvloed te beperken.
Een veel betere Cahors is moeilijk te bedenken. Hulde” Hubrecht Duijker

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Blandine le Blanc
colombard, ugni blanc

 Extra Libre 12 Mois
malbec, merlot

 Cèdre Héritage Blanc
sauvignon-blanc, sémillon, muscadelle

 Extra Libre 18 Mois
malbec

 Le Cèdre Blanc

 Le Cèdre

viognier

malbec

 Marcel Malbec
malbec

 GC
malbec

 Le Cèdre Héritage
malbec, merlot

 le Cèdre Malbec Vintage
malbec

 Château du Cèdre
malbec, merlot, tannat
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Zuid-Westen
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Zuid-Westen

Mont d’Oraàs
De wijngaard van domaine Mont d’Oraàs beslaat
5 hectare en strekt zich uit over een heuvel op
het zuiden/zuidwesten, 80% beplant met de
druivenrassen tannat, cabernet-franc, cabernetsauvignon en de rest met merlot en manseng. De
wijnen worden gerijpt in de kelder tegen de heuvel
met een vatkelder uitgegraven in de heuvel.
Op de heuvel, met uitzicht op de Pyreneeën, op een
stukje kiezel- en kleienterras, is de Mont d’Oraàs
een uitzonderlijk terroir! De wijngaarden zijn een
geweldige wijn waardig: 6/8 knoppen per wijnstok.
De druiven worden handmatig geoogst bij optimale
rijpheid. Er volgen drie opeenvolgende sorteringen
in de wijngaard en dan in de kelder. Cluster voor
cluster, bes voor bes, de druiven moeten perfect
gezond zijn voordat ze de vaten ingaan. De vatkamer
bestaat uit kleine vaten van tien, twintig, dertig en
veertig hectoliter, voor vinificatie per perceel en per
druivenras. Het landgoed Mont d´Oraàs is gelegen
in de Pyreneeën bij Bys (gemeente Oraàs) op de top
van een heuvel omgeven door een prachtig bos van
eeuwenoude eiken. Ook biedt het landgoed een
prachtig uitzicht op de Pyreneeën en het Baskenland.
De wijngaard, genesteld in de uitlopers van de
Pyreneeën en op een paar honderd kilometer van

de Atlantische Oceaan, geniet van een zeeklimaat
met invloeden van de bergen. De rode wijnen van
Béarn worden voornamelijk gemaakt van tannat, een
inheemse druivenras, dat wordt gewaardeerd om zijn
winterhardheid, zijn sterke kleur en zijn rijkdom aan
tannines. Het wordt gecombineerd met cabernetfranc en cabernet-sauvignon, wat de hardheid zal
temperen en het zijn soepelheid zal geven. Genoeg om
de AOC Béarn kleur te geven en aan te tonen dat het
Béarnais terroir kan wedijveren met de besten.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 A.D.N64
gros menseng
 A.D.N64
tannat
 Les Cluques
cabernet-franc, tannat, merlot
 Hountas
tannat, cabernet-franc
 Villa Bys
tannat, cabernet-sauvignon, merlot
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Belgie

Belgie

Italië
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Belgie

Alto Adige

St. MichaelEppan
De coöperatie Kellerei St. Michael-Eppan
bestaat in 2021 honderdveertien jaar en is een
benchmark voor iedere wijnliefhebber. De
Kellerei heeft een cruciale bijdrage geleverd in
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.
Al 32 jaar bekroond met ‘tre bicchieri’ in de
Italiaanse wijngids: Gambero Rosso.
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UITBLINKER WIJN

Sanct Valentin Pinot
Grigio
St. Michael Eppan maakt 3 pinot grigio’s waarvan
de Sanct Valentin gemaakt wordt van de beste
druiven. De wijn krijgt ook een lichte houtrijping
en heeft een fantastische complexiteit.
Wijnschrijver James Suckling, Robert Parker en
Falstaff Magazine zijn het eens over de kwaliteit
en geven deze wijn alle drie 94 punten.
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Alto Adige

St. MichaelEppan
De wijnen van St. Michael-Eppan zijn verdeeld over
drie lijnen: Classico, Selezione en Sanct Valentin.
De witte wijnen vormen 70% van de productie en de
overige 30% zijn rood. De lokale druif vernatsch neemt
onder de rode wijn de belangrijkste plaats in, naast
pinot noir, lagrein, merlot en cabernet-sauvignon.
Onder de witte wijnen speelt de weissburgunder
een belangrijke rol, naast sauvignon-blanc,
gewürztraminer, chardonnay en pinot grigio. Alle
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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.
St. Michael-Eppan is niet alleen al 32 jaar op rij
vermeld in de Gambero Rosso met “Tre Bichierri”.
Zij mogen zich ook Premio CANTINA COOPERATIVA
DELL’ANNO 2021 noemen.
Het domein zit in de top 10 van beste wijnmakers van
Italië. Niet voor niets blijft 70% van de wijnen in Italië!
De overige 30% gaat de hele wereld over.

Alto Adige

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Weissburgunder Classico
pinot bianco

 Chardonnay Sanct Valentin
chardonnay

 Pinot Grigio Classico
pinot grigio

 Appius
pinot bianco, pinot grigio, chardonnay

 Chardonnay Classico
chardonnay

 Sauvignon ‘The Wine Collection’
sauvignon-blanc

 Müller Thurgau Classico
müller thurgau

 Kalterersee Auslese Sattel
vernatsch

 Moscato Giallo Classico
moscato giallo

 Pinot Noir Classico
pinot nero

 Gewürztraminer Classico
gewürztraminer

 Lagrein Classico
lagrein

 Sauvignon ‘Lahn’
sauvignon-blanc

 Vernatsch ‘Pagis’
vernatsch

 Weissburgunder ‘Schulthauser’
pinot bianco

 Pinot Noir Riserva
pinot nero

 Pinot Grigio ‘Anger’
pinot grigio

 Lagrein Riserva
lagrein

 Riesling ‘Montiggl”
riesling

 Pinot Noir Riserva Sanct Valentin
pinot nero

 Sauvignon Sanct Valentin
sauvignon-blanc

 Pinot Noir Riserva ‘The Wine Collection’
pinot nero

 Weissburgunder Sanct Valentin
pinot bianco

 Comtess Passito
gewurztraminer

 Pinot Grigio Sanct Valentin
pinot grigio
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Lombardije

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. Na een biologisch pad te volgen heeft
Pratello een uniek werkprotocol gecreërd. Bewust
omgaan met de natuur, niet alleen door natuurlijke
producten voor de bodem en in de kelder te
gebruiken maar ook door de biodiversiteit van het
ecosysteem te respecteren. Dit heet het
‘Pratello Idea’.
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Naast diversiteit in de biologisch verbouwde
wijngaard en BIO architectuur, staat ‘Pratello Idea’
voor: het verminderen van het kopergebruik in de
wijngaard, de synergy tussen dieren en planten en het
verlagen van de gebruikte hoevelheden sulfiet.
Zoals eigenaar Vicenzo Bertola zelf aangeeft: het
was een onontkoombare keuze aangedragen door
onze levensfilosofie. Pratello produceert een mooi
progamma wijnen, toegespitst op druiven die typisch
zijn voor het gebied: 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
wijnmaaktechnieken in combinatie met toepassing
van natuurlijke gisten.

Lombardije

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Lugana Catulliano
turbiana

 Torrazzo
groppello, marzemino

 Lugana 90+10 ‘il Rivale’
turbiana en andere druiven

 Mille1
corvina, rebo, merlot

 Lieti Conversari
manzoni bianco

 Garda Rosso NSA (No Sulphite Added)
rebo

 Riesling
riesling

 Nero per Sempre
rebo

 Pinot Grigio
pinot grigio

 Grappa di Lugana 					
‘helder’

 Ottocento
tuchi

 Grappa di Lugana 				
vatgerijpt

 Sant’Emiliano Valtenesi Rosato
groppello, barbera, marzemino, shiraz

 Lemonsì						
Limoncello del Garda
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Veneto

UITBLINKER WIJN

Brigaldara Valpolicella
Superiore Ripasso
Ripasso Superiore heeft een heldere robijnrode
kleur. In de neus ervaart u aroma’s van rode
pruim, marsepijn en exotische bloemen, samen
met een minerale nuance. Sappig vol in de
mond, met een elegante zuurgraad die de
aroma’s van rood fruit en kruiden benadrukken.
Het eindigt met een afdronk waarbij het fruit
nog lang aanwezig is.

Brigaldara
Duizend jaar geschiedenis, 120 hectare grond waarvan 47 beplant met wijnstokken - verdeeld over
drie verschillende gebieden van Verona: Valpolicella
Classico, Valpantena en Oostelijke Valpolicella. De
familie Cesari is sinds 1928 eigenaar van de villa en
het omliggende land, beplant met o.a. wijnstokken,
olijfbomen, boomgaarden en graan.
Volgens Brigaldara staat het beheer van de wijngaard
centraal. Hier wordt het meeste werk handmatig
uitgevoerd door een team van agronomen, die
schouder aan schouder werken met oenologen en
het management. Bij elke beslissing wordt rekening
gehouden met het belang van het behoud van de
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biodiversiteit en met respect voor het vegetatiefproductieve evenwicht van elk ecosysteem. Andere
belangrijke elementen zijn het rijpingsproces van
de druiven en de individuele behoeften van elke
wijngaard. Snelle interventies, nauwkeurige operaties
en een drastische vermindering van behandelingen
in de wijngaard garanderen een duurzame
langetermijnvisie voor de wijngaarden. Overigens
zijn pesticiden en synthetische producten verboden
op deze wijngaard ten gunste van een verantwoord
gebruik van zwavel, koper en gepelleteerde mest.
Stefano Cesari en zijn vrouw Maria Gilla worden
bijgestaan door hun zonen: Lamberto en Antonio,
waardoor de toekomst van dit uitstekende wijnbedrijf
is geborgd.
Gekeurd door Equilitas 3E duurzaamheidslabel.

Veneto

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Soave
garganega
 Valpolicella
corvina, rondinella, molinara
 Valpolicella Superiore ‘Case Vecie’
corvina, rondinella, molinara
 Valpolicella Superiore Ripasso
corvina, corvinone, rondinella
 Amarone della Valpolicella ‘Cavolo’
corvina, corvinone, rondinella
 Amarone della Valpolicella Classico*
corvina, corvinone, rondinella en lokale rassen
 Amarone della Valpolicella ‘Case Vecie’
corvina, corvinone, rondinella en lokale rassen
 Amarone della Valpolicella Riserva
corvina, corvinone, rondinella en lokale rassen
 Recioto della Valpolicella
corvina, corvinone, rondinella
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Veneto

UITBLINKER WIJN

Pinot Grigio

Op de eigen 25 hectare groeit ook pinot grigio
waarvan een hoogst plezierige, breed inzetbare,
zomerse doordrinker wordt vervaardigd. Heel
sappig, met een hint van gebrande noten, mild
fruitig, aangenaam fris, elegant en zeer zuiver. Hubrecht Duijker

GIOL
Azienda Agricola Giol ligt in het hart van San Polo
di Piave, op 35 km afstand van Venetië (Veneto) en
is het oudste Prosecco huis uit Italië (1427). Het
handelsmerk van dit wijnhuis is het tegenwoordig
onbewoonde kasteel Giol. Hier liggen in de kelders,
onder toeziend oog van de jonge Venetiaanse
wijnmaker Vittorio Carraro, de wijnen te rijpen,
achter meters dikke muren en daardoor op een
constante temperatuur.
De recente geschiedenis van het kasteel en de
wijnkelders gaat terug naar de gebeurtenissen rond
2 families: eerst de familie Papadopoli en later de
familie Giol. De graaf Papadopoli, een Venetiaanse
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bankier, gebruikte het kasteel als zijn zomerverblijf en
verliet Venetië tijdens die maanden om de supervisie
te houden over de oogst op zijn oneindige landgoed.
In 1923 verkocht de familie het enorme landgoed met
meer dan 60 tot het landgoed behorende boerderijen
en het kasteel aan commandant Giovanni Giol. Hij
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 vatenkamer, 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 geweldige wijnen worden
geproduceerd. Allen van biologische druiven gemaakt,
veganistisch, soms ook zonder toegevoegd sulfiet en
met relatief lage alcoholpercentages.

Veneto

 Chardonnay Senza Solfiti
chardonnay
 Sesto Senso
bronner
 Frizzante*
glera
 Perla Frizzante
verduzzo
 Prosecco Brut
glera

WIJNAANBOD

 Pinot Grigio Spumante Extra Dry
pinot grigio

* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Rosé Prosecco Brut
glera, pinot noir

 Pinot Grigio*
pinot grigio

 Merlot Senza Solfiti
merlot

 Pinot Grigio Senza Solfiti

 Cabernet Sauvignon Senza Solfiti
cabernet-sauvignon

pinot grigio
 Pinot Grigio Ramato (blush)
pinot grigio

 Merlot Barrique
merlot

 Verduzzo
verduzzo

 Cabernet Sauvignon Barrique
cabernet-sauvignon

 Chardonnay
chardonnay

 Merlot ‘Amabile’ Semi Dolce
merlot
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Piëmonte

Negretti
De broers Ezio en Massimo Negretti bezitten
13 hectare wijngaard in La Morra, UNESCO
Werelderfgoed sinds 2014, Monforte d’Alba en Roddi.
De wijnen worden uitsluitend geproduceerd met
eigen verbouwde duiven. 90% van de tijd wordt
gewijd aan de wijngaarden en slechts 10% aan het
maken van de 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. De oogst begint begin september
met chardonnay, gevolgd door barbera eind
september en 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.
Ezio & Massimo Negretti hebben gekozen voor de
‘green experience’: een certificering die het respect
voor natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en dit
onschatbare werelderfgoed Langhe garandeert. Op
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deze manier wordt er geen centimeter van het land
opgeofferd. In de kelder is de chemie niet de regel die
leidt: Negretti gelooft in natuurkunde met respect
voor het terroir.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten
 Langhe Chardonnay ‘Dadà’ 			
chardonnay
 Barbera d’Alba Superiore 			
barbera
 Langhe Nebbiolo ‘Flos’ 			
nebbiolo
 Langhe Nebbiolo ‘Minot’ 			
nebbiolo
 Barolo 					
nebbiolo
 Barolo ‘Mirau’ * 				
nebbiolo
 Barolo ‘Bricco ‘Ambrogio’ 			
nebbiolo

Piëmonte

Giribaldi
Azienda Agricola Mario Giribaldi is opgericht aan
het begin van de twintigste eeuw en bestaat al drie
generaties lang. Het is echt een familiebedrijf, één
grote familie van tien mensen die elke dag, trots op
hun land, de passie delen voor het eigen werk in de
wijngaarden.
Mario aan t woord:
“De kwaliteit van de druif die tijdens de oogst in onze
wijnmakerij aankomt, is fundamenteel: van de lente
tot de herfst is het het klimaat dat de regels bepaalt.
Het enige dat we kunnen doen is het weer volgen en
beslissen wat we in de wijngaard gaan doen om onze
wijnstokken de maximale aandacht en zorg te geven
en ervoor te zorgen dat de knoppen zo goed mogelijk
groeien. Het werk in de kelder is zeer traditioneel, het
gebruik van moderne technologie helpt ons de hoge
kwaliteit van de druiven te behouden”.
De familie werkt dus biologisch, omdat dat past in
hun filosofie en niet om een markttrend te volgen.
Zij begonnen aan biologische druiventeelt in 2001 en
behaalden hun eerste certificering in 2004. Dit maakt
hen één van de eerste biologische wijnproducenten.

In die tijd werd het woord ‘biologisch’ in de verkeerde
context gebruikt. Bij het maken van biologische wijn
hebben ze het ook over het gebruik van sulfieten. In
gecertificeerde biologische wijnen is een verlaagd
sulfietgehalte gegarandeerd. Het is inmiddels
duidelijk dat deze chemische stof in het verleden is
misbruikt en dat men gemakkelijk een sulfietgehalte
onder de 100 mg/l kan hebben zonder enig risico op de
rijping- en levensduur van de wijn.

WIJNAANBOD

 Langhe Arneis ‘Alma’
arneis
 Gavi ‘Alma’
cortese
 Moscato d’Asti ‘Alma’
moscato
 Barbera d’Asti ‘Alma’
barbera
 Dolcetto d’Alba ‘Alma’
dolcetto
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Ligurië

UITBLINKER WIJN

Vermentino ‘Etichetta
Nera’
Hoog in de heuvels in het Noord-Westen van
Italië (richting Genua) liggen de vlekkeloos
onderhouden wijngaarden van de familie
Bosoni. De gelauwerde ‘Eticchetta Nera’ wordt
gerekend tot de allerbeste wijnen van Italië.
Prachtige elegantie en fijne citrustonen.

Cantine
LVNAE Bosoni
Lvnae is ontstaan als een inspiratie op de naam van
de stad Luni, een oude Etruskische en Griekse haven,
door de Grieken (Luna, voor de Romeinen) gewijd
aan de godin Selene. De eerste Luna-nederzetting
werd gesticht door de Romeinen in 177 voor Christus.
De wijnproductie van Lvnae Bosoni is geworteld in
de oude geschiedenis van dit land en zijn volkeren,
de Etrusken, Grieken en Romeinen, van wie het een
grote wijntraditie heeft geërfd.
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Het gebied van Colli di Luni is de meest oostelijke hoek
van de regio, dicht bij Toscane gelegen tussen de Golf
van La Spezia en de Apuaanse Alpen, hemelsbreed
slechts 11 km van de zee. Deze bevoorrechte
positie zorgt voor een uniek microklimaat waar de
afwisselende werking van de zee en de bergbries,
afhankelijk van of het dag en nacht is, de perfecte
omstandigheden creëert voor het cultiveren van
wijnstokken. De gebruikte druivenrassen komen uit de
regio en de druiven worden met de hand geplukt.
De wijnen krijgen ook uitstekende waardering in de
schrijvende pers. De ‘Etichetta Nera’ werd in 2020
verkozen tot beste witte wijn van Italië.

Ligurië

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Fior di Luna
vermentino, albarola, greco
 Vermentino ‘Etichetta Grigia’
vermentino
 Vermentino ‘Etichetta Nera’
vermentino
 Albarola
albarola
 Cavagino
vermentino hout gerijpt
 Circus
massareta, albarosa, alicante
 Auxo
massareta, albarosa, alicante
 Niccolo V
sangiovese, merlot, polera nera
 Niccolo V Riserva
sangiovese, merlot, polera nera
 Nektar
vermentino
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Toscane

UITBLINKER WIJN

Chianti Classico Casanuova di
Nittardi ‘Vigna Doghessa’
Sangiovese van de wijngaard ‘Vigna Doghessa’ in
de gemeente Castellina in Chianti. De wijngaard
heeft een Zuidoostelijke ligging op een heuvel
450 meter boven zeeniveau en heeft een
bodem vol leistenen, waardoor de wijn een fijne
mineraliteit en aangename frisheid voortbrengt.
Het 2017 etiket is van ‘Mikis Theodorakis’, het
2018 etiket is van ‘Johannes Heisig’.

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

72

Zuid-Toscane. Sindsdien is er 17 hectare 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)

Toscane

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Ad Astra - Marema
sangiovese, merlot, syrah, cabernet-sauvignon
 Nectar Dei - Marema
		
merlot, syrah, cabernet-sauvignon, petit verdot
 Chianti Classico ‘Belcanto’
sangiovese, foglia tonda, mammola, canaiolo,
ciliegiolo, malvasia nera, pugnitello, colorino
 Chianti Classico Casanuova di Nittardi ‘Vigna
Doghessa’
sangiovese
 Chianti Classico Riserva
sangiovese
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Toscane

UITBLINKER WIJN

Poggio d’Arna
“Ik drink deze wijn graag omdat aan de
sangiovese-druiven ook merlot en cabernetfranc worden toegevoegd. Hierdoor wordt de
wijn in plaats van klassiek, leer en tabak, een
originele wijn met zijn eigen karakter, vol fruit
in combinatie met Italiaanse kruiden op de
achtergrond. Ik ontdek door de toevoeging van
deze twee Franse druiven nieuwe smaken maar
blijf de typische smaken die afkomstig zijn uit
Toscane toch herkennen.” - Joan Keulers

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Camponovo
sangiovese, colorino
 Poggio d’Arna
sangiovese, merlot, cabernet-franc
 Rosso di Montalcino
sangiovese
 Brunello di Montalcino*
sangiovese
 Brunello di Montalcino Riserva
sangiovese
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Toscane

Tenuta di
Sesta
Sinds 1995 wordt Tenuta di Sesta geleid door Giovanni
Ciacci, die met het commerciële en agronomische
management wordt ondersteund door zijn kinderen
Andrea en Francesca.
Tenuta di Sesta is gelegen in het zuidelijke deel van de
gemeente Montalcino, tussen Sant’Angelo in Colle en

Castelnuovo dell’Abate, vlakbij de bekende romaanse
abdij van Sant’Antimo. De wijngaarden zijn Zuidelijk
gelegen op een helling, die bergafwaarts gaat van 400
naar 200 meter boven zeeniveau. Deze landen worden
beschouwd als een van de meest geschikte gebieden
voor de productie van Brunello di Montalcino, gezien
hun specifieke ligging: in feite zijn de wijngaarden
in het Noorden beschut tegen de koude wind van
Tramontana uit Poggio d’Arna en genieten ze van de
warme Maremma-stromingen dankzij de nabijheid van
Monte Amiata die een mild microklimaat begunstigt.
Dankzij de betoverende ligging in Sesta is het mogelijk
om ruim voor andere gebieden van de vruchten van de
aarde te genieten.
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Toscane

Stefano
Amerighi
De wijnen van Stefano Amerighi zijn ontstaan uit een
wens om een grootse syrah te kunnen produceren
door middel van het toepassen van landbouwtradities
van de familie, aanwezige passie, kennis van de
wijnwereld en de praktijk van biodynamica. Om dit
doel te bereiken kocht Stefano Amerighi wijngaarden
in Chiuso di Cortona, genaamd Poggiobello di
Farneta.
Een klimatologisch en geologisch onderzoek dat op
de boerderij werd uitgevoerd, heeft bevestigd dat
dit het geschikte terroir is voor het planten van syrah
wijnstokken, persoonlijk en met zorg uitgekozen in
Valle del Rodano door Stefano zelf. De druiven worden
volgens biologisch-dynamische landbouw geteeld.
Het werken in de wijngaard gaat volgens de maan-
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en planetaire fasen. Dit wordt gedaan om gezonde
trossen tot rijping te brengen en een vinificatie
toe te staan die volledig vrij is van corrigerende en
chemische producten. Na het verwijderen van de
steeltjes wordt een deel van de druiven heel gehouden
en een ander deel lichtjes met de voet geperst en
handmatig in kleine betonnen vaten geplaatst zonder
het gebruik van pompen. Gisting vindt spontaan
plaats, met natuurlijke gisten, zonder zwavel en
gecontroleerde temperatuur. Het bereiden van de wijn
duurt 14 maanden in houten- en cementenvaten en de
wijn wordt gebotteld zonder filtratie of stabilisatie. De
syrah’s horen tot de beste van Italië.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Syrah*
syrah
 Syrah Apice
syrah

Marken

Velenosi
Velenosi werd in 1984 opgericht door twee zeer jonge
ondernemers, Angela en Ercole Velenosi. Zij hebben
traditionele- en moderne technieken gecombineerd,
dat leidt tot een eigen, creatieve interpretatie van het
wijnmaken!
Door deze inzichten groeit het bedrijf continu en past
het bedrijf zichzelf steeds aan waardoor er unieke
wijnen worden gemaakt die het beste van de Piceno
regio laten zien. Het hart van het bedrijf is gelegen
in de historische stad Ascoli Piceno, gelegen in de
regio Marken en op een afstand van ongeveer 20 km
van de Adriatische Zee en op een hoogte van zo’n 150
meter boven zeeniveau. De wijngaardpercelen van
het bedrijf strekken zich uit tussen de heuvels die de
prachtige vallei van de Tronto-rivier omringen, die

dankzij de kleiachtige en vruchtbare bodem altijd
geschikt is geweest voor de teelt van druiven. Naast
de vier wijngaard percelen gelegen in Ascoli Piceno,
Castorano, Monsampolo en Castel di Lama, is er een
wijngaard in het gebied van Ancarano en in het gebied
van San Marcello (AN).

WIJNAANBOD

 Rosso Piceno
montepulciano, sangiovese
 Rosso Piceno Superiore
montepulciano, sangiovese
 Roggio del Filare
montepulciano, sangiovese
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Abruzzen

UITBLINKER WIJN

Prisma
Pecorino is zo een druif waar de spanning vanaf
spat. Deze wijn kenmerkt zich door een volwassen,
complexe en overtuigende stijl. De aroma’s gaan
van gele appel, meloen, perzik tot tropische
geuren van mango, papaja en typische gele
bloemen. De smaak drukt zich uit in volheid, goede
body, een zachte delicate zuurgraad en elegantie.

Venea
Liefde voor de natuur staat hoog in het vaandel van
de familie Paolucci. De hele familie, van ouders tot
kinderen, oom en zelfs een neef zijn betrokken bij het
wijn maken.
De huidige 3e generatie maakt zelf wijn, maar de
vorige generaties leverden hun druiven aan de
coöperatie. Nicoline en zijn echtgenoot Serena
maken op een hypermoderne manier wijnen van de
autochtone druivenrassen trebbiano, montepulciano
en pecorino. Van die laatste dacht men dat het ras
rond 1900 verdwenen was. Maar dit is inmiddels de
witte variëteit waarmee de streek furore maakt. De
Venea wijngaarden strekken zich uit langs 10 hectare
in het gebied van Fossacesia vlak bij Chieti in de
Abruzzen.

78

WIJNAANBOD
 Vitali
trebbiano
 Spinalba
trebbiano, sauvignon-blanc
 Prisma
pecorino
 Burbero
montepulciano
 Arbino
montepulciano
 Vestigo
montepulciano

Campanië

Montevetrano
In 1983 besloot fotografe Silvia Imparato iets moois
te gaan doen met de (toen) 4 hectare wijngaard
van haar ouders. Samen met een groepje medewijnfanaten (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
areaal naar 6- en daarna naar 11 hectare.
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.
De ‘gouden blend’ van de Montevetrano wijn is goed
voor 23 jaar de hoogste onderscheiding van ‘Tre
Bicchieri’ in de bekende wijngids ‘Gambero Rosso’.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Core Bianco
fiano, greco
 Core Rosso
aglianico
 Montevetrano*
cabernet-sauvignon, merlot, aglianico		
Oudere jaargangen op aanvraag
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Campanië

Villa
Raiano
Bij Villa Raiano wordt veel nadruk gelegd op de
combinatie van druif en microklimaat. Het aanwezige
microklimaat is ideaal, want door de beschutting van
de bergen is het al vroeg in het voorjaar warm. Kom je
wat hoger op de hellingen, dan ontstaat er een groot
verschil tussen dag- en nachttemperatuur, ideaal
voor de ontwikkeling van de druif.
De wijnbouw in Irpinia heeft een oude geschiedenis.
Deze ontwikkelde zich geografisch langs twee rivieren
die beide afkomstig zijn van het Tuoro-Terminiomassief van de Zuidelijke Apennijnen. Langs de oevers
van de rivier de Sabato, die aan de oostkant stroomt,
liggen de gemeenten die de twee witte druivenrassen
van de provincie Avellino omvatten: Fiano di Avellino
en Greco di Tufo. Terwijl langs de oevers van de rivier
Calore, die aan de westkant stroomt, de Aglianicodruif staat aangeplant, hoofdzakelijk voorbestemd
voor de Taurasi.
De moderne in 2009 gebouwde kelder ligt gedeeltelijk
onder de grond. De druiven komen boven binnen en
worden daar geperst. Dan gaan ze een etage lager
voor de vergisting en uiteindelijk komen ze in de
bottelarij diep onder de grond. Zo hoeft de wijn nooit
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machinaal over te worden gepompt en dat zorgt voor
een echte kwaliteitsverbetering. De wijnen zijn vanaf
de oogst 2018 in conversie naar biologische wijnbouw.

WIJNAANBOD
 Falanghina del Beneventano
falanghina
 Fiano di Avellino
fiano di avelino
 Greco di Tufo
greco di tufo
 Fiano di Avellino ‘Bosco Satrano’
fiano di avelino
 Fiano di Avellino ‘Vetrano’
fiano di avelino
 Greco di Tufo ‘Ponte dei Santi’
greco di tufo
 Aglianico
aglianico
 Campi Taurasini ‘Costa Baiano’
aglianico
 Taurasi
aglianico

Campanië

UITBLINKER WIJN

Fiano di Avellino
‘Bosco Satrano’
Onder nieuw management excelleert Villa
Raiano weer als vanouds. Alle wijngaarden
liggen nabij Napels en de druivenkeuze is ook
nadrukkelijk regionaal te noemen. Prachtige,
elegante falanghina, stijlvolle greco di tufo en
mondvullende fiano di avellino. Nu ook wijnen
van één enkele wijngaard. Bosco Satrano kreeg
‘Tre Bicchieri’ in de wijngids ‘Gambero Rosso’.

81

Apulië

Mottura
Het was 1927 toen Pasquale Mottura uitkeek over de
uitgestrekte wijngaarden die hij in de loop der jaren
had opgezet, hectare na hectare. Meer dan 80 jaar
lang ( vier generaties) werd Pasquale’s liefde voor het
land en de zorg voor zijn wijngaarden overgedragen
als een kostbare erfenis van vader op zoon. Mottura is
nu een toonaangevende maker van kwaliteitswijnen
in de Salento en in Italië. Respect voor traditie wordt
hier gecombineerd met technologische innovatie.
Voor een verdere kwaliteitsverbetering werd
wijnmaker Emiliano Rossi gevraagd voor assistentie.
Emiliano is een zeer gerespecteerd wijnmaker, die ook
wijnhuis Pratello terzijde staat in het Noorden gelegen
Veneto. Verder worden alle belangrijke taken door de
familie Mottura zelf ingevuld.
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Het landgoed Mottura ligt in Tuglie, een kleine stad in
het zuidelijke deel van het schiereiland Salento. Het
gebouw is nog steeds in oorspronkelijke staat, een
prachtige boerderij uit het einde van de 19e eeuw in
barokstijl, waarvan de kelders de geheimen van een
oude familievilla verbergen. Hier rijpen de wijnen
langzaam in eikenhouten vaten en barriques (225
liter) om de aroma’s, kleuren en sferen van het land te
ontwikkelen.

Apulië

UITBLINKER WIJN

Mottura ‘Stilio’
Uit het uiterste zuiden van Italië komen wijnen
met een uitzonderlijke prijs/kwaliteitsverhouding
en daartoe rekenen wij deze ‘blockbuster’. Stilio
is een gigant gemaakt van 100% primitivo uit
het sub district Manduria. Gehuld in een apart
gemaakte fles is alles krachtig aan deze wijn.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Negroamaro del Salento
negroamaro
 Negroamaro del Salento ‘Rosone’
negroamaro
 Primitivo del Salento
primitivo
 Primitivo di Manduria
primitivo
 Primitivo di Manduria ‘Stilio’
primitivo
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Italië
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Italië

Terre di Sera
Well of Wine staan erom bekend dat zij van de
hoed en de rand weten. De leveranciers kennen zij
persoonlijk. Zij bezochten het domein, keurden ter
plaatse de wijnen, weten exact uit welke druiven zij
worden gemaakt en ook waar de wijngaarden liggen,
op één wijn na, twee eigenlijk.
Terre di Sera is een wit-rood duo uit Italië
waarvan niets meer bekend is behalve dat het een
gerenommeerd bedrijf is, dat de wijnen maakt. Maar
welke druiven het betreft blijft een geheim. Ook de
herkomst van het fruit wordt niet gedeeld, behalve dan
dat het 100% Italiaanse druiven betreft. Eigenlijk is dit
dus een wijn die a-typisch is voor Well of Wine.
Maar De prijs kwaliteitsverhouding is zo charmant
dat deze wijnen niet konden ontbreken en er zijn
inmiddels al veel mensen mee blij gemaakt.

Terre di Sera wit is een lichte, droge, frisse
verschijning met slechts 11,5% alcohol. Het beste
wordt deze slanke Italiaanse vergeleken met een
Soave. Fris geurend, niet complex, droog en sappig.
Terre di Sera rood is fonkelend kersenrood van kleur,
fijn fruitig, zelfs met enige diepte. Deze wijn heeft best
wat ‘body’ en een keurig alcoholpercentage van 13%.

WIJNAANBOD

 Terre di Sera Bianco
meerdere druivenrassen
 Terre di Sera Rosso
meerdere druivenrassen
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Spanje
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Rias Baixas

Valtea
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 DO 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. Wetende dat de albariño-druif een van
de meest complexe is, misschien wel degene die de
beste eigenschappen biedt om witte wijnen van hoge
kwaliteit te produceren.
De druiven worden met de hand geoogst en elke
tros wordt gekozen op het optimale moment van
rijping. Eenmaal in de wijnmakerij, als de druiven
zijn geselecteerd op basis van hun kwaliteit en de
wijngaarden waaruit ze afkomstig zijn, selecteren
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ze de most in verschillende kwaliteiten, waarbij ze
de verschillende soorten most scheiden. Eenmaal
goedgekeurd, wordt er zo min mogelijk in het
fermentatieproces ingegrepen. Als resultaat van
dit alles wordt Valtea albariño geboren, een zeer
persoonlijke wijn die alle kracht van het land waar hij in
is geworteld uitdrukt.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Valtea albariño
albariño
 Valtea albariño Cuvée Especial
albariño

Tierra de Leòn

UITBLINKER WIJN

Dominio de
Otero Rosado
Otero Rosado heeft een lichtroze kleur met
blauwe reflecties. Zeer frisse en zuivere
aroma’s, met een overheersing van rood fruit
zoals aardbei gemengd met lichte toetsen van
peer en perzik. In de mond is het licht, fris en
erg zacht. De frisse zuurgraad leidt ons naar een
ronde en evenwichtige wijn.

Otero
Dominio de Otero werd 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, de 3e generatie.
Men beschikt over 43 hectare wijnhaard. 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.

WIJNAANBOD
 Dominio de Otero Rosado
tempranillo
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Rioja

López de
Haro
Gelegen in het historische dorp San Vincente de la
Sonsierra, stijgt Bodega López de Haro uit boven een
‘zee van wijngaarden’, geflankeerd door de rivieren
Ebro en Sierra de Toloño. De bodega is in zijn geheel
uitgegraven aan de zijkant van een berg. 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 de elegantie
van grote klassiekers combineert met de huidige

90

smaak van de consument. Het terroir in deze regio
is van kalkhoudende klei. Dat levert een wijn op
met verfijnde frisheid en een aangename lengte en
afdronk.
Alle wijnen bij Bodega Hacienda López de Haro hebben
iets gemeen: druiven uit de beste wijnregio’s van de
D.O. Rioja, de toewijding waarmee de wijnmakers
de wijngaard bewerken en de genegenheid die de
wijnmakers besteden aan de bereiding van elke wijn.
Vanaf ontvangst van de druiven in de bodega werkt
men alleen met zwaartekracht voor de verplaatsing
van de wijn. Dat betekent dat er geen gebruik wordt
gemaakt van pompen, wat beter is voor de druiven en
uiteindelijk ook beter is voor de wijn.

Rioja

UITBLINKER WIJN

Reserva
Een selectie van oude wijnstokken met een zeer
lage productie, geplaatst in arme grond op de
Ebro-terrassen in het gebied van San Vicente de
la Sonsierra (La Rioja), maken een weelderige
wijn, die allom gerespecteerd wordt, deze wijn
krijgt dan ook 93 punten in de Guia Penin.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Blanco Sobre Lias
viura
 Rosado
garnacha, viura
 Tempranillo Joven
tempranillo
 Crianza*
tempranillo, garnacha, graciano
 Reserva*
tempranillo, graciano
 Gran Reserva
tempranillo, graciano
 Graciano
graciano
 Garnacha
garnacha
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Navarra

Le Naturel
Le Naturel is een 100% natuurlijke wijn, bij de
bereiding wordt geen enkel ingrediënt gebruikt
buiten de geoogste druif. De wijn bevat zelfs geen
toegevoegde sulfieten. Een explosie van verse
druiven uit een zeer beperkte oplage.
Alle wijngaarden van Le Naturel, DO Navarra, zijn
biologisch geteeld vanaf de aanplanting, waardoor de
biodiversiteit wordt bevorderd om een ecosysteem te
behouden dat dient als een natuurlijke bescherming
voor de wijngaard. Iets dat wordt gerespecteerd bij
het verhuizen naar de kelder, waar de wijn wordt
gemaakt volgens traditionele processen met minimale
tussenkomst.
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WIJNAANBOD
 Le Naturel Blanco
garnacha blanca
 Le Naturel Tinto
garnacha tinta
 Le Naturel Reposado tradicional
garnacha tinta

Toro

Matsu
Gedreven door de wens wijn te maken zonder haast,
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 kunstmatig ingrijpen.
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 producten.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 La Jefa
chardonnay, malvasia, viognier
 El Picaro*
tinta de toro
 El Recio*
tinta de toro
 El Viejo*
tinta de toro
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Rueda

Cuatro
Rayas
Cuatro Rayas is opgericht in 1935. Wijnmaker Angel
Calleja behoort tot de eerste groep van wijnmakers
uit de ‘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 meegegroeid in kwaliteit.
Angel Calleja is momenteel één 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 wijngaarden liggen op typisch terrasvormig land
met een zandige leem structuur, waarvan de eerste
30cm 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 prijskwaliteitsverhouding.
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WIJNAANBOD

 Dama del Lago
verdejo
 Dolce Piacere Frizzante
verdejo
 Frizzante 61
verdejo 5,5%
 Dama del Lago
tempranillo
 Vermouth 61
verdejo

Rueda/Ribera del Duero

Clea
D.O. Ribera del Duero is inmiddels een internationaal
befaamde regio die de laatste jaren meerdere
beroemde wijnen heeft geproduceerd (zie ook pagina
96 en 97). Clea is een wijn met een verhaal over kunst
en is ontwikkeld door de mannen achter Vintae.
De bodega selecteert zijn druiven uit wijngaarden
rond de dorpen: Fuentemolinos, Quintanilla de
Onésimo, Anguix en Moradillo de Roa, waar de beste
druiven (cabernet-sauvignon, tinta de pais en tinta
fina) vandaan komen. Er wordt in het proces om
een geweldige wijn te maken niets aan het toeval
overgelaten. Van kleine 15 kilo kratjes voor het plukken
tot een strenge druifselectie waar alleen de allerbeste
druiven worden gebruikt. Alle wijnen worden gerijpt

op Frans eiken in wisselende perioden van oude en
nieuwe vaten. Zo rijpt Crianza deels op nieuw en
deels op een jaar oude vaten en de Reserva met het
grootste aandeel nieuwe houten vaten. Het resultaat
mag er zijn, de wijnen van Clea vallen regelmatig in de
internationale prijzen o.a. Mondus Vini en Decanter.

WIJNAANBOD
 Clea Verdejo
verdejo
 Clea Crianza
tinto fino
 Clea Reserva
tinto fino
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Ribera del duero

Bodegas
Félix Callejo
Dit jonge bedrijf (opgericht in 1989) is het
geesteskind van wijnbouwer Félix Callejo en wordt nu
voortgezet door zijn kinderen, Cristina, José-Felix,
Beatriz en Noelia. Behalve op het eigen wijndomein
deden de kinderen praktijkervaring op bij anderen:
Pétrus (Bordeaux), Torres (Chili), Araujo (Napa) en
Cobos (Mendoza). In 2000 werd de stap gezet naar
biologische productie.
De wijngaarden liggen, op gemiddeld 900 meter
hoogte, in het noordelijk deel van de ‘DO’ Ribera del
Duero nabij een klein wijndorpje Sotillo de la Ribera.
De ondergrond bestaat daar uit sterk kalkhoudende
gronden, kiezelbodems in de drooggevallen
rivierbeddingen, zandgrond en klei in de lagergelegen
delen. In totaal bewerkt men 27 wijngaardpercelen
met een totale oppervlakte van bijna 55 hectaren.
De oogst vindt handmatig plaats en na de
sorteertafels gaan de druiven naar de smetteloze RVS
gistingstanks. Alle ‘kelderbewegingen’ vinden plaats
onder zwaartekracht, zonder pompen. De wijnen
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rijpen deels in betonnen kuipen en deels in hout,
waarvoor men gebruikmaakt van traditionele vaten
van 225 liter, maar ook van ‘demi muids’ van 500 liter.
Bodegas Félix Callejo grossiert in hoge scores, er is
geen enkele wijn onder de 90 punten en de top krijgt
95 tot 99 punten van de internationale wijnschrijvers.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 El Lebrero
albillo mayor
 Flores de Callejo
tinto fino
 Parajes de Callejo
tinto fino, albillo mayor
 Majuelos de Callejo*
tinto fino
 Gran Callejo
tinto fino
 Félix Callejo
tinto fino

Ribera del duero
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Calatayud

Evodia
De Griekse naam Evodia (eu-oodia) staat voor een
expressieve geur, een wel heel exacte omschrijving
van de geur van deze wijn. Dit is een perfecte
weergave van een garnacha-wijn uit Aragon. 100 jaar
oude wijnstokken, met een gemiddelde opbrengst van
4.000 kg/hectare, met verschillende zonoriëntaties
en bodemsamenstelling; klei, kalkhoudend en
leisteen. De druiven zijn afkomstig van wijngaarden
liggend op grote hoogte (850m) met extreme
weersomstandigheden en pure leisteenbodems die
een buitengewone invloed hebben op de wijnen. Een
wijn met een delicate stijl, tonen van framboos en
zoete kers in combinatie met een intense smaak.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Altovinum Evodia
garnacha tinta
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Montsant

FalsetMarça
Agrícola Falset-Marçà, opgericht in 1912, is een
coöperatie van bodega’s uit twee dorpen: Falset
en Marça en bestaat uit ruim 250 families van
druiventelers, die al generaties lang in de dorpen
wonen en zich bewust zijn, dat het hele jaar door hard
werken in de wijngaarden het verschil kan maken in
de kwaliteit van de druiven.
Falset-Marçà maakt deel uit van de D.O. Montsant,
gelegen in de provincie Priorat, in het zuiden van
Catalonië en niet ver van Barcelona. Een landelijk en

wild mediterraan klein stukje land, dat tegelijkertijd
wijnen van wereldse kwaliteit levert.
De druiven voor de zoete Etim ‘Tardana’ worden laat in
Oktober geplukt, voor optimale rijpheid. De witte wijn
rijpt 4 maanden en de rode wijn 8 maanden in houten
vaten.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Etim Tardana Blanca
garnacha blanca
 Etim Tardana Negra
garnacha tinta
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Penedes-Cava

Oriol
Rossell
Het domein Oriol Rossell ligt in een beschermde zone
van de Alt Peneds. De oorsprong van het domein gaat
terug naar het einde van de 16e eeuw, wat blijkt uit
verwijzingen naar de namen Cassanyes en Rossell,
te vinden in familiedocumenten uit die tijd. De twee
families kwamen samen in 1811 door het huwelijk van
Damia Rossell met Madrona Cassanyes, erfgename
van het familielandgoed. De traditie werd voortgezet
van vader op zoon en heeft geleid tot de oprichting
van ‘Oriol Rossell’. De familie maakt al 30 jaar cava.
Al die tijd heeft men ernaar gestreefd om aloude
tradities hoog te houden en de beste kwaliteitswijnen
aan te bieden. Het bedrijf heeft een gelimiteerde
productie en prefereert in tegenstelling tot vele van
zijn collega’s handmatige productie boven machinale.
Ook het oogsten gebeurt met de hand in de koelte van
de vroege ochtend. Hierdoor kan bij Oriol Rossell een
eerste selectie van de druiven worden uitgevoerd in
de wijngaard. De druiven worden vervoerd in kleine

100

kratten van 20 kg om het fruit niet te beschadigen.
Omdat ze in zijn geheel aankomen bij de wijnmakerij,
behouden ze al hun eigenschappen. Van generatie op
generatie ziet men toe op een zorgvuldige omgang
met de wijngaarden en het wijn maken. Het biologisch
cultiveren in de wijngaard, een langzame en goed
gecontroleerde fermentatie in de kelder en het
vinden van de juiste druivensamenstelling zijn hier de
voorbeelden van.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Cava Brut Cuvée Especial
xarel-lo, macabeo, parellada
 Cava Brut Nature Reserva
xarel-lo, macabeo, parellada
 Cava Rosé Brut
pinot noir, garnacha tinta

La Mancha

Familia
Conesa
100 hectare groot en 1100 meter boven zeeniveau.
Een klei-leemachtige grond met een overvloed aan
kiezel - het perfecte terroir voor Pago Guijoso. De
natuur is overal en het klimaat is extreem, met grote
temperatuurverschillen tussen dag en nacht en de
seizoenen per jaar.
Elk seizoen speelt zijn eigen rol in de wijncyclus van
deze oude wijngaard en helpt de druiven om een
uitstekende rijpheid te bereiken. De Pago Guijosowijnstokken bevinden zich op de grenzen van het
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, te midden
van een natuurlijke omgeving vol leven. Het biedt
de perfecte omstandigheden voor de verschillende
druivenrassen die verbouwd worden. Ze dragen
allemaal de Pago Guijoso herkomstbenaming en zitten
boordevol smaak, aroma’s, textuur en karakter.
Nadat de druiven geplukt en gescheiden zijn van hun
steeltjes, beginnen de druiven aan hun geweldige reis
naar hun nieuwe huis midden in de natuur: de Pago
Guijoso-wijnmakerij. Het overschrijden van grenzen
brengt een wijn met complexe details. Vanaf elk punt
op het landgoed duurt het nooit langer dan 20 minuten

om bij de wijnmakerij te komen. Het landgoed werd
gebouwd in een Manchego-Andalusische stijl en
dateert uit 1987. De eerste eigenaar kwam uit Sevilla
en heeft het door een architect uit zijn geboortestad
laten bouwen. Het is in 2007 gerenoveerd en beschikt
nu over enkel de best presterende apparatuur ter
wereld.
Wat is een Pago?
Een Pago is een plek of een landelijke locatie met
edaphische (bodemtype) kenmerken en een klimaat
dat hem onderscheidt van zijn omgeving, en staat
bekend om een naam die traditioneel en door
reputatie verbonden is met de teelt van wijngaarden,
waarvan wijnen met een bijzonder karakter en
kwaliteiten worden geproduceerd. In Spanje zijn er
slechts 18 Pago’s, waarvan Viña Consolación er één is,
geproduceerd op Pago Guijoso.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Vina Consolación Chardonnay
chardonnay
 Vina Consolación Roble
tempranillo met 3 maanden vatrijping
 Vina Consolación Tempranillo
tempranillo met 8 maanden vatrijping
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La Mancha

Tinedo
Het Tinedo landgoed van de familie Alvarez-Arenas
is ideaal voor duurzame wijnbouw. De wijnbouw zit
al sinds 1846 in de familie. Erfelijk belast heet dat!
De laatste generatie heeft ecologische, sociale en
culturele verantwoording hoog in het vaandel staan.
Het doel van het wijn maken is om biologische,
evenwichtige en complexe wijnen te krijgen door
middel van een wijngaard die zijn biologische cyclus
voltooit.
De boerderij is onderverdeeld in 30 percelen die
onafhankelijk van elkaar beheerd worden, gebaseerd
op het soort wijn dat wordt geproduceerd. Bepalend
hiervoor zijn het terroir en het type wijnstok.
Wijnmaker Manuel kiest ervoor om het contact tussen
de gistende druiven en zuurstof te minimaliseren.
Vanwege de hoge temperatuur oogst hij ‘s nachts
en gebruikt hij koelapparatuur en CO2-ijs om de
temperaturen te beheersen tijdens het wijn maak
proces. Een deel van de wijn wordt gefermenteerd
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in 10.000 liter tanks van cement en een deel in
dubbele rij 20.000 liter RVS tanks. De malolactische
gisting vindt voor het grootste gedeelte plaats in
de cementen tanks en een klein gedeelte in houten
vaten al naar gelang het type wijn. De rijping van de
wijn wordt op natuurlijke wijze gestabiliseerd zonder
filtratie. Bijzonder is dat op dit domein nimmer
chemische bestrijdingsmiddelen zijn ingezet, CO2
neutraal gewerkt wordt, uitsluitend gebruikmakend
van zonne-energie.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Ja!
tempranillo
 Cala N.1
tempranillo, syrah, cabernet-sauvignon
 Cala N.2
tempranillo, graciano, cabernet-sauvignon

La Mancha

UITBLINKER WIJN

Cala N.1
Twee winters in de kelder. De bruine en rode
tinten van de aarde, van rood fruit; frisse,
intense nuances onthuld door een uniek
rijpingsproces in beton, waardoor een zeer
eigentijdse wijn ontstaat. Cala N.1 heeft
uitsluitend rijping in betonnen tanks. Zo blijft de
frisheid en de bloemige en rode fruitaroma’s van
de druif behouden in een zeer evenwichtige wijn
met een goede structuur. De rijping in beton
benadrukt met persoonlijkheid de kwaliteiten
van het terroir en de authenticiteit van de wijn.
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Manchuela

Altolandon
Bodegas Altolandon ligt in Landete, Cuenca tussen
drie provincies: Valencia, Cuenca en Teruel, op een
hoogte van 1100 meter, gemeten vanaf het hoogste
punt. Het landgoed beslaat in totaal 120 hectare en in
het midden daarvan ligt de wijnmakerij. De filosofie
van Altolandon is het maken van kwaliteitswijnen
afkomstig van kwaliteitsdruiven. De gedreven Rosalia
Molina is de drijvende kracht achter Altolandon.
Alles wat met de wijngaard te maken heeft, wordt
met de grootste zorg omkleed. De wijn komt van de
druif, maar de hoogte waar ze groeien en het terroir
waar het vandaan komt zijn essentieel voor het
eindresultaat. De klimatologische omstandigheden:
grote hoogte en veel zonuren, zorgen ervoor dat
tijdens de laatste maanden van de ontwikkeling
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van de druif een langzame en evenwichtige rijping
ontstaat. De wijnen van deze druiven bieden een
verscheidenheid aan kleur, diepte en breedte van
smaken en een grote complexiteit in de mond. Door
de hogere zuurgraad en door het aandeel van de
aanwezige tannines zijn ze zeer geschikt voor rijping
op vat. Irreptible rijpt 4 maanden op hout en de
Rayuelo 8 maanden.

WIJNAANBOD
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 Irrepetible
malbec, syrah
 Rayuelo
bobal

Almansa

Santa Cruz
Bodega Santa Cruz de Alpera werd in 1947, ten ZuidOosten van La Mancha, opgericht door 25 wijnboeren.
Hun doel was om een wijnmakerij te creëren, die de
kwaliteit van de druiven kon omzetten in excellente
wijn. De wijngaarden worden gekenmerkt door
kalkrijke bodems, arm aan organisch materiaal en
liggen op een hoogte van 850 tot 1050 meter boven
zeeniveau. De gemiddelde jaarlijkse neerslag ligt
tussen de 300 en 400 mm en valt in de herfst en
lente. Het klimaat is streng, droog en continentaal,
met zeer koude winters en in de zomer een groot
temperatuurverschil tussen dag en nacht. Deze
omstandigheden verlengen het rijpingsproces. Dit
contrast in temperatuur tussen dag (zeer heet) en
nacht (koel) in augustus zorgt ervoor dat de garnacha
tintorera tannines concentreert en zijn donkere kleur
krijgt in de laatste stadia van rijping.
Het wijnhuis teelt hoofdzakelijk garnacha tintorera
(ook wel alicante bouschet). Het is een van de weinige
druiven met rood dooraderd vruchtvlees. Dit druifras
is buitengewoon resistent tegen ziektes. Van de met
de hand geselecteerde druiven van wijnstokken die
ouder zijn dan 40 jaar maken zij hun beste wijnen. Ook

de monastrell druif is zeer goed aangepast aan de
lokale omstandigheden en geeft overtuigende wijnen.
Daarnaast was de ontdekking dat zowel de verdejo- als
de sauvignon-blanc druiven goed zijn aangepast aan
de lokale bodem; een aangename verrassing. Dankzij
de grote hoogte van de wijngaarden, geven zij frisse
en fruitige witte wijnen met een zeer sterk tropisch
karakter.

WIJNAANBOD
 Cueva del Chamán Sauvignon Blanc
sauvignon-blanc
 Cueva del Chamán Verdejo
verdejo
 Cueva del Chamán Garnacha Tintorera
garnacha tintorera
 Cueva del Chamán Roble Garnacha Tintorera
garnacha tintorera
 Cueva del Chamán Esencia Garnacha Tintorera
garnacha tintorera
 Cueva del Chamán Roble Monastrell
monastrell
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Valencia

MITOS
De geschiedenis van de wijnmakerij gaat terug tot
1957, toen verschillende dorpen in de Requena-regio,
bekend om het rijke terroir en lange wijnbouwtraditie,
samenkwamen om een wijnmakerij te stichten die
een landelijke referentie moest worden. Zo kwam
de coöperatie San Miguel del Campo tot stand, met
veel wijngaarden in de regio die heel Spanje zou laten
genieten van zijn uitstekende wijnen.
In 2011, na 54 jaar geschiedenis, onderging de kelder
een proces van wederopbouw en modernisering.
Zo is sinds eind 2012 de nieuwe Bodegas Mitos
operationeel, de perfecte samenwerking tussen het
goede werk van de oude Bodega San Miguel en de
innovatie en moderniteit van de huidige wijnkelder.
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Met nieuwe en één van de grootste faciliteiten in de
regio, worden de eerste wijnen van het nieuwe merk
MITOS geproduceerd. De laatste evolutie van het
bedrijf wordt gecompleteerd door de lancering van
een assortiment biologische wijnen met een meer dan
uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

WIJNAANBOD
 Blanco
chardonnay
 Joven - Tinto
merlot, cabernet-sauvignon

Campo de Borja

Aragonesas
Hoewel Aragonesas Bodegas werd opgericht in
1984, stamt de teelt van de wijnstokken - met name
garnacha - uit 1145 van het klooster van Veruela en de
cisterciënzer monniken, gelegen op korte afstand van
Fuendejalón en Magallón.
De voorouders van de huidige eigenaren hebben
dit waardevolle en historische erfgoed geërfd en
de volgende generaties hebben het verrijkt om het
hoogste potentieel te bereiken. Ze uiten hun liefde
voor garnacha zowel op het land als in de wijnmakerij.
Het is een essentieel onderdeel van het erfgoed en ze
doen hun best om de teelt- en wijnbereidingsmethoden
voortdurend te verbeteren. De wijnen genieten een
internationale reputatie.

WIJNAANBOD
 Crucillon Blanco
viura, chardonnay
 Crucillon Tinto
garnacha tinta, tempranillo
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Alicante

La Bodega
de Pinoso
La Bodega de Pinoso, opgericht in 1932, is een in
toenemende mate biologisch werkende bodega in
de warme D.O. Alicante, vlakbij Valencia. Onder de
bezielende leiding van Ana Amat werkt een talentvol
jong team aan de wijnen.
Ze combineren moderne en traditionele technieken,
werken met lage sulfietgehaltes en gebruiken
inheemse gisten en bij voorkeur autochtone
druivenrassen als monastrell en airèn. De ondergrond
en het microklimaat rond het wijnhuis zijn ideaal voor
het verbouwen van deze druivenrassen. Ze geven de
wijnen van La Bodega de Pinoso net dat beetje extra
mee. Een ‘alma de vida’, mediterrane ziel zoals de
Spanjaarden het omschrijven.
Ongekend goede prijs-kwaliteitsverhouding.
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 Vermador Blanco
macabeo, airèn
 Vergel Blanco
airèn, sauvignon-blanc
 Vermador Rosado
monastrell
 Vergel Rosado
monastrell
 Vermador Tinto
monastrell, petit verdot
 Vergel Tinto
alicante bouschet, monastrell, merlot
 Vergel Tinto Selección
monastrell, merlot, syrah

Condado de Huelva

Bodegas
Iglesias
Een 18e eeuws klooster herbergt Bodegas Iglesias,
waar sinds die tijd al wijn werd gemaakt. Een van de
vertrekken (met gewelfde plafonds) werd gebruikt
voor de rijping van oloroso wijnen, de miswijn.
De familie Iglesias staat al meer dan 3 generaties
aan de basis van deze bodega. Nog steeds staan
hier dezelfde normen, waarden en liefde voor de
wijn centraal. De laatste jaren heeft men wel de
modernisering van de bodega, de verpakking en het
proces van wijn maken rigoureus aangepakt.
De bodega breidde na een restauratie de ruimte uit
tot een capaciteit van meer dan een miljoen liter.
Natuurlijk werd deze restauratie en uitbreiding gedaan
met respect voor de historische waarden van het

antieke klooster. Belangrijke delen hiervan blijven
bewaard en gekoesterd, zoals de graanschuur die nu
dienstdoet als sacristie. Ook zijn de laatste jaren de
deuren opengezet om de vele geïnteresseerden te
ontvangen, die niet alleen willen proeven, maar ook
de cultuur en geschiedenis achter deze wijnen willen
leren kennen en begrijpen. Men maakt voornamelijk
versterkte wijnen met zalema als belangrijkste druif.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Ricahembra
zalema, pedro ximénez
 PAR vino Naranja 				
zalema, pedro ximénez, gedroogde
sinaasappelschillen
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Jerez

Xeco
Net zoals ‘Champagne’ geen Champagne is tenzij
het uit Champagne (Frankrijk) komt, is Sherry
geen Sherry tenzij het afkomstig is uit Jerez in
de Andalusische regio van Zuid-Spanje. Jerez,
uitgesproken als ‘heh-rez’, betekent letterlijk Sherry
in het Spaans. Jerez was de eerste regio in Spanje,
dat de status beschermde oorsprong (DO) kreeg.
Een perfecte uitvoering van het product, voor altijd
verbonden met één deel van Spanje. Bijna nergens
anders ter wereld wordt deze specifieke wijnstijl
gemaakt, met zijn unieke systeem van ‘criaderas’ en
‘soleras’ - ook wel bekend als het ‘solera-systeem’.
Drie Britse dames kregen het ‘sherry-virus’ te pakken
en besloten een merk te lanceren dat de schitterende
kwaliteit koppelt aan eigentijdse uitstraling, XECO
was geboren. Om XECO te creëren, werkten zij samen
met een prachtige en historische bodega genaamd
‘Díez- Mérito’, die in 1876 zijn soleras neerzette. Dankzij
de visie van de nieuwe eigenaren, de familie Espinoza,
begint Díez-Mérito een nieuw hoofdstuk in haar
voorname geschiedenis. De bodem en het klimaat van

de regio, de vaardigheid en toewijding van de familie
en de vaste overtuiging dat Sherry klaar is voor ‘een
revolutie, een renaissance’, passen perfect bij de
ambitie van XECO om voor een nieuwe generatie een
‘Sherry-wig’ in het drankenlandschap te drijven.
Amontillado is een zeer unieke wijn vanwege het
langdurige rijpingsproces: eerst onder de sluier van
flor gevolgd door een periode waarin de flor verdwijnt
en de wijn wordt blootgesteld aan oxidatie. Deze
fusie van rijpingsprocessen maakt de Amontillado
buitengewoon complex en intrigerend.
De Fino rijpt onder de laag flor in het ‘solera-systeem’
en is krijtdroog.

WIJNAANBOD
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 Xeco Fino
palomino
 Xeco Amontillado
palomino
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Portugal
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Vinho Verde

Quinta do
Regueiro
Het begon bij Quinta do Regueiro allemaal in 1988,
toen de eerste 100% alvarinho-wijngaard, 0,3
hectare, werd geplant. De daaropvolgende 10 jaar
werden besteed aan het aanplanten van nieuwe
percelen tot een oppervlakte van 3 hectare. In
die tijd produceerden ze enkele gewassen voor
eigen consumptie. In 1999 werd het merk Quinta
do Regueiro geboren, de eerste oogst kwam op de
markt van de hand van de zoon van de eigenaren,
Paolo Rodrigues Regueiro, toen 23 jaar oud. Met
een enorme passie en toewijding voor het gebied,
vervulde hij zijn droom om wijnproducent te worden.
Tegenwoordig bestaat Quinta do Regueiro uit
een reeks kleine terrasvormige percelen 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.
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Ze werken hier met regionale druiven, maar niet met
geleiding langs pergola’s. De stokken 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 woorden ‘toewijding’
en ‘kwaliteit’, jaar na jaar, zijn de sleutels tot het reeds
behaalde prestige. De Regueiro-boerderij heeft door
de jaren heen het vermogen gehad om te innoveren
en daarmee heeft het nieuwe en succesvolle
wijnprofielen op de markt gebracht.

WIJNAANBOD

 Regueiro Trajadura
trajadura, alvarinho
 Regueiro Reserva
alvarinho
 Regueiro Barricas
alvarinho

Douro

Morgadio
da Calçada
De Douro vallei is misschien wel het allermooiste
wijngebied op aarde. Niet voor niets is deze regio
opgenomen in de UNESCO Werelderfgoedlijst.
Zeer steile wanden met daarop terrassen waar de
druiven in de zon bakken, met diep daaronder de
glinsterende rivier.
Morgadio da Calçada ligt in het slechts 300 inwoners
tellende dorpje Provezende. In dit plaatsje staan
13 prachtige, monumentale gebouwen daterend
uit de 16e tot de 18e eeuw, Casa da Calçada is er
één van. Gebouwd aan het einde van de 17e eeuw
in opdracht van de invloedrijke rechter, Jerónimo
da Cunha Pimentel en recent aangekocht door Dirk
van der Niepoort, één van de wonderkinderen uit de
Portwereld. Dirk brengt niet alleen Port uit onder zijn
eigen naam, maar maakt ook Port voor het kleine huis
Morgadio da Calçada.
Waar menig Portproducent kiest voor ultramoderne,
industriële productiemethoden, kiest Dirk er juist voor
om zo dicht mogelijk bij de traditie te blijven. Het fruit
wordt met de hand geplukt en wordt vervolgens in
grote granieten bakken (Lagares) gestort. Daar nemen
de voeten van de ‘treders’ het werk over. De zachte
voetzolen pletten wel de druiven, maar de pitjes blijven
ongeschonden. Dit suikerrijke mengsel gaat gisten tot

er een laag alcoholpercentage ontstaat. Vervolgens
voegt men zuivere wijnalcohol toe waardoor de gisting
direct stopt. Port is geboren, weelderig zoet, krachtig
van kleur en vol natuurlijke extractstoffen. Direct na
deze ‘mutage’ gaat de jonge wijn naar de vatenkelder
voor de rijping.
Ze zijn één van de weinige portproducenten die alle
portwijn nog laat rijpen in houten vaten, van soms wel
100 jaar oud. Doordat alle wijnen lageren in houten
vaten is de wijn bij het openmaken niet zo onder de
indruk van de zuurstof waarmee de wijn in aanraking
komt. De wijn hoeft dan ook zeker niet dezelfde dag
op. Over de ‘gewone’ Ruby Reserve schreef wijncriticus
Hubrecht Duijker “beter dan dit kun je niet verwachten”

WIJNAANBOD
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 Dry White Port
 Ruby
 Ruby Reserve*
 Tawny
 Tawny Reserve
 Late Bottled Vintage
 Colheita
 Vintage Port
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Beira Interior

Beyra
Omgeven door de bergen Estrela, Marofa en Malcata,
reiken de wijngaarden van Beira Interior tot meer
dan 750 meter boven zeespiegel. Het belangrijkste
voordeel van wijnbouw op hoogte is het koelere
klimaat. Hierdoor blijft de zuurgraad binnen de druif
bewaard dankzij het temperatuurverschil tussen dag
en nacht. De koele nachten leiden tot een langzamere
en meer gelijkmatige rijpheid van de druif, waardoor
de concentratie van aroma’s en smaken wordt
versterkt. Overdag helpt de grotere straling van de
zon de fotosynthese, wat meer kleur en een beheerst
en gebalanceerd alcoholgehalte geeft.
Beyra streeft naar innovatie in de wijnbouw in een
regio die wordt gedomineerd door oude wijngaarden,
perfect aangepast aan de ontberingen van de hoogte.
Het is één van de verborgen schatten van het grote
wijngaarderfgoed van Portugal.
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Wijnmaker Rui Roboredo Madeira is opgegroeid in
het hart van de Douro Superior. Hij maakt nu al meer
dan 20 jaar wijn in deze regio. Tijdens vele oogsten
heeft hij geleerd dat door goed voor de wijngaarden te
zorgen, een natuurlijke balans kan worden behouden.
Hij haalt het beste uit inheemse duivenrassen zoals
touriga nacional, touriga franca, tinta roriz en jaen.
Gemaakt in eigen wijnmakerij, kunnen deze wijnen
het echte karakter van het land uitdrukken. Vooral de
uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding valt op.
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 Beyra Branco
síria, fonte cal
 Beyra Tinto
tinta roriz, touriga nacional
 Beyra Tinto Reserva
tinta roriz, jaen

Madeira

D’Oliveiras
De oprichters van D’Oliveiras waren visionairs die
de echte waarde van Madeira wijn inzagen: het
vermogen om de wijn in de loop der jaren te laten
rijpen en zo de smaak en intensiteit te verbeteren.
Daarom begonnen ze zoveel mogelijk Madeira wijn
op te slaan en deze langzaam in de vaten te laten
rijpen zodat toekomstige generaties ervan konden
genieten.
D’Oliveiras is het enige Madeira wijnbedrijf dat flessen
en vaten van Madeira wijn bezit die teruggaan tot 1850
en nog kunnen worden gekocht.
D’Oliveiras bezit momenteel 5 volledig gerestaureerde
eeuwenoude panden in het centrum van Funchal,
waar meer dan 1 miljoen liter Madeira wijn wordt
opgeslagen. Al deze gebouwen hebben hun unieke
verhalen en sommige hebben zelfs andere oude
Madeira wijnbedrijven gehuisvest die werden
overgenomen door D’Oliveiras. Al deze gebouwen
staan open voor bezichtiging en laten je de Madeira
wijn en zijn hele verhaal zien, ruiken, voelen en
proeven.
Andere jaargangen op aanvraag leverbaar.
Oudste jaargang is 1850

WIJNAANBOD
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 Madeira 5 jaar Dry
tinta negra
 Madeira 10 jaar Medium Dry
tinta negra
 Madeira 10 jaar Medium Sweet
tinta negra
 Madeira 10 jaar Sweet
tinta negra
 Madeira Sercial 1977
sercial
 Madeira Verdelho 1981
verdelho
 Madeira Terrantez 1978
terrantez
 Madeira Boal 1992
boal
 Madeira Malvazia 1991
malvazia
 Madeira Boal 1980
boal
 Madeira Boal 2006
boal
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Duitsland
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Rheinhessen

Gustavshof
Het wijnbedrijf Gustavshof ligt in het hart van
Rheinhessen, op ongeveer 30 km ten zuiden van
Mainz. Het wordt beheerd door de familie Roll,
inmiddels staat de 4e generatie aan het roer. Het is
een klassiek familiebedrijf met 18 hectare wijngaard.
Sinds 2004 werken zij volgens de richtlijnen van de
ecologische wijnbouw, in 2007 EcoVin gecertificeerd
en sinds 2012 werken zij biodynamisch volgens de
richtlijnen van Demeter. Alle wijnen zijn veganistisch
gemaakt.
Bij het maken van wijn is het voor Gustavshof
bijzonder belangrijk dat de natuurlijke structuur van
de wijn behouden blijft en dat het karakter van de
druiven, de bodem en het oogstjaar tot uiting komen in
de wijnen.

120

Ze verdelen het wijnassortiment in ‘Gutsweine’,
‘Signature’ wijnen en ongefilterde natuurwijnen. Pinot
gris en riesling zijn hun stokpaardjes, hoogwaardige,
duurzame rode wijnen zijn hun passie en zeldzame
regionale rassen hun roeping. Maar ook vinden ze het
leuk om innovatief te zijn.
Zo creëerden ze zes jaar geleden de droge,
mousserende Holunder (vlierbessen) Secco, die
vandaag de dag nog steeds uniek is, op basis van
biodynamisch druivensap en geparfumeerd met
biodynamische vlierbloesem. Men maakt ook
uitzonderlijk goede, droge muskaatwijn (gelber
muskateller).

Rheinhessen

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Riesling ‘Kalkstein’ Trocken
riesling

 Spätburgunder ‘Jomax’
spätburgunder

 Riesling ‘Dittelsheim’ Trocken
riesling

 Dornfelder
dornfelder

 Riesling ‘Signatur’ Trocken
riesling

 Lemberger
lemberger

 PUR Riesling zonder toegevoegd sulfiet

 Purist
cabernet-cortis, cabernet-sauvignon

riesling
 Silvaner Trocken
silvaner
 Grauburgunder Johanniter
grauburgunder, johanniter
 Gelber Muskateller
gelber muskateller, morio muskat
 Blanc de Noir
cabernet-cortis, cabernet-sauvignon

 Zero S
dornfelder, portugieser 			

 Traube Pur - Bio druivensap Wit
druivensap
 Traube Pur - Bio druivensap Rood
druivensap
 Holunder Secco - Zonder Alcohol
vlierbloesem - bruissend
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Region | Name

Oostenrijk
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Wagram

Mehofer
In 1709 kocht de eerste generatie Mehofer het
landgoed ‘Neudeggerhof’. De familie woont en
werkt al 10 generaties, welgeteld meer dan 300
jaar, in de wijnstreek Wagram. Ze concentreren
zich op typische Oostenrijkse druivenrassen zoals
grüner- en roter veltliner. Sinds 1992 zijn alle wijnen
biologisch gecertificeerd. Rekening houdend met
het verleden en werkend aan de toekomst, is het doel
om dit waardevolle erfgoed te behouden en zo een
duurzame toekomst voor de volgende generatie veilig
te stellen.
100% van het verwarmingssysteem van Weingut
Mehofer wordt geleverd door houtsnippers gemaakt
van bomen uit eigen bossen. De wijnflessen die
Mehofer gebruikt zijn vaak lichter dan anderen,
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waardoor ze in staat zijn om het glasgebruik
te verminderen en de CO2-uitstoot tijdens de
glasproductie en transport van de wijnen te verlagen.
Alle vaten die worden gebruikt om deze wijnen te
fermenteren en op te slaan, worden geproduceerd
door Oostenrijkse vatenmakers en gemaakt van hout
uit eigen of nabijgelegen bossen.
Mehofer experimenteert met het verbouwen van
nieuwe druivenrassen in samenwerking met het
ministerie van landbouw om de mogelijkheden van
het terroir beter te begrijpen en bij positief resultaat
worden de druiven ingezet voor nieuwe wijnen.
Het kleine plaatsje Neudegg is de Noordelijkste plaats
in het wijnstreek Wagram en ligt ongeveer 320m
boven zeespiegel. De wijnen uit dit gebied hebben veel
finesse en diepgang.

Wagram

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Grüner veltliner Klassik
grüner veltliner

 Vivo Rosé
zweigelt

 Grüner veltliner Qualitätswein Liter*
grüner veltliner

 Zweigelt Qualitätswein Liter*
zweigelt

 Grüner veltliner ‘Neudegg’
grüner veltliner

 Zweigelt ‘Neudegg’ 				
zweigelt

 Roter veltliner Klassik
roter veltliner

 Beerenauslese
chardonnay

 Roter veltliner ‘Neudegg’ 			
roter veltliner

 Eiswein
grüner veltliner
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Luxemburg
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Luxemburgse Moezel

UITBLINKER WIJN

Riesling Paradäis
Professor Abi Duhr wordt door iedereen gezien als de absolute
koploper van de Luxemburgse wijnbouw. Zijn wijngaardpercelen
zijn altijd klein en gelegen op de allermooiste grond. Abi Duhr
maakt topwijnen, die kunnen wedijveren met de voornaamste
wijnen uit andere gebieden. Een unieke aanvulling van een top
wijnkaart, of winkelcollectie.

Château
Pauqué
Begonnen op het wijngoed van zijn familie, Domaine
Madame Aly Duhr, is Abi Duhr inmiddels met zijn eigen
Château Pauqué uitgegroeid tot één van de topnamen
van de Luxemburgse wijnbouw. Hij geldt als één
van de voorlopers bij het maken van terroirwijnen,
waar veel andere wijnboeren de druif vooral voor
het voetlicht willen brengen. Abi Duhr is echter
van mening dat er een volgende stap moet worden
gemaakt, naar wijnen met een duidelijke terroir
expressie en met meer diepgang en complexiteit.
Vanuit dat idee creëerde hij in 1988 Clos du Paradäis,
een wijn waarbij de wijngaard voorop stond en
niet zozeer de druif. Het was de bekroning van
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een ontwikkeling van een aantal jaar, met veel
vernieuwingen in het wijnmaken, zoals het gebruik van
eikenhout (1982) en het toepassen van malolactische
gisting (1987). Voor Luxemburg in die tijd
revolutionaire vernieuwingen. Château Pauqué telt,
na een recente aankoop van een hectare prachtige
wijngaard 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 ‘lieuxdits’ 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.

Luxemburgse Moezel

WIJNAANBOD
 Pinot Blanc ‘Fossiles’
pinot blanc
 Pinot Gris ‘Schengen’
pinot gris
 Riesling ‘Goldberg’
riesling
 Riesling ‘Paradäis’
riesling
 Riesling ‘Sous la Roche - Rue’
riesling
 Homelt
rivaner
 Bromelt
elbling
 Château Pauqué
chardonnay
 Clos de Paradäis
auxerrois
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Kroatië

131

Istrië

Benvenuti
Het verhaal van de wijnmakerij Benvenuti is een
verhaal van familie, traditie en terroir. De wijngaard
is gelegen in het rustige dorp Kaldir in Istrië, met
uitzicht op het nabijgelegen idyllische dorpje
Motovun, waar drie druivenrassen worden verbouwd:
malvasia istriana, teran en muscat.
Nicola en Alberto Benvenuti vormen de nieuwe
generatie wijnmakers. Gepassioneerd, bescheiden
en zeer talentvol. Familiewaarden en traditie
zijn de rode draad van Benvenuti-wijnen. Het
druivenras in combinatie met de weerspiegeling
van het terroir, gelegen op verschillende specifieke
locaties. De terrassen waarop de wijngaarden
liggen, het microklimaat en de bodem, bestaande
uit kalkhoudende klei, geven de druiven karakter dat
zich vertaalt in zeer minerale, frisse wijnen, die de
kenmerken van de druiven volledig tot uitdrukking
brengen. Deze kenmerken komen tot uiting in alle
wijnen, van basis- tot gerijpte malvasia’s, frisse en
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harmonieuze teran’s tot intensieve en aangenaam
zoete wijnen. De wijnen hebben een hoog
gastronomisch gehalte en worden gezien als de beste
wijnen uit Kroatië.

WIJNAANBOD
 Malvazija Istarska
malvazija
 Malvazija Istarska ‘Anno Domini’
malvazija
 Caldierosso
tempranillo, merlot, nebbiolo
 Teran
teran
 Corona Grande
malvazija, muscat			
ingedroogde druiven

Istrië
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Hongarije
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Balaton

Gilvesy
Robert Gilvesy groeide op in Canada op een
tabaksplantage, in de buurt van een van de grote
meren; Lake Erie. Dankzij zijn Hongaarse ouders en
grootouders was Robert van kinds af aan in de ban
van de Hongaarse cultuur.
Toen hij 15 jaar oud was namen zijn ouders het gezin
mee naar Hongarije. Echter kwam het toen niet bij
hem op, dat hij daar ooit zou gaan wonen. Europa
intrigeerde hem; in een eerdere carrière als architect
woonde hij in Parijs. In de jaren negentig, kort na de
val van de Berlijnse Muur, verhuisde hij naar Hongarije.
Toen hij Mount Saint George voor het eerst bezocht,
wist hij dat het een unieke plek was waar hij naar terug
zou keren. In 2012 keerde hij niet alleen terug, maar
verwierf hij ook de vaardigheden en de wijngaarden
om de fundamenten van Gilvesy Cellars te leggen.
Sindsdien heeft het landgoed zich geleidelijk
ontwikkeld. Naast gerehabiliteerde wijngaarden die
in de socialistische jaren ‘70 zijn geplant, zijn er veel
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herplantte en nu rijpende wijngaarden.
De kelder werd rond 1680 gebouwd door de familie
Lengyel en maakte later deel uit van het adellijke
landgoed Esterhazy. In 2012 was de renovatie en
aanpassing net op tijd gereed voor de oogst van 2012.
Alle Gilvesy-wijngaarden worden sinds 2014 biologisch
verbouwd. Bodem: geërodeerd basalt en tufsteen
geïntegreerd in Pannon löss, zand of klei. Verbouwde
druivenrassen: riesling, furmint, olaszrizling, pinot
gris en sauvignon-blanc voor de witte wijnen en
kékfrankos voor rode wijn.

WIJNAANBOD
 Bohém
olaszrizling, pinot gris, sauvignon-blanc, riesling
 Rajnai Rizling - bio
riesling
 Martinus Kékfrankos
kékfrankos

Balaton
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Israël

139

Upper Galilee

UITBLINKER WIJN

Flagship Wine Yiron
Galil Mountain Winery huist hoog in de heuvels,
even ten zuiden van de grens met Libanon.
Zowel Alon als Yiron zijn wat men in Bordeaux
een ‘vin Hermitagé’ noemt. Klassieke Bordeaux
assemblages aangevuld met syrah. In het
geval van Alon 30% en bij de Yiron 7%. In beide
gevallen kostelijke wijnen die spraakmakend
goed zijn.

Galil
Mountain
Winery
De Upper Galilee bergketen is veel meer dan een
locatie voor Galil Mountain Winery; het is hun ziel en
zaligheid. Het wijnbedrijf ligt op een adembenemende
plek bovenin de bergketen, even zuidelijk van de
grens met Libanon. Het is een modern ontworpen
gebouw dat zich richt op de revitalisering van de rijke
geschiedenis van het wijnmaken uit de regio’s. Een
geweldige locatie voor de teelt van wijnstokken van
kwaliteit.
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De druiven komen van wijngaarden verspreid over
de Upper Galilee bergketen, de regio ten noorden
van Haifa, een van Israëls beste wijnregio’s. Op 800
meter hoogte gelegen en voorzien van een toplaag
van met name leisteen, leveren deze wijngaarden
onderscheidende en ongelofelijk minerale wijnen.
Iedere wijngaard heeft een geheel eigen terroir
en microklimaat wat wijnmaker Micha Vaadia in
staat stelt verbluffend goede assemblages te
maken. Opgericht als een joint venture tussen de
wereldberoemde Golan Heights Winery & Kibbutz
Yiron, behoudt Galil Mountain Winery het delicate
evenwicht tussen traditie en technologie. Een
inspirerende en veelbekroonde selectie!
Men maakt kwaliteitswijnen, die de expressie van
de regio tot uitdrukking brengen. Van fruitig en
gemakkelijk drinkbaar tot vol en complex met een
hoog bewaarpotentieel.

Upper Galilee

 Galil Gewürztraminer
gewürztraminer
 Galil Blanc de Noir
grenache
 Galil Alon white
viognier, sauvignon-blanc, chardonnay
 Yiron White Flagship Wine
chardonnay
 Galil Mountain Rosé
syrah, grenache, mourvèdre
 Galil Mountain Cabernet Sauvignon
cabernet-sauvignon
 Galil Mountain Merlot
merlot
 Galil Mountain Syrah
syrah
 Galil Grenache
grenache
 Galil Ela*
syrah, barbera, grenache
 Galil Alon
cabernet-sauvignon, syrah, merlot en petit verdot

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten
 Galil Mountain White
viognier, sauvignon-blanc

 Haverim (Friends) special edition
cabernet-sauvignon, syrah, petit verdot, merlot
 Meron Flagship Wine
syrah, cabernet-sauvignon, merlot, petit verdot

 Galil Sauvignon Blanc
sauvignon-blanc

 Yiron Flagship Wine*
cabernet-sauvignon, merlot, petit verdot, syrah,
cabernet-franc

 Galil Viognier
viognier

 Yiftah Single Vineyard
merlot en petit verdot (per jaargang anders)
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Judean Hills

Domaine
du Castel
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 allemaal te realiseren, door met een
aangeboren vastberadenheid te kiezen voor een
geleidelijke opbouw.
De wijngaarden liggen op een hoogte van 700
meter, zodat er genoeg afkoeling is om de druiven
fris te houden. Er valt hier veel meer regen dan je
zou verwachten, zo rond de 700 millimeter per jaar.

142

Hoewel het meeste valt in de winterperiode, is de
hoeveelheid irrigatie zeer beperkt. Een belangrijke
kwaliteitsfactor is de dichtheid waarmee de stokken
zijn geplant, 6700 stokken per hectare, veel hoger dan
de 2200 stokken 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 huurcontract afgesloten.
Eli’s kinderen, Ariel, Eytan en Ilana, zetten de traditie
voort. Ariel, die twee jaar lang wijnbouw en wijnmaken
heeft gestudeerd in Beaune, Frankrijk, is al meer
dan 15 jaar CEO van Domaine du Castel. Eytan was
belast met het beheer van het familierestaurant in
Jeruzalem, terwijl hij de kunst van het wijnmaken
bij Eli bleef bestuderen. Tot op de dag van vandaag
bekleedt hij de functie van wijnmaker naast zijn vader.
Ilana, de oudste dochter, is de directeur Export &
Inkoop van de wijnmakerij.

Judean Hills

UITBLINKER WIJN

Blanc du Castel
Dit is een ‘Burgundy Beater’ want menig
liefhebber van grote witte Bourgogne zal in ‘C’
Blanc du Castel de Côte d’Or herkennen, met een
jaar rijping in nieuwe eiken vaten van 225 liter.
Maar niets is minder waar.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 La Vie Blanc
chardonnay, sauvignon-blanc, gewürztraminer
 ‘C’ Blanc du Castel
chardonnay
 Rosé du Castel
merlot, malbec, cabernet-franc
 La Vie Red
cabernet-sauvignon, merlot, syrah, petit verdot
 Petit Castel
merlot, cabernet-franc, petit verdot, malbec
 Grand Vin
cabernet-sauvignon, merlot, petit verdot
 Razi’el
syrah, carignan
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Zuid - Afrika
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Stellenbosch

Beeslaar
Een liefdesverhaal over pinotage. Beeslaar Wines
is een klein familiebedrijf, gespecialiseerd in de
productie van handgemaakte, hoogwaardige
pinotage wijnen, afkomstig van één wijngaard in
het hart van de Kaapse wijnlanden. De liefdesrelatie
van Abrie Beeslaar met pinotage bracht hem ertoe
het merk Beeslaar Wines op te richten in 2011, met
als doel wijnen te produceren die de vele mooie
kenmerken van pinotage belichamen. Deze druif is
een in Zuid-Afrika ontwikkelde kruising tussen pinot
noir en cinsault, gemaakt door Professor Izak Perold
van de wijnfaculteit in Stellenboch in 1924.
De druiven van de Beeslaar pinotage zijn afkomstig
van een wijngaard van 2,5 hectare, gelegen op een
Zuidoostelijke helling op ongeveer 200 meter boven
zeeniveau, in de nabijheid van de Simonsberg ten
noorden van Stellenbosch. Het gebied krijgt ongeveer
650 mm regen per jaar, voornamelijk tijdens de winter.
Een van de belangrijkste kwaliteitsfactoren is de
Zuidoostelijke wind die het grootste deel van de zomer
waait en die niet alleen de wijngaarden afkoelt, maar
ook de groei van de gedrongen ‘bushvine’ wijnstokken
beperkt. De overwegend leisteenbodem in deze
wijngaard geven de wijn een uniek en aards karakter,
terwijl de oude bushranken altijd resulteren in een
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kleinere tros- en druif grootte. Hierdoor kan een wijn
met immense kleur en smaakconcentratie worden
geproduceerd.
De wijnbereidingsfilosofie is simpel: gisting in
een betonnen gistingskuip, met om de twee uur
onderdompeling van de schillen, ‘pigeage’ in het Frans.
Dit zorgt voor een homogene temperatuurverdeling
tijdens de gisting en voorkomt de extractie van
ongewenst agressieve fenolverbindingen. Het
fermenterende sap wordt hierdoor blootgesteld aan
meer zuurstof, wat op zijn beurt helpt om de kleur van
de wijn te fixeren. Na 3 dagen wordt het sap en de
schillen gescheiden en worden de schillen zachtjes
geperst. De wijn wordt vervolgens overgebracht
naar 225L eikenhouten vaten, waar de malolactische
gisting en rijping zal volgen gedurende een periode
van ongeveer 20 maanden. De Beeslaar pinotage is
een expressie van een ongelooflijke wijngaard, die de
kracht en concentratie toont van de oude gedrongen
wijnstokken.

WIJNAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Beeslaar*
pinotage

Stellenbosch
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Argentinië
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Uco Vallei

UITBLINKER WIJN

Cabernet Sauvignon
Estate Reserva
Bij Finca Sophenia is een nieuwe, vrouwelijke
wijnmaker aangetreden en prompt was een
serieuze kwaliteitsverbetering zichtbaar. Dat
kwam mooi tot uitdrukking toen Tim Atkin
erover schreef. Louter vette voldoendes van
90 punten en hoger. De wijngaarden zijn nu in
biologische conversie.

Finca
Sophenia
Finca Sophenia is een van de beste wijnproducenten
uit Gualtallary, Tupungato, Mendoza, een van de
meest prestigieuze regio’s om wijnen van hoge
kwaliteit te produceren. Tupungato heeft een
ideaal microklimaat voor het langzaam rijpen van
de druiven. Het kleine terroir van Gualtallary geeft
op zijn beurt de wijnen een van de meest unieke
profielen van Argentinië en onderscheidt ze als een
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van de meest minerale van het land. De combinatie
van hoogte, koud weer en zand- en steenachtige
bodems resulteert in een ideale natuurlijke
zuurgraad. Het resultaat: intense en elegante wijnen,
die opvallen door hun goede structuur en unieke
tanninestructuur.
Alle druiven worden op het landgoed van oprichter
Roberto Luka geteeld en de wijnen worden in huis
geproduceerd en gebotteld. Ze worden wereldwijd
geprezen door de pers, waaronder Wine Spectator,
Wine Advocate, Decanter, Wine Enthusiast en Wine &
Spirits. Het domein is in zijn geheel in conversie naar
biologische wijnbouw.

Uco Vallei

WIJNAANBOD

 Altosur Torrontés
torrontés
 Altosur Sauvignon Blanc
sauvignon-blanc
 Altosur Chardonnay
chardonnay
 Chardonnay Estate Reserva
chardonnay
 Synthesis Sauvignon Blanc
sauvignon-blanc
 Altosur Bonarda
bonarda
 Altosur Cabernet Sauvignon
cabernet-sauvignon
 Altosur Malbec
malbec
 Cabernet Sauvignon Estate Reserva
cabernet-sauvignon
 Malbec Estate Reserva
malbec
 Synthesis Cabernet Sauvignon
cabernet-sauvignon
 Synthesis Malbec
malbec
 Synthesis the Blend
malbec, cabernet-sauvignon, merlot
 Tardio Late Harvest
sauvignon-blanc
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Chili
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Colchague Vallei

Las Niñas

met een rotsachtig vulkanisch mengsel op andere
plaatsen, met gemiddelde zomertemperaturen van
rond de 23 ° C.

In 1996 haalde Bernard Dauré zijn vrienden, Jean
Pierre Cayard en Claude Florensa, over om samen
met hem een wijndomein te creëren in Apalta,
Chili. De vrouwen van de drie families (moeders
en dochters) werden al snel verliefd op het land
van Apalta in de Colchagua-vallei, op slechts twee
uur rijden van Santiago. Ter ere van hen kreeg de
wijnmakerij de naam: Viña las Niñas (wijnen van
de meisjes). Vandaag de dag bezit Las Ninãs 160
hectare wijngaard, beplant met cabernet-sauvignon,
camenère, syrah, mourvèdre, grenache, merlot,
sauvignon-blanc en chardonnay. Mathias Klotz
ontwierp en bouwde de kelder. Anno 2021 is Las
Ninas een zelfstandig wijnbedrijf.

Beetje bij beetje is Las Niñas het terroir beter
gaan begrijpen, om de productie van druiven van
topkwaliteit te garanderen, waardoor zij enkele van de
meest opmerkelijke wijnen in Chili kunnen produceren.
Apalta is vandaag een van de meest prestigieuze
en bekroonde regio’s ter wereld en is sinds 2018 een
wettelijk beschermde herkomstbenaming.

In het lokale inheemse dialect betekent Apalta
“aardbeving”, het land zelf heeft de vorm van een kleine
hoefijzervormige vallei. Beschut in het Noorden, Oosten
en Westen door heuvels, tot een hoogte van ongeveer
600 meter en badend in de zachte bries, die tussen de
bergketen van het Andes gebergte en de Stille Zuidzee
waait. De rivier de Tinguiririca markeert het einde van
de vallei ten zuiden van Apalta. Deze rivier regelt de
temperatuur en levert het nodige water voor irrigatie.
De bodem is deels van zandhoudende klei, maar ook

 Chardonnay Ella Reserva
chardonnay met vatrijping
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WIJNAANBOD

 Chardonnay
chardonnay

 Chardonnay Sin Filtro
chardonnay, vatgegist en ongefilterd
 Carmenère Ella Reserva
carmenère
 Syrah Ella Reserva
syrah

Colchague Vallei
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Nieuw-Zeeland
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Nelson

Richmond
Plains
Richmond Plains, opgericht in 1991, is een zeer
klein familiebedrijf. Gevestigd in de buurt van
Nelson op de top van het Zuidereiland van NieuwZeeland. Richmond Plains is een pionier op het
gebied van biologische wijn en verbouwde de eerste
gecertificeerde biologische sauvignon-blanc en pinot
noir van Nieuw-Zeeland. Alle druiven zijn inmiddels
biodynamisch geteeld met intensieve handmatige
technieken om zo goed mogelijk voor de wijnstokken
te zorgen.
Richmond Plains gelooft in het maken van geweldige
wijnen door met de natuur samen te werken in de
wijngaarden. Door biodynamische methoden te
gebruiken, kunnen ze het karakter van het terroir
echt uitdrukken in de wijnen. Ze voeden de grond
en wijnstokken met biologische brouwsels en
compostthee. Ziekten worden bestreden met
natuurlijke nuttige organismen zoals Trichoderma
en Bacilus Subtilus die ongewenste organismen
tegengaan. Deze weelderige groene wijngaard creëert
een aantrekkelijk leefgebied voor een verscheidenheid
aan inheemse vogels, hagedissen, vlinders en nuttige
insecten.
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Het Koru logo op het label komt uit de NieuwZeelandse Maori-mythologie en symboliseert een
nieuw begin, bloeiend leven en groei. Net zoals
elk seizoen de wijngaard nieuw leven inblaast en
nieuwe wijnen maakt; zo ontwikkelen en ontvouwen
de smaken van eerdere jaargangen zich zachtjes
naarmate ze rijpen.
De wijnen zijn een toonbeeld van beheersing en bieden
finesse boven kracht. Superbe recensies zijn het
gevolg.

WIJNAANBOD

 Sauvignon Blanc
sauvignon-blanc
 Pinot Gris
pinot gris
 Blanc de Noir
pinot noir
 Pinot Noir
pinot noir

Marlborough

Gravel
& Loam
De Onamalutu Gravels, de wijngaard en het
adembenemende landschap inspireerden Gravel &
Loam om een reeks wijnen op de markt te brengen
die echt het gevoel van het land weerspiegelen.
Deze geweldige omgeving is rijk aan flora en fauna,
terwijl de grind- en leembodems perfect zijn voor het
produceren van weelderige en elegante wijnen. Door
de ideale klimaatomstandigheden krijgen de druiven
hier volop de tijd om te rijpen en hun aromatische
kracht te ontwikkelen. Het grote verschil in
temperatuur tussen dag en nacht zorgt voor extra
frisheid en complexiteit.
De druiven worden geoogst in ‘the Croft Vineyard’ in
Burham en ‘Fraher Vineyard’ in Waipara. Het grootste
deel van de pinot noir druiven komt uit Canterbury,

de op drie na grootste wijnregio van Nieuw-Zeeland.
Canterbury 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. De zomers zijn lang en droog, met een hoog
aantal zonuren, terwijl het klimaat relatief koel is. In
Waipara kan het wel eens wat warmer worden dan op
de vlakke landen.

WIJNAANBOD

 Sauvignon Blanc
sauvignon-blanc
 Pinot Noir
pinot noir
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Australië

161

Zuid-Australië - Coonawarra

Penley
Estate
Penley is een samenvoeging van de families Penfold
en Tolley. Beide families waren al heel lang actief in
de wijnbouw, maar het was pas in 1988 dat de eerste
telgen een stuk grond aanschaften en er cabernetsauvignon op plantten. In 1989 wonnen ze er goud
mee op de Adelaide Wine Show en beseften zij zich
dat wijnmaken hun levensdoel moest worden. De
passie zette zich verder voort en in 1995 werd een
indrukwekkend landgoed aangelegd dat het prestige
van de wijnen sterk vergrootte. Penley Estate is een
door en door Australisch verhaal dat zich vertaalt in
toegankelijke wijnen met een schitterende kwaliteit.
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Penley Estate is een van de toonaangevende
wijnmakerijen van Coonawarra en een van de beste
makers van cabernet-sauvignon, shiraz en rode
assemblages in het land. De wijnmaakster van Penley
Estate, Kate Goodman, (in het midden op de foto)
wordt beschouwd als een van de beste hedendaagse
wijnmakers van Australië. Kate maakt wijnen met
frisheid en levendigheid - op zoek naar structuur en
expressie van fruit - met behoud van de integriteit
van de variëteit. Alle Penley-wijnen zijn van eigen
verbouwde druiven gemaakt en geregistreerd door
The Vegan Society.
Hans Loder zorgt voor de kwaliteit van de druiven
en wijngaard. Hij is een meester in zijn vak. Hans
zoekt naar balans en hanteert een zeer holistische
benadering van de wijnbouwpraktijken, op zoek naar
een evenwicht tussen de bodem en de wijnstok.

Zuid-Australië - Coonawarra

WIJNAANBOD

 Heritage - Genevieve
chardonnay
 Mythology - Phoenix
cabernet-sauvignon
 Mythology - Atlas
shiraz
 Heritage - Tolmer
cabernet-sauvignon
 Heritage - Francis
cabernet-franc
 Heritage - Hyland
shiraz
 Project - Eight
blend van druivenrassen
 Estate - Steyning
cabernet-sauvignon
 High Estate - Eos
shiraz en cabernet-sauvignon
 High Estate - Helios
cabernet-sauvignon
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Whiskey

Michel
Couvreur
In de Bourgogne huist een van ‘s werelds meest
gespecialiseerde whisky experts: Michel Couvreur.
Dit familiebedrijf staat in de wereld van malt whisky,
kwalitatief te boek als een van de grote; hun visie is
eerder revolutionair dan traditioneel. Michel Couvreur
keek veel verder dan de regio van herkomst of de
expertise van de distillateur in kwestie. Voor, de van
oorsprong Belgische, Couvreur was de vatrijping de
essentie van grote whisky. In 1978 streek hij neer
in de Bourgogne, het dorpje Bouze lès Beaune. Het
woord Bouze heeft met water te maken en niet voor
niets: de heuvels zijn verzadigd met water waardoor
de kelders zeer koel en vochtig zijn.
Met een vorm van ‘kruisbestuiving’ brengt Michel
Couvreur twee werelden bij elkaar. Aan de ene kant de
jonge, vurige distillaten van geselecteerde stokers uit
Schotland. Aan de andere kant de stokoude, met wijn
doordrenkte, vaten uit verschillende wijngebieden.
Zo onderhoudt Maison Michel Couvreur nauwe
contacten met tophuizen als Niepoort (Oporto) en
Toro Albalá (Montilla Moriles). Ook werkt men met
oude Sherryvaten en fusten waarin eerder Vin Jaune
(Jura) rijpte. Deze, vaak vele decennia oude vaten,
worden naar de Bourgogne getransporteerd om daar
te worden gevuld met heldere, zeer jonge Schotse
Malt Whisky. Het afvullen van deze kostbare oude
vaten gebeurt louter met ‘valdruk’. Het is dus de
zwaartekracht die de Malts verplaatst en geen pomp.
Daarna worden zij ‘vergeten’ om gedurende lange tijd
in alle rust te rijpen.
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Dat gebeurt deels in de, onder en naast het huis
gelegen, kelder met een unieke temperatuur en
vochtigheid. In 2019 werd de tegenover het huis
gelegen rijpingskelder opgeleverd. Waarvandaan de
distributie zal worden geregeld.
Men is het hele jaar door bezig met het opsporen
en kopen van zéér oude vaten die met grote
voorzichtigheid worden vervoerd van de wijndomeinen
naar de Bourgogne. Ook experimenteert Couvreur
met alternatieve vormen van rijping, bijvoorbeeld in
terracotta amforen. Er zijn verschillende rijpingstijden,
12 jaar, 25 jaar en nog veel langer.
Komt het moment van botteling dan wordt er
rechtstreeks uit het vat afgevuld, zonder te filteren.
De kenmerkende, vierkante, hand gekurkte flessen
worden uiteindelijk met de hand afgelakt en
geëtiketteerd alvorens te worden verkocht. Het
spreekt voor zich dat hier geen sprake is van een
‘massabedrijf’ maar van een kleinschalig werkende
producent.
Michel Couvreur overleed in 2013, maar zijn bedrijf
wordt voortgezet door zijn echtgenote Martha, zijn
dochter Alexandra, haar man Cyril Deschamps en de
briljante keldermeester Jean-Arnaud Frantzen, die de
Couvreur-filosofie uitdragen.
Deze schitterende en unieke Malts zijn nu eindelijk in
Nederland te koop, tot voor kort zag je ze alleen maar
in de top gastronomie van Frankrijk en bij een enkele
topspecialist in de detailhandel.

Whiskey

WHISKYAANBOD

 The Unique Whisky 44% 0,7L
 Cap a Pie 45% 0,7L
 Overaged Malt Whisky 43% 0,7L
 Overaged Malt Whisky 52% 0,7L
 Special Vatting Malt Whisky 45% 0,7L
 Couvreur’s Clearach 43% 0,7L
 Intravaganza Clearach 50% 0,7L
 Pale Single 45% 0,7L
 Candid Malt Whisky 49% 0,7L
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Water

Mondariz
Agua de Mondariz is een mineraalarm water waarvan
de samenstelling goed is voor de gezondheid.
De geschiedenis van Mondariz begint bij de
commerciële exploitatie van zijn geneeskrachtig
mineraalwater, dat in 1873 de status van openbaar
nut kreeg. Mondariz werd één van de belangrijkste
hydrotherapie-centra van Spanje en was eeuwenlang
de officiële leverancier van de Spaanse koninklijke
familie. Mondariz is marktleider in Spaans bronwater.
Afkomstig uit het noordwesten van Spanje (Galicië).
De bronnen bevinden zich vlakbij Santiago de
Compostela. Het water werd in eerste instantie via
apotheken verkocht als heilzaam water. Mondariz is
zeer zacht van smaak.
Agua de Mondariz is rijk aan bicarbonaat en bevordert
een goede spijsvertering. Het is veelzijdig, voegt een
sprankeling toe aan elke maaltijd, en biedt ook de
nodige balans om met elk gerecht te combineren.
Agua de Mondariz is een water met een laag
mineraalgehalte en een uitstekende bron van ijzer
voor het lichaam. Een dagelijkse inname van twee
liter Agua de Mondariz levert 20% van de aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid van dit mineraal. Het heeft een
geschatte totale hardheid van 4,2 ºF en een geschatte
pH-waarde van 6,5. De aansluiting aan tafel met fijne
wijn is dan ook opmerkelijk.
Mondariz heeft 2 keer een ‘Diamond Taste Award’
ontvangen voor het water, dat betekent 14 jaar
opmerkelijke product kwaliteit leveren.
Mondariz wordt in glazen flessen geleverd.

WATERAANBOD
* Verkrijgbaar in meerdere maten

 Agua Mineral - Plat*
 Agua Mineral - Bruisend*
afname alleen per doos
35 x 33cl. Of 15 x 75cl.
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€9,95
www.wellofwine.nl

Prijslijst

Introductie
Sassenheim, September 2021

Wij verkopen alleen aan 18-jarigen en
ouder.

Deze Consumenten prijslijst hoort
bij het Assortiment van Well of Wine,
druk- en zetfouten voorbehouden.

Met het verschijnen van deze prijslijst
vervallen alle voorgaande prijslijsten.

Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Franco leveringen van bestellingen
vanaf € 75 factuurwaarde. Bij een
lagere factuurwaarde vragen wij een
bijdrage van € 7,95

Voor onze leveringsvoorwaarden
verwijzen wij naar de website waar
onze voorwaarden zijn gedeponeerd:
http://www.voorwaarden.net; zoeken
op well of wine.

Bestellingen voor 12.00 uur geplaatst,
worden in principe de volgende
werkdag geleverd. Alhoewel onze
vaste transporteurs aangeven dat
24uur niet altijd haalbaar is.

Voor de laatste informatie betreffende
het juiste jaartal kunt u de website
www.wellofwine.nl raadplegen.

Well of Wine B.V.
Wasbeekerlaan 24
Bij kleinere bestellingen, tot 12 flessen 2171Ae Sassenheim
worden de wijnen door Budbee
070 - 4066575
geleverd. Budbee is een vervoerder
info@wellofwine.nl
die de wijnen tussen 17:00 en 22:00
uur van maandag tot en met vrijdag
komt bezorgen.

Prijslijst
pg

Naam

Prijslijst
Jaargang

Inhoud

pg

Naam

Jaargang

13

Pinot Gris’ ‘Lune 2 Miel’ Bio

2011

€ 29.95

13

Pinot Noir ‘Lune Noir’ Bio

2018

0.75

€ 23.95

€ 44.95

13

Pinot Noir ‘Perigée’ Bio

2019

0.75

€ 19.95

13

Dernier Quartier - Eau-de-Vie

Prijs

LECLERC BRIANT

Inhoud

Prijs
€ 89.00

0.5

11

Champagne Réserve Brut Bio

2016

11

Champagne Réserve Brut Bio

2017

11

Champagne Réserve Brut Bio

2015

1.5

€ 109.00

11

Champagne Réserve Brut Bio

2015

3

€ 239.00

11

Champagne Millésime Brut Bio

2014

0.75

€ 67.50

11

Champagne Premier Cru Extra Brut Bio

2015

0.75

€ 59.95

14

d’Orfeuilles Vouvray Sec Bio

2019

0.75

€ 16.95

11

Champagne Premier Cru Extra Brut Bio

2014

€ 129.00

14

d’Orfeuilles Vouvray ‘Silex’ sec Bio

2018

0.75

€ 22.95

11

Champagne Rosé Extra Brut Bio

2017

€ 59.95

14

d’Orfeuilles Vouvray ‘Les Coudraies’ Demi-Sec Bio

2018

0.75

€ 16.95

11

Champagne Rosé Extra Brut Bio

2014

€ 119.00

14

d’Orfeuilles Vouvray Moelleux Bio

2014

0.75

€ 22.95

11

La Croisette Parcelle à Épernay Millésime Brut Zéro Bio

2015

0.75

€ 165.00

11

Le Clos des 3 Clochers 1ste Cru Millésime Brut Zéro Bio

2014

0.75

€ 165.00

11

Les Basses Prières 1ste Cru Millésime Brut Zéro Bio

2014

0.75

€ 165.00

2018

0.75

€ 17.95

11

Blanc de Meuniers 1ste Cru Millésime Brut Zéro Bio

2015

0.75

€ 165.00

11

Champagne Grand Blanc Millésime Brut Zéro Bio

2013

0.75

€ 199.00

11

Champagne Abyss Brut Zéro Bio

2015

0.75

€ 195.00

0.375
0.75

1.5
0.75
1.5

VIGNOBLE DES 2 LUNES

€ 52.50

0.375

D’ORFEUILLES

BONNET-HUTEAU
15

Muscadet Sèvre et Maine sur Lie ‘Les Gautronières’ Bio

DOMAINE JOËL DELAUNAY
16

The Holy Snail

2020

0.75

€ 11.95

16

La Brossette Touraine sauvignon-blanc Bio

2020

0.75

€ 14.95

16

La Brossette Touraine gamay Bio

2020

0.75

€ 14.95

13

Cremant ‘Clair 2 Lunes’ Brut Nature Zéro Dosage Bio

2013

0.75

€ 23.95

13

Cremant ‘Eclipse’ Extra Brut Zéro Dosage Bio

2018

0.75

€ 23.95

13

De la Terre à La Lune Bio

2016

0.75

€ 16.95

19

Vincent Edouard Poirier Brut

0.75

€ 12.95

13

De la Terre à La Lune Bio

2016

€ 17.95

19

Saumur Grande Cuvée Brut

0.75

€ 17.95

13

Pinot Blanc ‘Apogée’ Bio

2018

0.75

€ 17.95

19

Saumur Grande Cuvée Brut

13

Riesling ‘Genèse’ Bio

2017

0.75

€ 19.95

19

Cremant de Loire Brut Bio

0.75

€ 17.95

13

Pinot Gris ‘Sélénite’ Bio

2018

0.75

€ 19.95

19

Rosé Si Irrésistible Brut

0.75

€ 14.95

13

Gewürztraminer ‘Amélie’ Bio

2016

0.75

€ 22.95

19

Acajou, Demi-Sec

0.75

€ 14.95

13

Muscat ‘Cémélie’ Bio

2015

0.75

€ 17.95

13

Riesling ‘Cécile’ Bio

2015

0.75

€ 24.95

13

Pinot Gris Grand Cru Hatschbourg Bio

2010

0.75

€ 28.95

13

Gewürztraminer Grand Cru Hengst Bio

2011

0.75

€ 28.95

13

Pinot Gris Mer du Nectar Bio

2009

0.75

€ 37.50

1

LOUIS DE GRENELLE

1.5

€ 42.50

Prijslijst
pg

Naam

Prijslijst
Jaargang

Inhoud

Prijs

DOMAINE DE REUILLY

pg

Naam

Jaargang

Inhoud

Prijs

27

Corton-Charlemagne Grand Cru ‘Lieu dit’ Bio

2014

0.75

€ 189.00

21

Blanc ‘Les Fossiles’ Bio

2019

0.75

€ 17.95

27

Bourgogne Pinot Noir ‘Le Président’ Bio

2019

0.75

€ 19.95

21

Blanc ‘Les Chênes’ Bio

2018

0.75

€ 19.95

27

Côte de Nuits-Villages ‘Aux Montagnes’ Bio

2018

0.75

€ 42.50

21

Rosé ‘Les Fossiles’ Bio

2020

0.75

€ 17.95

27

Nuits-St-Georges ‘les Grandes Vignes’ Bio

2019

0.75

€ 59.95

21

Rosé ‘Les Chênes’ Bio

2018

0.75

€ 19.95

21

Rouge ‘Les Fossiles’ Bio

2018

0.75

€ 17.95

21

Rouge ‘Les Chênes’ Bio

2019

0.75

€ 19.95

VACHERON

DOMINIQUE CORNIN
28

Beaujolais Blanc Bio

2018

0.75

€ 21.95

28

Mâcon Chaintré Bio

2018

0.75

€ 21.95

28

Mâcon Fuissé ‘Les Bruyères’ Bio

2019

0.75

€ 24.95

23

Sancerre Bio

2019

0.75

€ 29.95

28

Pouilly Fuissé Bio

2018

0.75

€ 29.95

23

Sancerre ‘Les Romains’ Bio

2017

0.75

€ 49.95

28

Pouilly Fuissé ‘Clos Reyssie’ Bio

2018

0.75

€ 37.95

23

Sancerre ‘Guigne-Chèvres’ Bio

2018

0.75

€ 49.95

28

Pouilly Fuissé ‘les Plessys’ Bio

2018

0.75

€ 37.95

23

Sancerre ‘Paradis’ Bio

2018

0.75

€ 49.95

28

Pouilly Fuissé ‘les Chevrières’ Bio

2018

0.75

€ 37.95

23

Sancerre ‘Chambrates’ Bio

2018

0.75

€ 49.95

23

Sancerre Rouge Bio

2018

0.75

€ 34.95

THILLARDON
29

Chénas ‘les Carrières’ Bio

2018

0.75

€ 24.95

29

Chénas ‘les Blémonts’ Bio

2017

0.75

€ 28.95

€ 21.95

29

Chénas ‘Chassignol’ Bio

2017

0.75

€ 37.95

€ 16.95

29

Moulin à Vent Bio

2017

0.75

€ 27.95

JEAN GOULLEY
25

Petit Chablis Bio

2019

25

Chablis Bio

2018

25

Chablis Bio

2018

25

Chablis Bio

2018

25

Chablis 1er Cru Fourchaume Bio

2018

0.75

€ 39.95

31

Grand Launay Blanc Bio

2019

0.75

€ 12.95

25

Chablis 1er Cru Mont de Milieu Bio

2018

0.75

€ 39.95

31

Lion Noir Bio

2019

0.75

€ 12.95

25

Chablis Vieilles Vignes vervangt de Réserve Bio

2018

0.75

€ 29.95

31

Grand Launay Rouge Bio

2019

0.75

€ 13.95

31

Grand Launay Rouge ‘Pour Amélie’ Bio

2019

0.75

€ 15.95

0.75
0.375
0.75
1.5

€ 26.95
CHÂTEAU GRAND-LAUNAY

€ 52.50

SYLVAIN LOICHET
CHÂTEAU JEAN FAUX

27

Bourgogne Chardonnay la Présidente Bio

2018

0.75

€ 19.95

27

Côte de Nuits-Villages ‘Réserve de la Comtesse’ Bio

2018

0.75

€ 35.95

32

Les Pins Francs Bio

2017

0.75

€ 22.95

27

Pernand-Vergelesses ‘Les Belles Filles’ Bio

2014

0.75

€ 39.95

32

Sainte Radegonde Blanc Bio

2017

0.75

€ 29.95

27

Meursault ‘Clos du Cromin’ Bio

2019

0.75

€ 59.95

32

La Dame de Château Jean Faux Bio

2015

0.75

€ 19.95

27

Puligny-Montrachet ‘Vieilles Vignes’ Bio

2019

0.75

€ 65.00

32

Sainte Radegonde Grand Vin Bio

2015

0.75

€ 29.95

Prijslijst
pg

Naam

Prijslijst
Jaargang

Inhoud

Prijs

CHÂTEAU DUDON
33

Gallien de Château Dudon Bio

Q4 2021

0.5

€ 14.95

33

Château Dudon Bio

2016

0.375

€ 19.95

33

Château Dudon Bio

2019

0.5

€ 22.50

33

Château Dudon Bio

2015

0.75

€ 35.95

ROCHECOLOMBE

pg

Naam

Jaargang

Inhoud

40

Terzac Rouge

2019

0.75

€ 7.95

40

Les Mouliès

2020

0.75

€ 8.95

Prijs

LE QUARTIER DE MÉNILMONTANT
41

Sauvignon Blanc

2019

0.75

€ 9.95

41

Chardonnay

2019

0.75

€ 9.95

41

Merlot

2017

0.75

€ 9.95

35

Côtes-du-Rhône Clairette Bio

2019

0.75

€ 12.95

35

Côtes-du-Rhône Bio

2019

0.75

€ 12.95

35

Côtes-du-Rhône Villages Bio

2020

0.75

€ 14.95

43

Deshenrys Blanc

2020

0.75

€ 8.95

35

Côtes-du-Rhône Villages ‘Saint Andeol’ Bio

2019

0.75

€ 18.95

43

Deshenrys Rouge

2019

0.75

€ 8.95

43

Faugères Blanc Bio

2019

0.75

€ 14.95

43

Faugères Rouge ‘Les Novices’ Bio

2020

0.75

€ 13.95

CHÂTEAU VESSIÈRE

ABBAYE SYLVA PLANA

37

Mas de Vessière Blanc - Pays d’Oc Bio

2020

0.75

€ 9.95

43

Faugères Rouge ‘La Closeraie’ Bio

2019

0.75

€ 16.95

37

Les Saisons de Vessière Blanc Bio

2020

0.75

€ 11.95

43

Faugères Rouge ‘Le Songe de l’Abbé’ Bio

2016

0.75

€ 24.95

37

Philippe de Vessière Blanc Bio

2019

0.75

€ 14.95

43

Faugères Rouge ‘La Part du Diable’ Bio

2016

0.75

€ 59.95

37

Mas de Vessière Rosé - Pays d’Oc Bio

2020

0.75

€ 9.95

37

Mas de Vessière Rouge - Pays d’Oc Bio

2019

0.75

€ 9.95

37

Les Saisons de Vessière Rouge Bio

2019

0.75

€ 11.95

44

Pech Quisou Blanc Bio

2020

0.75

€ 13.95

37

Philippe de Vessière Rouge Bio

2017

0.75

€ 14.95

44

Pech Quisou Rouge Bio

2018

0.75

€ 13.95

37

Ortus - Pay d’Oc Bio

2019

0.75

€ 19.95

44

les Trois Clochers Bio

2018

0.75

€ 16.95

44

l’Oeil du Temps Bio

2012

0.75

€ 29.95

CHÂTEAU MIGNAN

DOMPEYNAC RÉSERVE
38

DomPeynac Réserve

2020

0.75

VILLA DES CROIX PICPOUL DE PINET
39

Picpoul de Pinet

2019

0.75

WELL OF WINE

€ 9.95

€ 9.95

FONJOYA
40

Terzac Blanc

2020

0.75

€ 7.95

40

Terzac Rosé

2020

0.75

€ 7.95

47

Frizzante Extra Dry Bio

2019

0.75

€ 10.95

47

Sauvignon Blanc

2020

0.75

€ 8.95

47

Viognier

2020

0.75

€ 8.95

47

Chardonnay

2020

0.75

€ 8.95

47

Grenache Rosé

2020

0.75

€ 8.95

47

Merlot

2019

0.75

€ 8.95

Prijslijst
pg

Naam

Prijslijst
Jaargang

Inhoud

pg

Naam

Jaargang

Inhoud

Prijs

53

Château du Cèdre Bio

2018

0.75

€ 21.95

€ 15.95

53

Extra Libre 12 Mois Bio

2019

0.75

€ 22.95

Prijs

DOMAINE SINGLA
49

Muscat de Rivesaltes

2018

49

Héritage du temps Rivesaltes Ambré

1958

0.5

€ 119.00

53

Extra Libre 18 Mois Bio

2016

0.75

€ 44.95

49

Héritage du temps Rivesaltes Ambré

1959

0.5

€ 119.00

53

Le Cèdre Bio

2016

0.75

€ 44.95

49

Héritage du temps Rivesaltes Ambré

1960

0.5

€ 119.00

53

GC Bio

2015

0.75

€ 117.50

49

Héritage du temps Rivesaltes Ambré

1961

0.5

€ 119.00

53

Malbec Vintage

2016

49

Héritage du temps Rivesaltes Ambré

1965

0.5

€ 119.00

49

Héritage du temps Rivesaltes Ambré

1980

0.5

€ 55.00

49

Héritage du temps Rivesaltes Ambré

2009

0.75

€ 37.95

55

Mont D’Oraàs A.D.N64 Blanc

2020

0.75

€ 9.95

49

Rivesaltes Grénat

2017

0.75

€ 24.95

55

Mont D’Oraàs A.D.N64 Rouge

2020

0.75

€ 9.95

49

La Matine Bio

2019

0.75

€ 11.95

55

Mont D’Oraàs les Cluques

2018

0.75

€ 12.95

49

Asenció Bio

2018

0.75

€ 14.95

55

Mont D’Oraàs Hountas

2017

0.75

€ 17.95

49

Passe Temps Bio

2018

0.75

€ 16.95

55

Mont D’Oraàs Villa Bys

2018

0.75

€ 26.95

49

El Moli Bio

2019

0.75

€ 19.95

49

Bressol Bio

2017

0.75

€ 24.95

49

Les Quatre Vents Bio

2011

0.75

€ 35.95

0.75

€ 15.95

0.75

JAS D’ESCLANS

€ 26.95

0.5

MONT D’ORAÀS

ST. MICHAEL EPPAN
61

Weissburgunder Classico

2019

61

Pinot Grigio Classico

2020

61

Pinot Grigio Classico

2020

0.75

€ 16.95

€ 9.95

0.375

51

Blanc Cru Classé Bio

2020

0.75

€ 18.95

61

Chardonnay Classico

2020

0.75

€ 15.95

51

Rosé Cru Classé Bio

2020

0.75

€ 18.95

61

Muller Thurgau Classico

2019

0.75

€ 17.95

51

Rosé Cru Classé Bio

2019

1.5

€ 39.95

61

Moscato Giallo Classico

2019

0.75

€ 17.95

51

Rosé Cru Classé Bio

2020

3

€ 119.00

61

Gewurztraminer Classico

2020

0.75

€ 19.95

51

Rosé Cru Classé Cœur de Loup Bio

2020

0.75

€ 24.95

61

Sauvignon ‘Lahn’

2019

0.75

€ 21.95

51

Rouge Cru Classé Bio

2019

0.75

€ 18.95

61

Weissburgunder ‘Schulthauser’

2019

61

Weissburgunder ‘Schulthauser’

2019

0.75

€ 19.95

61

Pinot Grigio ‘Anger’

2020

0.75

€ 19.95

0.75

€ 22.95

CHÂTEAU DU CÈDRE
53

Blandine le Blanc

2019

0.75

€ 8.95

61

Riesling ‘Montiggl’

2019

53

Cèdre Héritage Blanc

2019

0.75

€ 14.95

61

Sauvignon Sanct Valentin

2018

53

Le Cèdre Blanc Bio

2018

0.75

€ 49.95

61

Sauvignon Sanct Valentin

2019

53

Marcel Malbec

2020

0.75

€ 8.95

61

Sauvignon Sanct Valentin

2018

53

Le Cèdre Héritage

2018

0.75

€ 11.95

61

Weissburgunder Sanct Valentin

2018

€ 11.95

0.375

€ 19.95

0.375
0.75
1.5
0.75

€ 35.95
€ 85.00
€ 33.95

Prijslijst

Prijslijst

pg

Naam

Jaargang

Inhoud

Prijs

pg

Naam

61

Pinot Grigio Sanct Valentin

2018

0.75

€ 33.95

63

Grappa di Lugana - helder

0.5

€ 31.95

61

Pinot Grigio Sanct Valentin

2018

€ 79.00

63

Grappa di Lugana - vatgerijpt

0.5

€ 37.95

61

Chardonnay Sanct Valentin

2018

€ 33.95

63

Lemonsì Limoncello del Garda

0.7

€ 29.95

61

Chardonnay Sanct Valentin

2019

61

Appius

2014

0.75

€ 149.00

61

Sauvignon ‘The Wine Collection’

2015

0.75

€ 149.00

65

Soave

61

Lago di Caldaro Scelto Sattel

2020

0.75

€ 14.95

65

Valpolicella

61

Pinot Noir Classico

2019

€ 11.95

65

Valpolicella

2019

0.75

€ 11.95

61

Pinot Noir Classico

2020

0.75

€ 21.95

65

Valpolicella Superiore ‘Case Vecie’

2018

0.75

€ 14.95

61

Lagrein Classico

2020

0.75

€ 18.95

65

Valpolicella Superiore Ripasso

2018

0.75

€ 19.95

61

Vernatsch ‘Pagis’

2020

0.75

€ 16.95

65

Amarone della Valpolicella ‘Cavolo’

2015

0.75

€ 34.95

61

Pinot Noir Riserva

2018

0.75

€ 28.95

65

Amarone della Valpolicella Classico

2016

61

Lagrein Riserva

2018

0.75

€ 28.95

65

Amarone della Valpolicella Classico

2016

0.75

€ 39.50

61

Pinot Noir Riserva Sanct Valentin

2017

0.75

€ 48.95

65

Amarone della Valpolicella ‘Case Vecie’

2015

0.75

€ 49.95

61

Pinot Noir Riserva ‘The Wine Collection’

2015

0.75

€ 149.00

65

Amarone della Valpolicella ‘Case Vecie’

2013

61

Comtess Passito

2019

€ 44.95

65

Amarone della Valpolicella Riserva

2011

65

Amarone della Valpolicella Riserva

2011

65

Recioto della Valpolicella

2018

1.5
0.75
1.5

0.375

0.375

Lugana Catulliano Bio

2020

63

Lugana Catulliano Bio

2020

63

Lugana Catulliano Bio

2020

63

Lugana 90+10 ‘Il Rivale’ Bio

2019

63

Lieti Conversari Bio

63

Inhoud

Prijs

€ 79.00

PRATELLO
63

Jaargang

BRIGALDARA
2020

€ 11.95

0.75

€ 7.95

0.375

€ 19.95

0.375

1.5

€ 99.00
€ 89.95

0.75
1.5

€ 189.00
€ 22.95

0.375

€ 9.95

0.375
0.75

GIOL

€ 14.95
€ 39.95

67

Pinot Grigio Bio

2020

0.75

€ 19.95

67

Pinot Grigio Bio

2020

2018

0.75

€ 17.95

67

Pinot Grigio Senza Solfiti Bio

2020

0.75

€ 10.95

Riesling Bio

2019

0.75

€ 16.95

67

Pinot Grigio Ramato Bio

2020

0.75

€ 12.95

63

Pinot Grigio Bio

2019

0.75

€ 13.95

67

Verduzzo Bio

2018

0.75

€ 9.95

63

Ottocento Bio

2019

0.75

€ 16.95

67

Chardonnay Bio

2020

0.75

€ 9.95

63

Sant’Emiliano Valtenesi Rosato Bio

2020

0.75

€ 14.95

67

Chardonnay Senza Solfiti Bio

2020

0.75

€ 11.95

63

Torrazzo Bio

2018

0.75

€ 14.95

67

Sesto Senso Bio

2019

0.75

€ 9.95

63

Mille1

2017

0.75

€ 19.95

67

Prosecco Frizzante Giolly Bio

63

Garda Rosso NSA Bio

2020

0.75

€ 16.95

67

Perla Frizzante Bio

0.75

€ 8.95

63

Nero per Sempre Bio

2016

0.75

€ 24.95

67

Prosecco Brut Bio

0.75

€ 14.95

1.5

€ 9.95

0.75
1

0.2

€ 11.95

€ 5.95

Prijslijst

Prijslijst
Inhoud

Prijs

pg

Naam

Jaargang

Inhoud

Prijs

Pinot Grigio Spumante Extra Dry Bio

0.75

€ 14.95

71

Circus

2019

0.75

€ 15.95

67

Rosé Prosecco Brut Bio

0.75

€ 14.95

71

Auxo

2016

0.75

€ 16.95

67

Merlot Senza Solfiti Bio

2020

0.75

€ 10.95

71

Niccolo V

2013

0.75

€ 24.95

67

Cabernet Sauvignon Senza Solfiti Bio

2020

0.75

€ 10.95

71

Niccolo V Riserva

2009

0.75

€ 34.95

67

Merlot Barrique Bio

2016

0.75

€ 14.95

71

Nektar

2015

67

Cabernet Sauvignon Barrique Bio

2017

0.75

€ 14.95

67

Merlot ‘Amabile’ Semi Dolce Bio

2019

0.75

€ 9.95

pg

Naam

67

Jaargang

NEGRETTI

€ 27.95

0.5

NITTARDI
73

Ad Astra Bio - Marema

2017

0.75

€ 22.95

73

Nectar Dei - Marema

2013

0.75

€ 55.00

68

Langhe Chardonnay ‘Dadà’

2018

0.75

€ 16.95

73

Chianti Classico ‘Belcanto’ Bio

2017

0.75

€ 19.95

68

Barbera d’Alba Superiore

2017

0.75

€ 18.95

73

Chianti Classico Casanuova di ‘Vigna Doghessa’ Bio

2017

0.75

€ 29.95

68

Langhe Nebbiolo ‘Flos’

2019

0.75

€ 17.95

73

Chianti Classico Riserva

2016

0.75

€ 49.95

68

Langhe DOC Nebbiolo ‘Minot’

2019

0.75

€ 22.95

68

Barolo

2012

0.75

€ 39.95

68

Barolo ‘Mirau’

2010

0.75

€ 42.95

74

Camponovo

2019

0.75

€ 11.95

68

Barolo ‘Mirau’

2010

€ 109.00

74

Poggio d’Arna

2018

0.75

€ 14.95

68

Barolo ‘Bricco Ambrogio’

2014

€ 49.95

74

Rosso di Montalcino

2019

0.75

€ 16.95

74

Brunello di Montalcino

2015

0.75

€ 38.95

74

Brunello di Montalcino

2014

74

Brunello di Montalcino Riserva Duelecci Est

2015

0.75

€ 75.00

0.75

€ 34.95

1.5
0.75

GIRIBALDI

TENUTA DI SESTA

69

Langhe Arneis ‘Alma’

2020

0.75

€ 13.95

69

Gavi ‘Alma’

2020

0.75

€ 14.95

69

Moscato d’Asti ‘Alma’

2020

0.75

€ 13.95

69

Barbera d’Asti ‘Alma’

2019

0.75

€ 9.95

76

Syrah Bio

2018

69

Dolcetto d’Alba ‘Alma’

2019

0.75

€ 12.95

76

Syrah Bio

2017

76

Apice Syrah Bio

1.5

€ 94.50

STEFANO AMERIGHI

1.5

€ 70.00

Q32022

0.75

NNB

CANTINE LVNAE BOSONI
VELENOSI

71

Fior di Luna

2018

0.75

€ 17.95

71

Vermentino ‘Etichetta Grigia’

2020

0.75

€ 17.95

77

Rosso Piceno Bio

2019

0.75

€ 10.95

71

Vermentino ‘Etichetta Nera’

2019

0.75

€ 24.95

77

Rosso Piceno Superiore Bio

2016

0.75

€ 12.95

71

Albarola

2018

0.75

€ 24.95

77

Roggio Del Filare

2017

0.75

€ 39.95

71

Cavagino

2017

0.75

€ 34.95

Prijslijst
pg

Naam

Prijslijst
Jaargang

Inhoud

Prijs

VENEA

pg

Naam

Jaargang

Inhoud

83

Primitivo del Salento

2019

0.75

€ 9.95

Prijs

78

Vitali

2019

0.75

€ 8.95

83

Primitivo di Manduria

2019

0.75

€ 12.95

78

Spinalba

2019

0.75

€ 10.95

83

Primitivo di Manduria ‘Stilio’

2019

0.75

€ 15.95

78

Prisma

2020

0.75

€ 11.95

78

Burbero

2019

0.75

€ 8.95

78

Arbino

2016

0.75

€ 10.95

85

Terre di Sera Bianco

0.75

€ 6.95

78

Vestigo

2017

0.75

€ 12.95

85

Terre di Sera Rosso

0.75

€ 6.95

TERRE DI SERA

MONTEVETRANO

VALTEA

79

Core Bianco

2019

0.75

€ 19.95

88

Albariño

2020

0.75

€ 14.95

79

Core Rosso

2017

0.75

€ 19.95

88

Albariño Cuveé Especial

2019

0.75

€ 17.95

79

Montevetrano

2003

0.75

€ 89.95

79

Montevetrano

2014

0.75

€ 67.50

79

Montevetrano

2015

0.75

€ 67.50

2020

0.75

€ 7.95

79

Montevetrano

2017

0.75

€ 59.95

OTERO
89

Dominio de Otero Rosado

LÓPEZ DE HARO
VILLA RAIANO

91

Rioja Blanco Sobre Lias

2020

0.75

€ 9.95

80

Falanghina del Beneventano

2020

0.75

€ 13.95

91

Rioja Rosado

2020

0.75

€ 9.95

80

Fiano di Avellino

2018

0.75

€ 16.95

91

Rioja Tempranillo Joven

2020

0.75

€ 9.95

80

Greco di Tufo

2020

0.75

€ 16.95

91

Rioja Crianza

80

Fiano di Avellino ‘Bosco Satrano’

2017

0.75

€ 24.95

91

Rioja Crianza

80

Fiano di Avellino ‘Vetrano’

2018

0.75

€ 24.95

91

Rioja Crianza

80

Greco di Tufo ‘Ponte dei Santi’

2017

0.75

€ 24.95

91

Rioja Reserva

2016

80

Aglianico

2018

€ 7.95

91

Rioja Reserva

2014

80

Aglianico

2018

0.75

€ 13.95

91

Rioja Gran Reserva

2011

0.75

€ 22.95

80

Campi Taurasini ‘Costa Baiano’

2017

0.75

€ 19.95

91

Graciano

2018

0.75

€ 13.95

80

Taurasi

2015

0.75

€ 27.95

91

Garnacha

2018

0.75

€ 13.95

0.375

MOTTURA
83

Negroamaro del Salento

2020

0.75

€ 9.95

83

Negroamaro del Salento ‘Rosone’

2019

0.75

€ 15.95

€ 6.95

0.375
2018

0.75
1.5
0.75
1.5

€ 11.95
€ 24.95
€ 15.95
€ 29.95

Prijslijst
pg

Naam

Prijslijst
Jaargang

Inhoud

Prijs

LE NATUREL

pg

Naam

Jaargang

97

Majuelos de Callejo

2019

Inhoud
1.5

Prijs
€ 89.95

92

Le Naturel Blanco Bio

2021

0.75

€ 12.95

96

Gran Callejo

2014

0.75

€ 74.95

92

Le Naturel Tinto Bio

2020

0.75

€ 11.95

96

Félix Callejo

2016

0.75

€ 119.50

92

Le Naturel Reposado tradicional Bio

2013

0.75

€ 28.95

2019

0.75

€ 9.95

EVODIA
MATSU

98

93

La Jefa

2018

0.75

€ 26.95

93

El Picaro

2020

0.75

€ 9.95

93

El Picaro

2020

93

El Recio

2019

93

El Recio

2019

93

El Viejo

2019

93

El Viejo

2018

1.5
0.75
1.5
0.75
1.5

Altovinum Evodia

FALSET-MARÇA

€ 26.95

99

Etim Tardana Blanca

2019

0.5

€ 13.95

€ 17.95

99

Etim Tardana Negra

2017

0.5

€ 13.95

€ 38.95
ORIOL ROSSELL

€ 39.95
€ 89.95

CUATRO RAYAS

100

Cava Brut Cuvée Especial Bio

2019

0.75

€ 12.95

100

Cava Brut Nature Reserva Bio

2018

0.75

€ 14.95

100

Cava Rosé Brut Bio

2018

0.75

€ 14.95

94

Dama del Lago Verdejo

2020

0.75

€ 6.95

94

Dolce Piacere Frizzante

2018

0.75

€ 6.95

94

Frizzante 61

0.75

€ 8.95

101

Vina Consolación Chardonnay Bio

2019

0.75

€ 11.95

94

Dama del Lago Tempranillo

0.75

€ 6.95

101

Vina Consolación Roble Bio

2020

0.75

€ 9.95

94

Vermouth 61 Verdejo

0.75

€ 16.95

101

Vina Consolación Tempranillo Bio

2018

0.75

€ 11.95

2018

FAMILIA CONESA

CLEA

TINEDO

95

Clea Verdejo

2020

0.75

€ 11.95

102

JA! Bio

2020

0.75

€ 7.95

95

Clea Crianza

2018

0.75

€ 14.95

102

Cala N.1 Bio

2018

0.75

€ 9.95

95

Clea Reserva

2016

0.75

€ 19.95

102

Cala N.2 Bio

2017

0.75

€ 14.95

BODEGAS FÉLIX CALLEJO

ALTOLANDON

96

Callejo El Lebrero

2019

0.75

€ 26.95

104

Irrepetible Bio

2017

0.75

€ 11.95

96

Flores de Callejo

2019

0.75

€ 14.95

104

Rayuelo Bio

2013

0.75

€ 14.95

96

Parajes de Callejo

2018

0.75

€ 26.95

96

Majuelos de Callejo

2016

0.75

€ 44.95

Prijslijst
pg

Naam

Prijslijst
Jaargang

Inhoud

Prijs

pg

SANTA CRUZ

Naam

Jaargang

Inhoud

Prijs

XECO

105

Cueva del Chamán Sauvignon Blanc Bio

2020

0.75

€ 9.95

111

Xeco Fino

0.5

€ 17.95

105

Cueva del Chamán Verdejo Bio

2020

0.75

€ 9.95

111

Xeco Amontillado

0.5

€ 18.95

105

Cueva del Chamán Garnacha Tintorera Bio

2020

0.75

€ 9.95

105

Cueva del Chamán Roble Garnacha Tintorera Bio

2019

0.75

€ 11.95

105

Cueva del Chamán Esencia Garnacha Tintorera Bio

2016

0.75

€ 24.95

114

Regueiro Trajadura

2020

0.75

€ 9.95

105

Cueva del Chamán Roble Monastrell Bio

2019

0.75

€ 11.95

114

Regueiro Reserva

2020

0.75

€ 14.95

114

Regueiro Barricas

2019

0.75

€ 24.95

QUINTA DO REGUEIRO

MITOS
106

Blanco Bio

2020

0.75

€ 7.95

106

Joven - Tinto Bio

2020

0.75

€ 7.95

ARAGONESAS

MORGADIO DA CALÇADA
115

Dry White Port

0.75

€ 14.95

115

Ruby

0.75

€ 14.95

115

Ruby Reserve

0.375

€ 9.95

107

Crucillon Blanco

2019

0.75

€ 5.95

115

Ruby Reserve

0.75

€ 15.95

107

Crucillon Tinto

2018

0.75

€ 5.95

115

Tawny

0.75

€ 13.95

115

Tawny Reserve

0.75

€ 18.95

115

Late Bottled Vintage

2016

0.75

€ 19.95

LA BODEGA DE PINOSO
108

Vermador Blanco Bio

2020

0.75

€ 6.95

115

Colheita

2009

0.75

€ 39.95

108

Vergel Blanco Bio

2020

0.75

€ 7.95

115

Vintage Port

2011

0.75

€ 39.95

108

Vermador Rosado Bio

2020

0.75

€ 6.95

115

Vintage Port

2015

0.75

€ 49.95

108

Vergel Rosado Bio

2020

0.75

€ 7.95

108

Vermador Tinto Bio (Fuente Oro)

2019

0.75

€ 6.95

108

Vergel Tinto Bio

2019

0.75

€ 8.95

116

Beyra Branco

2019

0.75

€ 11.95

108

Vergel Tinto Seleccion Bio

2016

0.75

€ 14.95

116

Beyra Tinto

2019

0.75

€ 11.95

116

Beyra Tinto Reserva

2018

0.75

€ 17.95

BEYRA

BODEGAS IGLESIAS
109

Ricahembra

0.5

€ 15.95

109

PAR vino Naranja

0.5

€ 19.95

D’OLIVEIRAS
117

Madeira 5 jaar Dry

0.375

€ 16.95

117

Madeira 10 jaar Medium Dry

0.5

€ 33.95

117

Madeira 10 jaar Medium Sweet

0.5

€ 33.95

117

Madeira 10 jaar Sweet

0.5

€ 33.95

Prijslijst

Prijslijst

pg

Naam

Jaargang

Inhoud

Prijs

pg

Naam

Jaargang

Inhoud

Prijs

117

Madeira Sercial 1977

1977

0.75

€ 239.00

125

Gruner Veltliner ‘Neudegg’ Bio

2019

0.75

€ 19.95

117

Madeira Verdelho 1981

1981

0.75

€ 215.00

125

Roter Veltliner Klassik Bio

2020

0.75

€ 12.95

117

Madeira Terrantez 1978

1978

0.75

€ 279.00

125

Roter Veltliner ‘Neudegg’ Bio

2020

0.75

€ 19.95

117

Madeira Boal 1992

1992

0.75

€ 129.00

125

Vivo Rosé Bio

2020

0.75

€ 9.95

117

Madeira Malvazia 1991

1991

0.75

€ 135.00

125

Zweigelt Qualitätswein Bio

Madeira Boal 1993

1993

0.75

€ 139.00

125

Zweigelt Qualitätswein Bio

117

Madeira Boal 1980

1980

0.75

€234.00

125

Zweigelt ‘Neudegg’ Bio

2018

117

Madeira Boal 2006

2006

0.75

€ 68.00

125

Beerenauslese Bio

2017

0.375

€ 19.95

125

Eiswein Bio

2018

0.375

€ 36.95

€ 3.99

0.25
1
0.75

€ 9.95
€ 19.95

GUSTAVSHOF
CHÂTEAU PAUQUÉ

121

Riesling ‘Kalkstein’ Trocken Bio

2020

0.75

€ 12.95

121

Riesling ‘Dittelsheim’ Trocken Bio

2019

0.75

€ 14.95

129

Pinot Blanc ‘Fossiles’

2018

0.75

€ 34.95

121

Riesling ‘Signatur’ Trocken Bio

2018

0.75

€ 15.95

129

Pinot Gris ‘Schengen’

2018

0.75

€ 34.95

121

PUR Riesling zonder toegevoegd sulfiet Bio

2016

0.75

€ 24.95

129

Riesling ‘Goldberg’

2018

0.75

€ 24.95

121

Silvaner Trocken Bio

2020

0.75

€ 12.95

129

Riesling ‘Paradäis’

2018

0.75

€ 29.95

121

Grauburgunder Johanniter Bio

2020

0.75

€ 13.95

129

Riesling ‘Sous la Roche - Rue’

2015

0.75

€ 42.50

121

Gelber Muskateller Bio

2020

0.75

€ 13.95

129

Homelt

2017

0.75

€ 24.95

121

Blanc de Noir Bio

2019

0.75

€ 12.95

129

Bromelt

2019

0.75

€ 24.95

121

Spätburgunder ‘Jomax’ Bio

2018

0.75

€ 12.95

129

Château Pauqué

2018

0.75

€ 49.95

121

Dornfelder Bio

2017

0.75

€ 12.95

129

Clos de Paradäis

2018

0.75

€ 56.95

121

Lemberger Bio

2016

0.75

€ 16.95

121

Purist Bio

2017

0.75

€ 18.95

121

Zero S Bio

2019

0.75

€ 13.95

132

Malvazija Istarska

2019

0.75

€ 15.95

121

TraubePur - Bio druivensap Wit

alcoholvrij

0.75

€ 7.95

132

Malvazija Istarska ‘Anno Domini’

2015

0.75

€ 32.95

121

Traube Pur - Bio druivensap Rood

alcoholvrij

0.75

€ 7.95

132

Caldierosso

2016

0.75

€ 22.95

121

Holunder Secco Bio - Zonder Alcohol

alcoholvrij

0.75

€ 13.95

132

Teran

2016

0.75

€ 35.00

132

Corona Grande

2015

0.5

€ 23.95

MEHOFER
125

Grüner Veltliner Klassik Bio

125

Gruner Veltliner Qualitätswein Bio

125

Gruner Veltliner Qualitätswein Bio

2020

€ 9.95

0.75

€ 3.99

0.25
1

€ 9.95

BENVENUTI

Prijslijst
pg

Naam

Prijslijst
Jaargang

Inhoud

Prijs

pg

GILVESY

Naam

Jaargang

Inhoud

Prijs

DOMAINE DU CASTEL

136

Bohém

2019

0.75

€ 9.95

143

La Vie Blanc

2019

0.75

€ 29.95

136

Rajnai Rizling Bio

2019

0.75

€ 14.95

143

‘C’ Blanc du Castel

2019

0.75

€ 49.95

136

Martinus Kékfrankos

2018

0.75

€ 14.95

143

‘C’ Blanc du Castel

2019

143

Rosé du Castel

2020

0.75

€ 34.95

143

La Vie Red

2018

0.75

€ 29.95

GALIL MOUNTAIN WINERY

1.5

€ 119.00

141

Galil Mountain White

Q42021

0.75

€ 14.95

143

Petit Castel

2018

0.75

€ 49.95

141

Galil Sauvignon Blanc

2018

0.75

€ 17.95

143

Grand Vin

2018

0.75

€ 79.95

141

Galil Viognier

2020

0.75

€ 17.95

143

Razi’el

2018

0.75

€ 59.95

141

Galil Gewürztraminer

2018

0.75

€ 17.95

141

Galil Blanc de Noir

2018

0.75

€ 17.95

141

Galil Alon White

2020

0.75

€ 19.95

146

Beeslaar

2018

0.75

€ 64.95

141

Galil Yiron White Flagship wine

2019

0.75

€ 29.95

146

Beeslaar

2018

141

Galil Mountain Rosé

2020

0.75

€ 14.95

141

Galil Mountain Cabernet Sauvignon

2019

141

Galil Mountain Cabernet Sauvignon

2019

141

Galil Mountain Merlot

2019

141

Galil Mountain Merlot

2019

141

Galil Mountain Syrah

141

BEESLAAR

€ 129.00

FINCA SOPHENIA

€ 7.95

0.375

1.5

€ 14.95

151

Altosur Torrontés

2018

0.75

€ 11.95

€ 7.95

151

Altosur Sauvignon Blanc

2018

0.75

€ 11.95

0.75

€ 14.95

151

Altosur Chardonnay

2018

0.75

€ 11.95

2019

0.75

€ 14.95

151

Chardonnay Estate Reserva

2019

0.75

€ 17.95

Galil Grenache

2016

0.75

€ 19.95

151

Synthesis Sauvignon Blanc

2019

0.75

€ 29.95

141

Galil Ela

2018

0.75

€ 19.95

151

Altosur Bonarda

2018

0.75

€ 11.95

141

Galil Ela

2017

€ 45.00

151

Altosur Cabernet Sauvignon

2018

0.75

€ 11.95

141

Galil Alon

2016

€ 19.95

151

Altosur Malbec

2019

0.75

€ 11.95

141

Galil Alon

2017

€ 45.00

151

Cabernet Sauvignon Estate Reserva

2019

0.75

€ 17.95

141

Galil Haverim

2016

0.75

€ 29.95

151

Malbec Estate Reserva

2019

0.75

€ 17.95

141

Galil Meron Flagship Wine

2017

0.75

€ 29.95

151

Synthesis Cabernet Sauvignon

2017

0.75

€ 29.95

141

Galil Yiron Flagship Wine

2017

0.75

€ 34.95

151

Synthesis Malbec

2018

0.75

€ 29.95

141

Yiftah Single Vineyard

2013

0.75

€ 79.95

151

Synthesis the Blend

2017

0.75

€ 39.95

151

Tardio Late Harvest

nnb

0.75
0.375

1.5
0.75
1.5

0.5

€ 19.95

Prijslijst
pg

Naam

Prijslijst
Jaargang

Inhoud

Prijs

pg

LAS NIÑAS

Naam

Jaargang

Inhoud

Prijs

MICHEL COUVREUR

154

Chardonnay Bio

2019

0.75

€ 8.95

167

The Unique Whisky 44%

0.7

€ 49.95

154

Chardonnay Ella Reserva Bio

2018

0.75

€ 11.95

167

Cap a Pie 45%

0.7

€ 61.95

154

Chardonnay Sin Filtro Bio

2017

0.75

€ 17.95

167

Overaged Malt Whisky 43%

0.7

€ 72.95

154

Carmenère Ella Reserva Bio

2018

0.75

€ 11.95

167

Overaged Malt Whisky 53%

0.7

€ 95.00

154

Syrah Ella Reserva Bio

2016

0.75

€ 11.95

167

Special Vatting Malt Whisky 45%

0.7

€ 135.00

167

Couvreur’s Clearach 43%

0.7

€ 49.95

167

Intravaganza Clearach 50%

0.7

€ 65.00

RICHMOND PLAINS
158

Sauvignon Blanc Bio

2019

0.75

€ 14.95

167

Pale Single 45%

0.7

€ 89.95

158

Pinot Gris Bio

2019

0.75

€ 16.95

167

Candid Malt Whisky 49%

0.7

€ 99.00

158

Blanc de Noir Bio

2020

0.75

€ 17.95

Blossoming Auld Sherry Single Malt Whisky 45%

0.5

€ 195.00

158

Pinot Noir Bio

2018

0.75

€ 21.95

High Privacy 1998

0.5

€ 279.00

Verry Sherried

0.5

€ 359.00

the Ninetees 1990

0.5

€ 399.00

GRAVEL AND LOAM
159

Sauvignon Blanc

2020

0.75

€ 10.95

159

Pinot Noir

2015

0.75

€ 14.95

PENLEY ESTATE

MONDARIZ
170

Bruisend Water Klein 0,33L - Doos van 35 flessen

0.33

€ 35.00

170

Plat Water Klein 0,33L - Doos van 35 flessen

0.33

€ 35.00

163

Heritage - Genevieve

2020

0.75

€ 14.95

170

Bruisend Groot Water 0,75L - Doos van 15 flessen

0.75

€ 25.50

163

Mythology - Phoenix

2019

0.75

€ 13.95

170

Plat Water Groot 0,75L - Doos van 15 flessen

0.75

€ 25.50

163

Mythology - Atlas

2019

0.75

€ 13.95

163

Heritage - Tolmer

2019

0.75

€ 16.95

163

Heritage - Francis

2019

0.75

€ 15.95

163

Heritage - Hyland

2019

0.75

€ 14.95

163

Project - Eight

2008

0.75

€ 29.95

163

Steyning

2018

0.75

€ 29.95

163

High Estate - Eos

2018

0.75

€ 49.95

163

High Estate - Helios

2018

0.75

€ 49.95

Tot €9,95

Tot €9,95 - witte wijn
pg

Naam

Jaargang

Prijs

107

Aragonesas Crucillon Blanco

2019

€ 5.95

85

Terre di Sera Bianco

94

Cuatro Rayas Dama del Lago Verdejo

2020

€ 6.95

94

Cuatro Rayas Dolce Piacere Frizzante

2018

€ 6.95

108

La Bodega de Pinoso Vermador Blanco Bio

2020

€ 6.95

40

Fonjoya Terzac Blanc

2020

€ 7.95

106

MITOS Blanco BIO

2020

€ 7.95

108

La Bodega de Pinoso Vergel Blanco Bio

2020

€ 7.95

121

Gustavshof TraubePur - Bio druivensap helder

alcoholvrij

€ 7.95

43

Nicolas Bouchard Deshenrys Blanc

2020

€ 8.95

47

Well of Wine Sauvignon-Blanc

2020

€ 8.95

47

Well of Wine Viognier

2020

€ 8.95

47

Well of Wine Chardonnay

2020

€ 8.95

53

Château du Cèdre Blandine le Blanc

2019

€ 8.95

78

Venea Vitali

2019

€ 8.95

37

Château Vessière Mas de Vessière Blanc Bio

2020

€ 9.95

38

DomPeynac Chardonnay

2020

€ 9.95

39

Villa des Croix Picpoul de Pinet

2019

€ 9.95

41

Le Quartier de Menilmontant Chardonnay

2019

€ 9.95

41

Le Quartier de Menilmontant Sauvignon-Blanc

2019

€ 9.95

55

Mont D’Oraàs ADN Blanc Bio

2020

€ 9.95

67

Giol Pinot Grigio Bio

2020

€ 9.95

67

Giol Verduzzo Bio

2018

€ 9.95

67

Giol Chardonnay Bio

2020

€ 9.95

67

Giol Sesto Senso Bronner Bio

2019

€ 9.95

91

Lopez de Haro Rioja Blanco Sobre Lias

2020

€ 9.95

105

Santa Cruz Cueva del Chamán Sauvignon Blanc Bio

2020

€ 9.95

105

Santa Cruz Cueva del Chamán Verdejo Bio

2020

€ 9.95

114

Quinta do Regueiro Trajadura

2020

€ 9.95

125

Mehofer Grüner Veltliner Klassik Bio

2020

€ 9.95

125

Mehofer Gruner Veltliner Qualitatswein 1Liter Bio

€ 6.95

€ 9.95

Tot €9,95 - rode wijn
pg

Naam

107

Aragonesas Crucillon Tinto

85

Terre di Sera Rosso

94

Cuatro Rayas Dama del Lago Tempranillo

108

Tot €9,95 - rosé wijn & mousserend
Jaargang

Prijs

pg

Naam

Jaargang

Prijs

2018

€ 5.95

108

La Bodega de Pinoso Vermador Rosado Bio

2020

€ 6.95

€ 6.95

40

Fonjoya Terzac Rosé

2020

€ 7.95

2018

€ 6.95

89

Otero Dominio de Otero Rosado

2020

€ 7.95

La Bodega de Pinoso Vermador Tinto Bio (Fuente Oro)

2019

€ 6.95

108

La Bodega de Pinoso Vergel Rosé Bio

2020

€ 7.95

40

Fonjoya Terzac Rouge

2019

€ 7.95

47

Well of Wine Grenache Rosé

2020

€ 8.95

102

Tinedo JA! Bio

2020

€ 7.95

40

Fonjoya Les Mouliès

2020

€ 8.95

106

MITOS Joven - Tinto BIO

2020

€ 7.95

37

Château Vessière Mas de Vessière Rosé Bio

2020

€ 9.95

121

Gustavshof Traube Pur - Bio druivensap Rood

alcoholvrij

€ 7.95

91

Lopez de Haro Rioja Rosé

2020

€ 9.95

43

Nicolas Bouchard Deshenrys Rouge

2019

€ 8.95

125

Mehofer Vivo Rosé Bio

2020

€ 9.95

47

Well of Wine Merlot

2019

€ 8.95

53

Château du Cèdre Marcel Malbec

2020

€ 8.95

78

Venea Burbero

2019

€ 8.95

67

Giol Perla Frizzante Bio

€ 8.95

108

La Bodega de Pinoso Vergel Tinto Bio

2019

€ 8.95

94

Cuatro Rayas Frizzante 61

€ 8.95

37

Château Vessière Mas de Vessière Rouge Bio

2019

€ 9.95

41

Le Quartier de Menilmontant Merlot

2017

€ 9.95

55

Mont D’Oraàs ADN Rouge Bio

2020

€ 9.95

67

Giol Merlot Amabile Semi Dolce Bio

2019

€ 9.95

69

Giribaldi Barbera d’Asti Alma

2019

€ 9.95

83

Villa Mottura Negroamaro del Salento

2020

€ 9.95

83

Villa Mottura Primitivo del Salento

2019

€ 9.95

91

Lopez de Haro Rioja Joven Tempranillo

2020

€ 9.95

93

Matsu el Picaro

2020

€ 9.95

98

Altovinum Evodia

2019

€ 9.95

101

Familia Conesa Vina Consolación Roble Bio

2020

€ 9.95

102

Tinedo Cala N. 1 Bio

2018

€ 9.95

105

Santa Cruz Cueva del Chamán Garnacha Tintorera Bio

2020

€ 9.95

125

Mehofer Zweigelt 1 Liter Bio

€ 9.95

MOUSSEREND

Vin naturel en
sulfiet vrij

Vin Naturel Sulfiet vrij
pg

Naam

Jaargang

Prijs

31

Grand Launay Rouge Pour Amelie Bio

2019

€ 14.95

53

Chateau du Cedre Extra Libre 12 Mois Bio

2019

€ 22.95

53

Chateau du Cedre Extra Libre 18 Mois Bio

2016

€ 44.95

63

Pratello Garda Rosso Bio

2020

€ 16.95

67

Giol Pinot Grigio Senza Solfiti Bio

2020

€ 10.95

67

Giol Chardonnay Senza Solfiti Bio

2020

€ 11.95

67

Giol Merlot Senza Solfiti Bio

2020

€ 10.95

67

Giol Cabernet Sauvignon Senza Solfiti Bio

2020

€ 10.95

92

Vintae Le Naturel Blanco Bio

2021

€ 12.95

92

Vintae Le Naturel Bio

2020

€ 11.95

92

Vintae Le Naturel Reposado Bio

2013

€ 28.95

121

Gustavshof PUR Riesling Bio

2016

€ 24.95

121

Gustavshof Purist Bio

2017

€ 17.95

121

Gustavshof Zero S Bio

2019

€ 13.95

www.wellofwine.nl

