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Welke wijnen schenkt u uw relaties dit jaar?



VOORWOORD

Met gepaste trots presenteren wij u ons eerste relatiegeschenken-
brochure! Het is een greep uit het assortiment waar we zelf 
zeer blij van zouden worden als we deze wijnen cadeau zouden 
krijgen ... Als vader ben ik bijzonder trots op de foto’s en de hele 
lay-out van deze uiteenzetting; de opleiding van zoon Seb aan de 
kunstacademie begint zijn vruchten af te werpen.

Wijn aan de Kade bestaat nu vier jaar en we mogen ons verheugen 
op een steeds groter wordende klantenkring. We  hopen dat we 
met deze brochure zowel nieuwe - als bestaande klanten een 
impressie geven van onze wijnen. Deze selectie bestaat uit een 
aantal nieuwe, als ook uit wijnen die we sinds het begin in het 
assortiment voeren. Van klassieke Franse, Italiaanse & Spaanse 
wijnen, maar ook wijn uit Nederland en zélfs Azerbeidzjan!

We nodigen u van harte uit om de brochure met aandacht te 
lezen, en wilt u naar aanleiding daarvan komen proeven? Neem 
dan contact met ons op voor een afspraak.

- Leon KoudijzerOktober 2019, Rheinhessen



DOMINIO DE CAIR

‘Dominio de Cair is een nieuw gebouwd wijnbedrijf gelegen binnen de gemeentegrenzen van La 

Aguilera, Quintana del Pidio, Gumiel de Mercado en Moradillo de Roa, en binnen de DO Ribera del 

Duero (Burgos). De eerste wijnen werden uitgebracht in december 2010. Uitgerust met de meest 

moderne systemen van productie, terwijl men met veel respect voor de natuur de oude wijngaarden 

koestert, die gelegen zijn op hellingen met een hoogte van 800-950m boven de zeespiegel.’  

Cuvée 2016 in kist
- 85% Tempranillo, 15% Merlot - 9 mnd.  gerijpt op eikenhout 

- stokken van gemiddeld 30 jaar oud

14,05€
excl. btw

21,07€
excl. btw

Crianza 2013 in kist
- 100% Tempranillo - 14 maanden gerijpt op eikenhout

- stokken van gemiddeld 45 jaar oud!

Echte kerstwijnen! Perfecte begeleiders voor wild en krachtige kazen. 

Wijnen voor een bijzonder moment..

1 2

35,91€
excl. btw

3 4

Reserva 2012 in kist
- 100% Tempranillo - 24 mnd.  gerijpt op eikenhout 

- stokken van 70 tot 100 jaar oud!

185,95
excl. btw

€

Reserva 2012 x 6 in kist
- 6 flessen Tierras de Cair Reserva

- In originele kist van Dominio de Cair!

Kist kan verpakt worden naar wens,  met persoonlijke wenskaart en 

informatie over het wijnhuis en wijn-spijscombinaties! 

Uitzonderlijke kwaliteit..

Na de alcoholische en malolactische gisting, respectievelijk in grote eiken vaten en nieuwe fusten, rust de wijn 
gedurende 24 maanden in Frans eiken vaten en vervolgens 18 maanden op fles. De wijn is zeer diep van kleur. 
De neus is intens met een prachtige balans tussen fruit en hout. Rijke aroma’s van zwart fruit, verfijnd hout, 
leer en pure chocolade. De afdronk is lang en krachtig. Sublieme wijn die gerekend mag worden tot het mooiste 
dat de streek voortbrengt.

RIBERA DEL DUERO, SPANJE



ASPI WINERY

Viognier 2018 in kist
- Gastronomische witte wijn van 100% Viognier!

- Heerlijk als aperitief of bij gegrilde witvis gerechten

11,12€
excl. btw

14,05€
excl. btw

Syrah 2014 in kist
- Krachtige wijn van 100% Syrah 

- Een echte kerstwijn: kruidig & fruitig. Heerlijk bij wild.

Voor witte wijnen hebben we ook Chardonnay, Verdejo & Traminer

 voor dezelfde prijs als de Viognier.. 

5 6

Een moderne kijk op eeuwenoude wijncultuur.

Azerbeidzjan is een ambitieus wijnland. Met een kijk op de toekomst produceert Aspi Winery een constante 
kwaliteit wat betreft zijn Traminer, Viognier, Syrah en Petit Verdot. Tegelijkertijd experimenteert het bedrijf 
met allerlei technieken en druiven om het Kaukakus-gebergte te herontdekken. Een prachtig voorbeeld van die 
ambitie is de Special Edition. Top kwaliteit wijn gemaakt van 100% ingedroogde Syrah! 

23,93€
excl. btw

7 8

Viognier & Syrah in kist
- Perfect voor het kerstdiner, Viognier bij het voorgerecht & Syrah 

bij het hoofdgerecht!

37,15
excl. btw

€

Special Edition 2012 
- Top kwaliteit uit Azerbeidzjan van 100% Syrah

- Gemaakt van ingedroogde druiven, Amarone-stijl.

De Viognier, een lastig te cultiveren druif, is een prachtig voorbeeld van de kwaliteit 

die het bedrijf nastreeft. De rode wijnen zijn krachtig, vol en rijp van smaak 

SAVALAN VALLEI, AZERBEIDZJAN

‘Een land van millennia oude wijnhistorie. Uit archeologische opgravingen blijkt dat er in 

Azerbeidzjan al ruim 8000 jaar wijn wordt verbouwd. In die tussentijd heeft de wijnindustrie in dit 

gebied vele pieken en dalen gehad. In de jaren 70 zag de Sovjet Unie in eerste instantie kansen om 

de wijnbouw te ontwikkelen maar werd echter gestagneerd door de ‘drooglegging’ die Gorbatsjov 

oplegde in de jaren 80. De laatste jaren is het land weer in opmars met een balans tussen het 

behouden van traditie en inbreng van moderne expertise.’



ANTOLINI VINI

‘Antolini is een echt Italiaans familiebedrijf. In 1992 is de jongste generatie Pier Paolo en 

Stefano Antolini ‘ingestapt’. De broers maken wijnen met dezelfde passie en toewijding 

als hun vader en oom. Compromisloos en op biologische wijze maken ze wijnen die 

zich kenmerken door finesse, elegantie en fruit. De druiven worden gedroogd op de 

eerste verdieping van een uiterst moderne wijnkelder. Het domein mag zich rekenen 

tot de selecte groep, die de prestigieuze ‘Slow Wine’ onderscheiding heeft ontvangen.’  

Corvina 2014 in kist
- 100% Corvina! Antolini’s favoriete druif uit Valpolicella.

Kruidig en fruitig karakter, 12 maanden gerijpt op eikenhout.

12,77€
excl. btw

16,07€
excl. btw

Valpolicella Ripasso 2016 in kist
- Volle wijn met tonen van framboos & kersen in het fruit. Een hint 

van vanille en kruidnagel door de rijping op eikenhout.

Bijzondere wijnen van een klein familie bedrijf..

9 10

28,93€
excl. btw
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Amarone ‘Morópio’ 2014 in kist
Zeer geconcentreerde wijn van ingedroogde druiven! Fris fruit 

wisselt zich af met gerijpt & gedroogd fruit. Tonen van chocolade, 
honing en kaneel. Een koopje voor deze kwaliteit..

49,18
excl. btw

€

Amarone & Recioto in kist
De Amarone samen met de Recioto in een kist! De Recioto is een 

dessertwijn van ingedroogde druiven.. Heerlijk bij chocolade-
desserts of stevige kazen als blauwaderkaas. 

Kist kan verpakt worden naar wens,  met persoonlijke wenskaart en 

informatie over het wijnhuis en wijn-spijscombinaties! 

Geconcentreerde wijn van ingedroogde druiven.

De druiven voor de Amarone worden na de oogst eerst een aantal weken gedroogd tot krentjes. Enorm krachtige 
Amarone met maar liefst 16% natuurlijk alcohol. Gemaakt van Corvina, Corvinone, Rondinella en een beetje 
Molinara druiven. Jaarlijks productie van slechts 8 a 9000 flessen. Deze ‘Moropio’ heeft een robijnrode kleur 
en een intens bouquet van gedroogde bloemen, zwarte kersen jam en rozijnen. Het smaakpalet is rijk met tonen 
van zoete kruiden, chocolade, wilde bloemen, honing, boomschors en groene olijven.

VALPOLICELLA, ITALIE
..



W
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Barbera d’Alba ‘Mara’ in kist
- Klassiek Italiaanse stijl. Echte najaarswijn met in het fruit kers en 

bosbes. Elegante houtrijping geeft de wijn body.

excl. btw

Arneis & Barbera in kist
- De Arneis is een licht-gekruide frisse witte wijn. De naam ‘Bric-

codoro’ staat voor de heuvels van goud!

Klassiek Piemonte met een moderne kijk. Wijnen die zowel voor de kenner als 

liefhebber zeer interressant zijn!

Traditioneel wijnmaken met respect voor de natuur.

Piemonte, het gebied van de befaamde Barolo en Barbaresco, is een gebied voor traditie wat wijn betreft. Die 
klassieke stijl streeft Dante Rivetti ook na, maar met een moderne kijk op de natuur. Zo worden syntetische 
producten in de wijngaarden ten alle tijden vermeden, het plastic verbruik is laatste jaren flink gereduceerd en 
ook bespaard het bedrijf tegenwoordig 200.000 kg CO2 uitstoot dankzij de moderne zonnepanelen 

DANTE RIVETTI

11,95€
excl. btw

22,65
excl. btw

€

PIEMONTE, ITALIE

‘Eind 19e eeuw kocht Giuseppe Rivetti in de Neive drie wijnhuizen en in 1970 nam zijn kleinzoon 

deze over en begon onder zijn eigen naam wijn te maken en te verkopen. Inmiddels bezit de familie 

42 hectare aan keurig onderhouden wijngaarden. Dante brengt er het grootste deel van zijn tijd 

door, terwijl zijn vrouw en drie kinderen thuis de zaken perfect voor elkaar hebben. Het zijn vooral 

de traditionele wijze van wijn maken en de prachtige kwaliteit die de familie Rivetti de bekendheid 

geven die ze momenteel geniet.’

Barolo ‘l’Eglise’ 2013 in kist
- 100% Nebbiolo. 24 maanden gerijpt op eikenhout. Tonen van 

rozen, bosvruchtenjam, tabak en leder. Echte bewaarwijn, kan wel 
30 jaar oud worden. 

34,71€
excl. btw

34,71€
excl. btw

Barbaresco Riserva 2012 in kist
- 100% Nebbiolo. 36 maanden gerijpt op eikenhout. 

Aristocratisch & genereus karakter. Echte bewaarwijn, kan wel 30 
jaar oud worden.

De Barolo &  Barbaresco zijn echte bewaarwijnen!

15 16

..



Prijzen zijn excl. BTW

24,38
Half flesje

€

0,375L

260,33
JEROBOAM

in kist

€

3L

90,90
MAGNUM

€

1,5L

17

18

19

20

Het oudste wijnhuis uit Champagne.

Al meer dan vier eeuwen wordt de kennis van het wijnhuis  behouden. In 1584 verbouwde Pierre Gosset als 
een van de eerste wijn in het plaatsje Aÿ. Hij produceerde stille wijnen, voornamelijk Pinot Noir. Diezelfde druif 
wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt maar dan uiteraard in een mousserende variant! Sinds de 18e eeuw 
is het domein Champagne gaan produceren. Altijd strevend naar die frisse en tegelijkertijd krachtige stijl.. 

CHAMPAGNE

41,69€
excl. btw

Gosset Champagne in kist
- Complexe & breed inzetbare Champagne. Een feestelijke wijn 

voor memorabele momenten..

Kist kan verpakt worden naar wens,  met persoonlijke wenskaart en 

informatie over het wijnhuis en wijn-spijscombinaties! 

‘De Grande Réserve is een unieke Champagne 

die al meer dan 30 jaar het icoon is van de 

style van het wijnhuis. De missie is om de 

frisheid van de wijn te behouden door onder 

andere de malolactische gisting te voorkomen! 

Hierdoor worden alle natuurlijke fruitaroma’s 

behouden. Frisheid betekent in dit geval niet 

dat het enkel bij frisse gerechten geserveerd kan 

worden. Een Champagne als Gosset kan bijna 

alles aan. Uiteraard heerlijk bij oesters, vis en 

schaaldieren, maar probeer de wijn ook eens 

met kipgerechten, fazant of Parmezaanse kaas. 

Eigenlijk is elk moment geschikt voor een glas 

Grande Réserve.’



23

53,71€
excl. btw

Blanc de Blancs in kist
- Gemaakt van 100% Chardonnay. Zeer verfijnde wijn met tonen 

van citrusfruit en acacia. Fris maar krachtige Champagne met 
een prachtige afdronk.

Nieuw in het assortiment!

21

36,73€
excl. btw

Bleu Brut in kist
- Blend van Chardonnay, Pinot Noir & Pinot Meunier. Tonen 
van wilde perzik, Reine Claude en abrikoos met een hint van 

hazelnoten praliné.

22

45,82€
excl. btw

Rosé Brut in kist
- Blend van Chardonnay, Pinot Noir & Pinot Meunier. Prachtige 

rosé kleur. Tonen van framboos, aardbei. Zeer verleidelijke 
Champagne.

24

53,71€
excl. btw

Blanc de Noir in kist
- Gemaakt van 100% Pinot Noir. Expressieve wijn met tonen van 
exotisch fruit en pruim in de aroma. Een complexe wijn met een 

intense afdronk.

“Champagne is the one 
thing that gives me zest 
when I feel tired..”

- Brigitte Bardot 



Een kleinschalig familiebedrijf 
sinds 1794..

‘Aspasie, een familie bedrijf dat van generatie tot generatie wordt overgedragen. Sinds 1964 heeft 

Remi Ariston de leiding en doet dit samen met zijn zoon Paul-Vincent. Aspasie perfectioneert ‘the 

Art of Champagne-making’ door de moderne technieken toe te passen met het respect naar de 

tradities. Vanaf het begin in 1794 verbouwt de familie de toegestane druiven en houdt deze ook 

gescheiden in de kelder. Dit doen ze om de balans en finesse te waarborgen waar Aspasie voor 

staat.’  

27

35,91€
excl. btw

Blanc de Blancs in kist
- Gemaakt van 100% Chardonnay. Tonen van witte bloemen, 

noten en een vleugje citrus. Complexe, frisse Champagne. Heerlijk 
bij schelpdieren of inktvis.

Kist kan verpakt worden naar wens,  met persoonlijke wenskaart en 

informatie over het wijnhuis en wijn-spijscombinaties! 

25

29,30€
excl. btw

Carte Blanche in kist
- Blend van Chardonnay, Pinot Noir & Pinot Meunier. Florale 
tonen in de aroma en smaak. Een perfect aperitief voor een 

speciale gelegenheid.

26

Rosé Brut in kist
- Blend van Pinot Noir & Pinot Meunier. Tonen van aardbei 

en kweepeer, Het kruidige karakter maakt de wijn zeer 
gastronomisch. Heerlijk met o.a. eendenborst.

28

Brut de Fût in kist
- Prachtige Champagne prijs/kwaliteit! Zeer complexe en 

expressive wijn. Tonen van citrus, honing, rozen en gedroogd fruit 
zijn allemaal te vinden in deze wijn. 

33,43
excl. btw

€

49,95€
excl. btw

Eigen import!



18,60€
excl. btw

Cava ‘GM’ duo in kist
- De Brut & Rosé Brut in één kist! Wijnen voor een gezellig 

moment oftewel ‘Gran Moments’

Kist kan verpakt worden naar wens,  met persoonlijke wenskaart en 

informatie over het wijnhuis en wijn-spijscombinaties! 

9,09€
excl. btw

Cava ‘GM’ Brut in kist
- Blend van Xarel-lo, Macabeo, Parellada. Mooie goudgele 

kleur, zeer fijne mousse, zacht aroma van rijp fruit en subtiele 
citrustonen en een hint van toast. 

30

Cava ‘GM’ Rosé Brut in kist
- Gemaakt van 100% Trepat. Fijne mousse met rood fruit. 

Heerlijk als aperitief maar bijvoorbeeld ook geschikt in combinatie 
met een salade van rode biet en geitenkaas.

32

Cremant Extra Brut 2016 in kist
- Afkomstig van het noordelijkste deel van de Bourgogne en komt 

niet alleen qua locatie maar ook qua smaak het dichtst in de 
buurt van een echte Champagne!

10,74
excl. btw

€

16,90€
excl. btw

29
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15,91€
excl. btw

Nero di Lambrusco in kist
- Top-kwaliteit Lambrusco, zoals die ooit bedoeld was! Verrassend 

aperitief maar gastronomisch ook zeer breed inzetbaar. Van een 
rode pasta tot een sparerib van de grill..

Kist kan verpakt worden naar wens,  met persoonlijke wenskaart en 

informatie over het wijnhuis en wijn-spijscombinaties! 

15,25€
excl. btw

Grüner Veltliner Sekt in kist
- De meest prestigieuze witte druif van Oostenrijk in een 

mousserende vorm! Verfijnd fruit met een elegante hint van witte 
peper. Verrassende wijn..

34

Cuvée de l’Ecusson Rosé Brut in kist
- Zeer verfijnde mousserende rosé uit Luxemburg, gemaakt van 
100% Pinot Noir! Tonen van fris fruit als framboos en aardbei. 

Een perfect aperitief.. 

36

Drie kleuren bubbels in kist
- Drie verschillende kleuren bubbels betekent drie maal meer 
feest! Met de Grüner Veltliner uit Oostenrijk, Pinot Noir uit 

Luxemburg en de top-kwaliteit Lambrusco uit Italië.. 

15,70
excl. btw

€

39,42€
excl. btw

33

35
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MEDOC, BORDEAUX

27,28€
excl. btw

Château Potensac in kist
- Jaargang 2011 of 2012. Prachtig klassieke stijl Bordeaux 

van Domaines Delon. Is nu al heerlijk na decanteren, maar kan 
bewaard worden tot 2035.

Kist kan verpakt worden naar wens,  met persoonlijke wenskaart en 

informatie over het wijnhuis en wijn-spijscombinaties! 

‘Château Potensac had als A.C. Médoc 

als enige de status van Cru Bourgeois 

Exceptionnel totdat deze classificatie in 

2007 werd afgeschaft. Het domein ligt in 

het noorden van de Médoc op een hoog 

punt op een kalkstenen bodem bedekt met 

kiezelhoudende klei, vergelijkbaar met die van 

Saint-Estephe. Op dit speciale terroir groeien 

hier Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc 

stokken van wel 80 jaar oud die nog steeds 

perfect rijpe en gezonde druiven voortbrengen. 

Château Potensac is een krachtige, rijke wijn en 

wordt door velen beschouwd als een klassiek 

voorbeeld van een Médoc..’

PAUILLAC, BORDEAUX

57,20€
excl. btw

Château d’Armailhac in kist
- Jaargang 2011 of 2012. De ‘11 is een zeer klassieke stijl, waar 
de ‘12 expressief is in het rijpe fruit. Beide waren goede jaren voor 

het domein! Bewaarpotentieel tot 2040.

Kist kan verpakt worden naar wens,  met persoonlijke wenskaart en 

informatie over het wijnhuis en wijn-spijscombinaties! 

‘Chateau d’Armailhac, gelegen in de appellatie 

van Pauillac, heeft zijn naam te danken aan 

de broers Dominique & Guilhem Armailhacq. 

Echter werd het domein 1933 overgenomen 

door Baron Philippe de Rothschild. Het 

Chateau kreeg vanaf de overname de status 

‘cinquième Grand Cru Classe volgens de 

classificatie uit 1855. De stijl van Chateau 

d’Armailhac is te vergelijken met een kleine 

Chateau Mouton Rothschild. De wijn is 

getypeerd door het rijk exotisch fruit met een 

uitgesproken stijl. Een deel van de wijn is gerijpt 

in vaten die eerder jaargangen van Chateau 

Mouton hebben gehouden..’

38



POMEROL, BORDEAUX

38,42€
excl. btw

l’Hospitalet de Gazin in kist
- Jaargang 2011, 2012 & 2013. Pomerol wijnen zijn vrijwel 

gegarandeerd goed. Vergeleken met de linkeroever vaak net zo 
krachtig maar eleganter in karakter.

Kist kan verpakt worden naar wens,  met persoonlijke wenskaart en 

informatie over het wijnhuis en wijn-spijscombinaties! 

‘l’Hospitalet de Gazin is de tweede wijn van 

het Château Gazin, de buurman van de grote 

Petrus. Pomerol wijnen kenmerken zich door 

de fluwelen structuur van de tannines. Het is 

de plek waar de Merlot furore maakt. Een wild 

karakter in zijn jeugd met tonen van zwarte 

bes en kersen. Na rijping zal de wijn meerdere 

smaken onthullen als leder en tabak. Sinds 

begin 20e eeuw is het domein al vijf generaties 

in het bezit van de nakomelingen van Louis 

Soualle.Op de locatie van het Château bevond 

zich eerder een ziekenhuis, gebouwd door 

ridders, om pelgrims te ontvangen op de route 

Santiago de Compostela ’

SAINT EMILION, BORDEAUX

18,51€
excl. btw

Château Tour Renaissance 2015 in kist
- Deze Grand Cru uit Saint-Emilion is een zeer verfijnde Bordeaux. 

Dit zijn echte najaarswijnen. Heerlijk met wild- of stoofvlees. 
Drinkbaar van nu tot aan 2030..

Kist kan verpakt worden naar wens,  met persoonlijke wenskaart en 

informatie over het wijnhuis en wijn-spijscombinaties! 

‘Daniel Mouty is de derde generatie en onder 

zijn leiding is het familiebedrijf uitgegroeid 

tot een eigentijds bedrijf dat bestaat uit 6 

domeinen met een gezamelijke grootte van 53 

hectare. In 1982 bracht zijn vrouw Françoise 

het Château Tour Renaissance in de familie, 

het domein met Grand Cru status uit Saint 

Emilion. In 1986 kocht Daniel Château 

Rambaud aan de oever van de Dordogne. 

De wijnen van de familie Mouty worden 

gekenmerkt door fluwelige karakters en 

structuur. Elegantie en complexiteit zijn altijd 

de belangrijkste elementen van hun wijnen uit 

Saint-Emilion & Pomerol’

39 40



26,78€
excl. btw

Expression de Ch. Grand Bourdieu duo 
- De witte en rode wijn van Château Grand Bourdieu uit Graves 
in een kist. Sensationele blend van Semillon en Sauvignon Blanc 
voor de witte wijn. Klassiek Merlot en Cabernet voor het rood.

Kist kan verpakt worden naar wens,  met persoonlijke wenskaart en 

informatie over het wijnhuis en wijn-spijscombinaties! 

15,28€
excl. btw

Château du Retout in kist
- Prachtige Cru Bourgeois uit de Haut-Medoc. Gemaakt van 30 
jaar oude stokken, 12 maanden gerijpt op eikenhout zorgen voor 

een afronding van straffe tannine. 

42

Château Lafleur-Gazin in kist
- Voor Bordeaux standaarden een ‘lichte’ wijn. Dat maakt het een 
uitermate sappige wijn. Fruittonen van framboos, kers en zwarte 

bes met een vleugje cacao.

35,91
excl. btw

€

41

43 Dit is slechts een greep uit ons 

Bordeaux assortiment! We 

hebben hiernaast nog ca. 50 

verschillende wijnen uit deze 

streek. Van AOC Bordeaux 

tot aan de absolute top zoals 

Château Mouton Rothschild, 

Château Haut-Brion & Château 

Margaux! En niet te vergeten, 

edelzoete Sauternes..



L’ABBAYE DU PETIT QUINCY

‘Dominique Gruhier, eigenaar van en tevens wijnmaker op Domaine de l’Abbaye du 

Petit Quincy, maakt hele goede wijnen voor een alleszins redelijke prijs. Een man die in 

alles perfectie nastreeft. Het Domaine is 26 hectare groot, produceert circa 200.000 

flessen en is opgesplitst in diverse percelen, waarvan een gedeelte in Chablis. Al 

geruime tijd werkt Dominique biologisch en in 2014 is hij ook officieel gecertificeerd’  

Tonnerre 2017 in kist
- Gemaakt van 100% Chardonnay. De druiven zijn zeer noordelijk 
aangeplant en hebben daardoor de stijl van een Chablis. Heerlijk 

met oesters en witvis. 

16,05€
excl. btw

18,18€
excl. btw

Epineuil 2017 in kist
- Gemaakt van 100% Pinot Noir. Typisch Bourgondische stijl, in 
zijn jeugd fris fruit als framboos en kers. Naarmate de wijn rijpt 

zal hij aardse tonen geven.

Echte kerstwijnen! Perfecte begeleiders voor wild en krachtige kazen. 

Wijnen voor een bijzonder moment..

44 45

32,98€
excl. btw

46 47

Bourgogne blanc & rouge in kist
- De witte & rode Bourgogne van Dominique Gruhier 

in één kist

Wit, rood & bubbels in kist
- De wijnen van Dominique Gruhier in één kist! De witte Tonnerre, 

de rode Epinieul en de Cremant de Bourgogne.

Kist kan verpakt worden naar wens,  met persoonlijke wenskaart en 

informatie over het wijnhuis en wijn-spijscombinaties! 

Prachtige prijs/kwaliteit.

De Bourgogne is een van de meest prestigieuze wijngebieden ter wereld. Het gebied produceert ook de duurste 
wijnen ter wereld. De Bourgogne produceert zonder twijfel top kwaliteit wijnen, echter is het overgrote deel uit  
het gebied naar onze mening het geld niet waard. Dominique Gruhier haalt graag op een betaalbare manier  de 
frisse kwaliteiten van het gebied naar boven.

BOURGOGNE, FRANKRIJK

€

48,68
excl. btw

€



LUCIEN LE MOINE

31,40€
excl. btw

Bourgogne blanc of rouge in kist
- De basis van Lucien le Moine in het wit of rood. top-kwaliteit 

Bourgogne. Alsof je een Grand Cru drinkt. Voor zowel wit als rood 
is het jaargang 2011.

Kist kan verpakt worden naar wens,  met persoonlijke wenskaart en 

informatie over het wijnhuis en wijn-spijscombinaties! 

‘Het Bourgogne-huis Lucien Le Moine 

werd in 1999 opgericht door de Libanees 

Mounir Saouma, samen met zijn vriendin 

Rotem Brakin. Hun passie is het maken van 

Bourgognes zoals men dat 100 tot 150 jaar 

geleden deed. Met een geheel eigen visie en 

filosofie selecteert Mounir de wijngaarden in de 

Côte de Beaune en Côte de Nuits. Met grote 

precisie bakent hij de terreinen af, hij koopt 

het fruit en bezit zelf geen enkele vierkante 

meter grond. Zijn wijnen liggen lang op fust en 

worden, in vergelijking met wat gebruikelijk is in 

de Bourgogne, pas laat op fles gebracht. ’

48 49

MARCHAND TAWSE

57,85€
excl. btw

Pommard ‘Les Epenots’ Pr. Cru in kist
- Voor de klassieke wijnliefhebber! 100% Pinot Noir uit de 

Premier Cru wijngaard ‘Les Epenots’ uit Pommard. 

Kist kan verpakt worden naar wens,  met persoonlijke wenskaart en 

informatie over het wijnhuis en wijn-spijscombinaties! 

‘Het duo Pascal Marchand en Moray Tawse 

is een match ‘made in heaven’, en door het 

toevoegen van wijnmaker van het jaar, Paul 

Pender, krijg je een buitengewoon team en 

een aantal bijzondere wijnen. Elegant en 

klassiek, gemaakt van druiven afkomstig van 

enkele van de beste wijngaarden van de Côte 

d’Or. Ze zijn zuiver en evenwichtig, buiten-

gewoon drinkbaar en hebben de potentie om 

te ouderen. Pascal, geboren Canadees, werkte 

voorheen als jonge régisseur  op Domaine Clos 

des Epeneaux in Pommard en maakte daar 

naam door meer dan uitmuntende Pommards 

te maken’



DE WIJNGAARDSBERG

‘De oudste wijngronden van Nederland? De flanken van de Wijngaardsberg in het Limburgse 

Ulestraten! Al in 968 stonden hier druivenstokken, langs de Romeinse weg van Meerssen naar 

Hunnecum. De wijngaarden bestonden tot 1800 en in 2002 keerden ze terug. Al snel bleek 

waarom men vroeger juist dít plekje voor wijnbouw koos. Jules Nijst voor de kwaliteit van klassieke 

rassen die zich bewezen hebben in de Bourgogne, Champagne en de Elzas. Zoals de Pinot Noir, 

Pinot Gris, Chardonnay en Auxerrois.’  

Pinot Noir 2016 in kist
- Top kwaliteit Pinot Noir van Nederlandse bodem! Tonen van 

framboos, kers, aardbei en amandel.. Een wijn waar menig 
Bourgogne producent op jaloers zal zijn!

21,03€
excl. btw

23,51€
excl. btw

Blanc de Blancs 2016 in kist
- Misschien wel de beste mousserende wijn van Nederland. 

Gemaakt van100% Chardonnay. Tonen van citrus, perzik en 
abrikoos met een hint van brioche.

Bourgondisch genieten..

.. van eigen bodem
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36,69€
excl. btw
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Bourgondisch wit & rood uit NL
- Een witte wijn en rode wijn van Bourgondische druiven! Iets 

waar we in Nederland trots op mogen zijn!

Trio in kist
- Met deze drie top wijnen uit Nederland ben je helemaal 

voorbereid op het kerstdiner! 

Kist kan verpakt worden naar wens,  met persoonlijke wenskaart en 

informatie over het wijnhuis en wijn-spijscombinaties! 

Bourgondisch genieten op zijn Nederlands..

Het is al een prestatie op zich als je in Nederland een wijn produceert die mooi in balans is. Het is echter 
bewonderingswaardig wanneer een producent dit voor elkaar krijgt met Franse druiven! Jules Nijst kiest er 
bewust voor om aan de slag te gaan met klassieke druiven, in plaats van hybride druiven die speciaal gemaakt 
zijn voor het Nederlandse klimaat. Dat is ook niet zo gek, want de Wijngaardsberg geniet van een micro-klimaat 
dat vele raakvlakken heeft met het klimaat van de Bourgogne en Champagne! 

ULESTRATEN, NEDERLAND

€

60,62
excl. btw

€
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Ruby Reserve ‘29 grapes’ in kist
- Verfijnde rode port! Een echte najaarssmaak. Tonen van rijp rood 
fruit en bosbessen met kruidige hint van kaneel. Ook verkrijgbaar 

in Tawny! 

10 YO Tawny in geschenkverpaking
- Spannende, 10 jaar gerijpte, Tawny port. Tonen van karamel, 

Café au lait, hazelnoot en een vleugje van vijg. Heerlijk met Tarte 
Tartin of harde kazen.

Kist kan verpakt worden naar wens,  met persoonlijke wenskaart en 

informatie over het wijnhuis en wijn-spijscombinaties! 

Port, een prachtige versterkte wijn bij toeval..

De Douro is een betoverend mooi gebied waar door de Engelsen eind 17e eeuw veel wijn werd geëxporteerd. 
Engeland was in een oorlog verwikkeld geraakt met Frankrijk en haalden daardoor hun wijn nu uit het zuidelijkere 
Portugal. Veel wijnen werden door die lange reis echter erg slecht van kwaliteit, om dit te voorkomen voegden 
de Engelsen alcohol toe aan de wijn. Door dit proces stopte echter de normale alcoholische gisting en hield men 
natuurlijke druivensuikers over in de wijn. Zo ontstond dus per toeval een wereldberoemde dessertwijn..

DOURO, PORTUGAL

14,42€
excl. btw

20,62€
excl. btw

QUINTA DO PORTAL

‘De unieke combinatie van de schist bodem, klimaat, hoogte van de wijngaarden en nieuwe 

productietechnieken zorgen voor toegankelijke wijnen met een authentieke stijl. In de wijngaarden 

en kelders van Quinto do Portal wordt zo natuurlijk en duurzaam mogelijk gewerkt. In de kelder 

verloopt het persen en de vinificatie met behulp van zwaartekracht in plaats van pompen. Deze 

zorg en aandacht vertaalt zich in prachtige ports en droge kwaliteitswijnen met een duidelijk eigen 

karakter..’  

Fine Tawny & Ruby in kist
- De basis van de Quinta! Prachtige zuivere kwaliteit Port.. 

Heerlijk bij stevige kazen en - desserts.

22,64€

92,98€
excl. btw

40 YO Tawny in geschenkverpakking
- Het meest bijzondere product van Quinta do Portal. Zeer 

verfijnd en complex. Tonen van vijgen, karamel, cacao, pistache en 
honing. Prachtige amber kleur.

Echte kerstwijnen! Perfecte begeleiders voor krachtige kazen. 

Wijnen voor een bijzonder moment..

56 57

excl. btw



Kist kan verpakt worden naar wens,  met persoonlijke wenskaart en 

informatie over het wijnhuis en wijn-spijscombinaties! 

24,75€
excl. btw

Aix Rosé 2018 in Magnum
- Prachtige Provence rosé van Nederlandse producenten! De kleur 

van de liefde in het glas, vraagt altijd naar meer..

59

Cair Cuvée 2016 in Magnum 
- De huiswijn van Dominio de Cair! Gemaakt van 85% 

Tempranillo en 15% Merlot.. De 9 maanden rijping op eikenhout 
geeft de wijn een hint van vanille.

22,31€
excl. btw
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“A magnum is the 

perfect size for two 

gentlemen to share 

over lunch ... 

Especially if one of 

them isn’t drinking.”

- Sir Winston Churchill

Grote 

flessen voor 

grootse 

momenten..

92,98
JEROBOAM

in doos

€

3L61

37,19
MAGNUM

€

1,5L
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Prijzen zijn excl. BTW




