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VOORWOORD 
Wordt het een zelfgebreid theemutsje, een nuttig zelfhulpboek 
of toch weer iets waar iedereen blĳ  van wordt? WĲ N!

Wĳ n is nog steeds het meest gewaarde cadeau en een fantastische 
blĳ k van waardering! En als er dan ook nog aandacht besteed is 
aan de verpakking wordt uw cadeau gegarandeerd een succes. 

Leidscherĳ nwĳ n.nl is tien jaar onderweg als webwinkel en heeft 
inmiddels al vier jaar een kleine maar fi jne winkel aan de Zandweg 
in De Meern. Hier hebben we maar liefst 400 wĳ nen op voorraad, van 
heerlĳ ke huiswĳ n tot internationaal gezochte parel en alles daartussenin.

In het laatste kwartaal mogen wĳ  voor een groot aantal bedrĳ ven 
de relatiegeschenken verzorgen. Of het nu om één of duizend cadeaus gaat, 
met of zonder verpakking, op één of op verschillende adressen afgeleverd: 
wĳ  regelen het graag voor u!

Veel plezier met deze geschenkengids. We staan voor u klaar 
om uw relatiegeschenk tot een succes te maken!

- Team Leidscherĳ nwĳ n.nl
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verpakking worden geleverd 
staat dit aangegeven 
bĳ  de foto/omschrĳ ving.



ONDER DE € 25

FEUDO ARANCIO ACCUSSI IN 
GESCHENKVERPAKKING € 9,50
Een verrassende bubbel uit Italië. 
Sprankelend op alle vlakken. De wĳ n 
ruikt naar aantrekkelĳ k fris wit fruit zoals 
peer, meloen en tropisch fruit. Met frisse 
zuren en een zachte mousse. Ook al is de 
wĳ n ‘extra dry’, hĳ  smaakt fruitig en rĳ p, 
zeker niet kurkdroog.

CORTE MAJOLI 
– VALPOLICELLA 
‘RIPASSO’ € 13,39 
Ook wel de ‘baby-Amarone’ 
genoemd en een stuk goed-
koper dan de echte Amarone. 
Ripasso betekent letterlĳ k 
het laten passeren. Een 
geconcentreerde smaak 
van donkerrood fruit, rĳ pe 
kersen en een vleugje 
zoethout van de houtlagering.

CORVEZZO – PROSECCO ORGANIC € 11,36
Deze Spumante, die een hoger koolzuurgehalte heeft dan een 
Prosecco Frizzante, is bleekgeel van kleur. In de geur ontdek je 
frisse citrusaroma’s maar ook witte bloemen. De smaak is fris, 
elegant, mooi in balans tussen de frisse zuren en het fruitige.

CORTE MAJOLI 
– VALPOLICELLA 
‘RIPASSO’ € 13,39 
Ook wel de ‘baby-Amarone’ 
genoemd en een stuk goed-
koper dan de echte Amarone. 
Ripasso betekent letterlĳ k 
het laten passeren. Een 
geconcentreerde smaak 
van donkerrood fruit, rĳ pe 
kersen en een vleugje 
zoethout van de houtlagering.

FIOL PROSECCO IN LUXE 
GESCHENKVERPAKKING € 12,19
FIOL is meer dan gewoon een prosecco of 
mousserende wĳ n, het is een ‘’way of living’’
en biedt je de échte expressie van Prosecco. 
Zoals het altĳ d al had moeten zĳ n. 

FLOR DE LA MAR – BRANCO EN TINTO € 12,40
Blend van 1/3 Fernão Pires, 1/3 Arinto en 1/3 Verdelho. Vinifi catie in 
temperatuur geregelde RVS-tanks gevolgd door drie maanden hout lagering 
op Frans en Amerikaans eiken. Deze witte variant heeft een licht groene kleur, 
in de geur aroma’s van tropisch fruit, citrus en houttonen. De smaak is zacht, 
fruitig, licht tropisch met aantrekkelĳ ke herkenbare houttonen met een lange 
frisse afdronk. De rode is een blend van 25% Syrah, 25% Castelão, 25% 
Aragonés en 25% Alicante Bouschet. Flor de la Mar Tinto heeft een mooie 
donkerrode kleur, in de geur prachtig verbonden aroma’s van rĳ p rood fruit, 
hout en specerĳ en. De smaak is sappig met aantrekkelĳ ke fruitigheid en tonen 
van hout en vriendelĳ ke tannine, gevolgd door een sappige afdronk.

ROTARI CUVÉE 
28+ IN GESCHENK-
VERPAKKING € 14,46
Mousserende Italiaanse 
wĳ n van ultieme kwaliteit. 
Het eerste wat opvalt is de 
verfi jndheid van de bubbel 
zelf. Verder doet deze pure 
Chardonnay denken aan rĳ p 
geel fruit, aangevuld met 
hazelnoot, amandelen en iets 
van vanille. De structuur, het 
fruit, de zuren, alles is in balans.

RADACINI RESERVE 
CABERNET / MERLOT / 
SYRAH IN GESCHENK-
VERPAKKING € 12,81
Verleidelĳ k rood uit Moldavië. 
De wĳ n verrast met geuren en 
smaken van rĳ p donker fruit, 
zoals bramen, kersen en 
pruimen. Maar ook zoete 
kruiden: denk aan nootmus-
kaat en kruidnagels. Dit is het 
resultaat van opvoeding op 
nieuw eikenhouten vaten. 
Fluweelzacht, rĳ k en met goed 
geïntegreerde tannines. Laat 
de wĳ n gerust iets ouderen.

RADACINI RESERVE CHARDONNAY / PINOT RADACINI RESERVE CHARDONNAY / PINOT RADACINI RESERVE CHARDONNAY / PINOT 
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en een subtiele hint van noten in de geur. Fris en zuiver in de en een subtiele hint van noten in de geur. Fris en zuiver in de en een subtiele hint van noten in de geur. Fris en zuiver in de 
mond, maar ook met een subtiel romige textuur. De wĳ n is mond, maar ook met een subtiel romige textuur. De wĳ n is mond, maar ook met een subtiel romige textuur. De wĳ n is 
opgevoed op Frans eikenhouten vaten. Ook dat is terug te opgevoed op Frans eikenhouten vaten. Ook dat is terug te opgevoed op Frans eikenhouten vaten. Ook dat is terug te 
proeven: hĳ  doet denken aan zoete vanille. Een spannende proeven: hĳ  doet denken aan zoete vanille. Een spannende proeven: hĳ  doet denken aan zoete vanille. Een spannende 
wĳ n met een mooie lengte en complexiteit.wĳ n met een mooie lengte en complexiteit.

RADACINI RESERVE CHARDONNAY / PINOT 
GRIGIO IN GESCHENKVERPAKKING € 12,81
Een witte fruitbom uit Moldavië. Witte perzik, meloen, citrus 
en een subtiele hint van noten in de geur. Fris en zuiver in de 
mond, maar ook met een subtiel romige textuur. De wĳ n is 
opgevoed op Frans eikenhouten vaten. Ook dat is terug te 
proeven: hĳ  doet denken aan zoete vanille. Een spannende 
wĳ n met een mooie lengte en complexiteit.

LEENDERS – ‘BAVIAAN’ WHITE BLEND & 
‘SIELVERKOPER’ RED BLEND € 22,31
Wat is beter dan één fl es? Inderdaad, twee fl essen! Een 
heerlĳ k setje Zuid-Afrikaanse wĳ nen die vele ontvangers 
prettig zullen stemmen. Wit omschrĳ ven we vaak als een 
wĳ n die zĳ n intensiteit en rĳ kdom mee heeft zonder een 
spat houtgebruik. Rood is heerlĳ k sappig op het fruit 
gemaakt en heeft de echte ‘doordrink’-factor!
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AGUSTI TORELLO MATA – CAVA RESERVA € 15,04
Frisse neus van groene appel en verse kruiden als munt. In de mond zeer 
fi jn en mineraal met een mooie balans tussen zuren en een bescheiden 
dosage. Frisse Cava van een waanzinnig niveau, prachtig aperitief.

HEKATE PASSITO IN 
GESCHENKVERPAKKING € 15,29
Een rĳ ke mix van witte aromatische 
druivenrassen die worden gedroogd 
in de zon om suikers en smaken 
te concentreren. Aroma’s van 
gedroogde bloemen en kamille, 
witte perzik, gedroogde abrikoos, 
honing en kruiden. 

COLLE CORVIANO 
– PINOT GRIGIO & MONTEPULCIANO € 17,36 
De Pinot Grigio van Colle Corviano is in de geur fris en fruitig. Je herkent rĳ pe 
appels en peren. De smaak is fruitig met een frisse zuurgraad, wat appels en 
een toets van perzik. De afdronk is rond met wat kruiden en een licht fl orale 
toets. De smaak van de Montepulciano is zeer fruitig, denk daarbĳ  aan jong 
en fris rood fruit, een beetje kruidig maar niet te uitgesproken en een hint van 
vanille die van de zes maanden houtrĳ ping komt. Dit is een wĳ n waar veel 
mensen intens van kunnen genieten. De Montepulciano geeft een rode wĳ n 
met veel smaak maar niet de harde tannine.

AGUSTI TORELLO MATA – CAVA RESERVA € 15,04
Frisse neus van groene appel en verse kruiden als munt. In de mond zeer 
fi jn en mineraal met een mooie balans tussen zuren en een bescheiden 
dosage. Frisse Cava van een waanzinnig niveau, prachtig aperitief.

KLOOVENBURG – GATEKEEPER WHITE 
& RED IN GESCHENKVERPAKKING € 18,10
White: Een spannende wĳ n van Chenin Blanc, Roussanne en Grenache 
Blanc. Aroma’s van bloemen, peer en witte perzik. De wĳ n is mineraal, 
met goede textuur met een uitgebalanceerde zuurgraad. Het aromatische 
en bloemige van de Grenache geeft deze wĳ n duidelĳ k spanning. 
De rode is een blend van Syrah en Grenache. Aroma’s van rode bessen 
en specerĳ en springen uit de neus en leiden naar een rustieke wĳ n, met 
een mix van rood en zwart fruit met een stevige ruggengraat en prachtig 
fruitig op de afdronk. De ideale wĳ n voor de rĳ ke maaltĳ d, winter-BBQ 
of natuurlĳ k op zichzelf met een mooie selectie harde kazen.

MONTES SPARKLING ANGEL € 16,94
Elegante mousserende wĳ n van de Chileense topproducent 
Montes. Een engel! Helder strogeel van kleur. De smaak is fris 
en doet denken aan witte bloemen, gedroogd fruit, walnoten, 
hazelnoten en geroosterd broodkruim. De mousse is intens, 
krachtig, maar toch ook verfi jnd en zĳ dezacht.

NABYGELEGEN – THE BANKER € 17,52
Al sinds jaar en dag een vaste waarde voor de najaars geschenken. 
Niet alleen spreekt de naam voor zich, ook de wĳ n staat zĳ n 
mannetje. Lange periodes van koud weken en tĳ d doorgebracht 
in nieuw Frans eiken heeft het mogelĳ k gemaakt dat deze wĳ n 
zachte ronde tannines ontwikkelt en zĳ n vrucht balans behoudt. 
De bankier, Fibonacci, is een wĳ n gemengd uit vĳ f rassen die deze 
natuurlĳ ke perfect geproportioneerde code gebruiken. Een mix 
van 55% Cabernet Franc, 21% Merlot, 13% Cabernet Sauvignon, 
8% Petit Verdot en 3% Malbec (alle Fibonacci-nummers)

ROCK ‘N ROLLE KING IN 
GESCHENKVERPAKKING € 18,60
Deze King heeft een rĳ k en vorstelĳ k 
voorkomen en wordt graag omringd door 
rĳ pe Royal Gala-appels en verse Brioche. 
Achter deze adellĳ ke uitstraling schuilt een 
zacht, romig en gul karakter en wanneer je 
deze King echt goed leert kennen, merk je 
hoe vrĳ gevig hĳ  is. ‘The King’ Elvis Presley 
zong niet voor niets ‘I Can’t Help Falling in 
Love With You’. Zou het over dit meesterwerk 
zĳ n gegaan? Het kan bĳ na geen toeval zĳ n.

CODORNÍU ARS 
COLLECTA BLANC 
DE NOIRS IN LUXE 
GIFTBOX € 19,21
De Ars Collecta is de 
prestigeserie van top 
Cavaproducent Codorníu. 
Hun Blanc de Noirs wordt 
gemaakt van drie verschil-
lende druivenrassen uit 
de beste wĳ ngaarden. 
Samen met de ervaring 
van bĳ na vĳ f eeuwen 
wĳ nmaken, resulteert dit 
in een mousserende wĳ n 
van het hoogste niveau. 
Heerlĳ k als aperitief maar 
door de complexiteit van 
de wĳ n ook aan tafel een 
graag geziene gast.

FEUDO ARANCIO NERO D’AVOLA 
IN GESCHENKVERPAKKING € 17,77
Een soepel-fruitige Italiaanse rode wĳ n van Nero d’Avola. 
De kleur is diep robĳ nrood. Met een intense geur van allerlei 
fruit: rode besjes, kersen, wilde aardbeien en granaatappel. 
De zachte, fl uwelige tannines maken de wĳ n zwoel en soepel.

De Pinot Grigio van Colle Corviano is in de geur fris en fruitig. Je herkent rĳ pe 

en fris rood fruit, een beetje kruidig maar niet te uitgesproken en een hint van 

ROCK ‘N ROLLE 
QUEEN IN GESCHENK-
VERPAKKING € 19,21
Hare majesteit kun je het 
beste omschrĳ ven als 
charmant en teder. Zonder 
te overdrĳ ven is ze zo 
charmant als een bosvruchten- 
macaron en zo teder als 
vers geplukte framboosjes. 
Deze Queen heeft aan het 
begin van de kennismaking 
een bruisend voorkomen, 
waarna ze zich van haar 
zachtaardige kant laat zien.
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LEENDERS – BAVIAAN 
MAGNUM € 19,79
Feestje, diner of simpelweg een gezellige 
avond met vrienden? Vaak is het meer dan 
één fl es die opengaat aan tafel, dan is een 
magnum een uitkomst! Niet alleen staat 
het ontzettend gaaf op tafel, ook de wĳ n 
profi teert hiervan door het grotere volume 
in de fl es. Een blend van Chenin Blanc, 
Roussanne en Grenache Blanc, deze witte 
blend is een Zuid-Afrikaanse kĳ k op een 
typische Rhône-witte blend. Complex, 
rĳ k en fi nessed. De Chenin Blanc geeft 
een frisse zuurgraad en fruitige noot aan de 
wĳ n, terwĳ l Roussanne en Grenache Blanc 
een typische aromatische noot, wasachtige 
complexiteit en fi nesse aan de blend geven.

FEUDO ARANCIO DALILA / CANTODORO 
IN GESCHENKVERPAKKING € 20,25
Dalila: Spectaculaire Siciliaanse witte wĳ n. Zachtgeel van 
kleur. Met in de geur intens tropisch fruit, jasmĳ nbloemen, 
perzik, abrikoos, citrus en verse acaciahoning. De wĳ n 
is rĳ k, romig en elegant. Je proeft subtiel hout en iets 
vanille. Cantodoro: Intense Zuid-Italiaanse rode wĳ n. 
Hĳ  is helderrood van kleur met een verfi jnde paarse 
gloed. Met de geur van zwarte bessen, frambozen, 
kersen, cranberries, naast wat zoethout, pruimen en 
vanille. Het is een verfi jnde wĳ n met diepte. Het subtiele 
houtgebruik geeft de wĳ n complexiteit en structuur.

DUC DE FOIX CAVA BRUT 
NATURE MAGNUM € 20,25
Een elegante en complexe mousserende wĳ n. 
Helder lichtgeel van kleur. Met een zachte bubbel 
en veel fruit. Droog en verfrissend van smaak.

LES BERTHOLETS GSM GRANDE RESERVE 
MAGNUM IN GESCHENKDOOS € 20,62
Het beroemde Zuid-Franse trio ‘GSM’: Grenache, Syrah 
en Mourvèdre. Samengesmolten levert het deze zeer 
aromatische rode wĳ n op. Rĳ k en elegant. Soepel 
en met een opvallende lengte. Een favoriet bĳ  velen!

AGUSTI TORELLO MATA 
– BRUT GRAN RESERVA € 21,28
Wanneer een fl es bubbels op zĳ n plaats is 
maar ook de verfi jning een belangrĳ ke rol mag 
spelen, daar is deze Cava voor bedoeld. Door 
de leeftĳ d van de wĳ n in combinatie met de 
recente dégorgement is dit hét geschenk voor 
de liefhebber van mousserende wĳ nen. In de 
neus rĳ p wit fruit, citrus, toast en notige tonen. 
In de mond mooi geïntegreerde bubbels en een 
enorme, minerale afdronk. Gemaakt van 45% 
Macabeu, 35% Parellada, 20% Xarel-lo druiven.

MONTES ALPHA SPECIAL 
CUVÉE CHARDONNAY IN 
GESCHENKVERPAKKING € 20,62
Een schitterende heldergouden 
Chardonnay uit Chili. Met bedwelmend 
rĳ p tropisch fruit in de geur, zoals ananas 
en banaan, gecombineerd met sappig 
wit fruit (perzik). Elegant van smaak. 
De opvoeding op Franse eikenhouten 
vaten levert extra aroma’s van hazelnoten, 
toffee en vanille op. Genereus én fris 
tegelĳ k. De zuren zĳ n aangenaam, de 
afdronk is aanhoudend.

MONTES ALPHA SPECIAL 
CUVÉE CABERNET SAUVIGNON 
IN GESCHENKVERPAKKING € 20,62
Complexe Chileense Cabernet Sauvignon. De 
geur is intrigerend. Intens en elegant met een 
scala aan rĳ p rood en zwart fruit en specerĳ en 
(nootmuskaat, anĳ s en rode peper). Ook iets 
crème de cassis en tabaksblad. Overduidelĳ k 
Cabernet. In de mond volumineus en krachtig 
van structuur, met volronde tannines en een 
omvangrĳ ke afdronk.

COVILA RIOJA CRIANZA 
MAGNUM IN GESCHENK-
VERPAKKING € 20,62
Volle krachtpatser uit Spanje. Met een 
intense dieprode kleur. De geur is 
complex: een concentratie van zwarte 
bessenjam, wat rĳ p rood fruit en iets 
vanille en cacao. De textuur is fl uweel-
achtig en romig en het hout en fruit zĳ n 
goed met elkaar geïntegreerd. De lange 
afdronk maakt deze modern gemaakte 
Rioja helemaal compleet.

CARTA VIEJA – CHARDONNAY EN CARMENÈRE € 18,10
Intense aroma’s van kersen en zwarte pruimen vergezeld van rokerige en kruidige 
(gerookte paprika) geuren afkomstig van de medium gebrande vaten. In de mond 
zwart fruit, zwarte peper en diep bittere chocolade. Zachte ronde afsluiting met 
zalvende tannines. Voor wit is het een ander verhaal. De kleur is diep geel en de 
neus barst van het tropische fruit met een vleugje vanille en hazelnoot. De smaak 
is fi lmend met wederom rĳ kelĳ k tropisch fruit als ananas en mango. Door het 
hout gebruik krĳ gt de wĳ n een extra diepte mee wat zorgt voor intensiteit en kracht.

KAIKEN ULTRA MALBEC IN 
GESCHENKVERPAKKING € 19,63
Deze wĳ n, met een intens diepe, donkere rode 
kleur, heeft een expressieve neus waarin tonen 
van zwarte bes, bramen, koffi e en tabak te 
vinden zĳ n. De aanzet is krachtig en geeft 
een licht zoete impressie, die overgaat en 
een rĳ kdom aan smaken ondersteund door 
rĳ pe tannines. De afdronk is lang waarbĳ  vooral 
de smaak van kruiden en vanille aanwezig is.
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2-VAKS KIST FEUDO ARANCIO 
GRILLO / NERO D’AVOLA € 21,07
Grillo: Siciliaanse witte wĳ n van de nog wat 
onbekende, maar steeds geliefdere Grillo 
druif. De wĳ n heeft geuren van verrukkelĳ k 
tropisch fruit als mango, papaja en 
pompelmoes, maar ook jasmĳ n en andere 
witte bloemen. Smaakrĳ k in de mond, 
met een goede balans tussen het rĳ pe 
fruit en de milde zuren. Nero d’Avola: 
een soepel-fruitige Italiaanse rode wĳ n van 
Nero d’Avola. De kleur is diep robĳ nrood. 
Met een intense geur van allerlei fruit: rode 
besjes, kersen, wilde aardbeien en granaat-
appel. De zachte, fl uwelige tannines maken 
de wĳ n zwoel en soepel.

COLOMBELLE BLANC / ROUGE 
IN 2-VAKS KIST € 21,07
Blanc: fris, iets stuivend en verleidelĳ k exotisch. 
Deze witte Gascogne is licht van kleur met een 
subtiele gouden gloed. Hĳ  ruikt expressief en 
tropisch (ananas en passievruchten). De smaak 
is rĳ k, sappig en goed in balans. Rouge: een 
heerlĳ ke Zuid-Franse doordrinkwĳ n. Met een 
dieprode kleur en allemaal fruit: vooral van 
zwarte bessen (cassis). Ook een lichte kruidig-
heid. De wĳ n is soepel, sappig en fris.

RADACINI VINTAGE 
IN 2-VAKS KIST € 21,07
Chardonnay: zachte, rĳ kere Chardonnay uit 
Moldavië met een goudgele kleur. In de geur 
veel tropisch en geel fruit: abrikoos, perzik, ananas, 
lychee en citrus. In de smaak ook wat vanille, 
weer veel rĳ p fruit, frisse citruszuren en een romig 
mondgevoel. Het hout is subtiel geïntegreerd. 
Pinot Noir: volfruitige Pinot Noir. Met zwoele 
rode kersen, frambozen, aardbeien, maar ook 
iets van rĳ p donker fruit (bramen) en specerĳ en. 
Heel soepel, fi jn fris en met subtiele tannines.

DOMAINE PASSY LE CLOU – CHABLIS € 21,65
Een klassieker die altĳ d op zĳ n plek is. Of het nu voor de 
bourgogneliefhebber is of een passend geschenk moet zĳ n 
voor een diversiteit aan smaken, Chablis is altĳ d een goed idee! 
Deze Chablis is heerlĳ k fris, elegant van structuur met aroma’s van 
grapefruit en citrus, een licht rokerig toontje en heeft een goede 
afdronk. Fĳ ne mineraliteit aangevuld met de nodige rondeur.

LE RAGOSE – VALPOLICELLA ´RIPASSO´ € 23,67
De liefhebbers van rĳ ke, volle wĳ nen weten wat ripasso betekent. 
Maar vergis je niet! Le Ragose maakt zĳ n wĳ nen beduidend ´droger´ en met 
meer structuur dan zĳ n concullega´s. Voor een traditionele stĳ l kun je beter 
naar de wĳ nen van Corte Majoli kĳ ken, hier gaat het om fi nesse boven kracht. 
Zeker geen laffe wĳ n, maar zonder het bekende fruit zoet. Tevens is dit een 
Classico Superiore, wat dit bĳ  uitstek een wĳ n voor de liefhebber maakt.

2X MONTES CABERNET SAUVIGNON 
RESERVA IN GESCHENKDOOS € 22,52
Uitstekende, zeer toegankelĳ ke Cabernet Sauvignon. 
Met een diep robĳ nrode kleur. In de geur komt er van 
alles los: veel rĳ p rood en zwart fruit (aardbei, kersen, 
frambozen, bramen en zwarte bessen), maar ook de 
invloed van het houtgebruik (vanille, karamel, mokka, 
wat tabak en leer). Een krachtige wĳ n die mooi in balans 
wordt gebracht door verfi jnde tannines. Lekker Chileens: 
zwoel, intens en fl uwelig. De afdronk is opvallend lang.

EL COTO RIOJA CRIANZA 
2 FLESSEN IN VERPAKKING 
MET GLAZEN € 22,52
Moderne, soepele Rioja Crianza. 
Met een heldere kersenkleur en 
granaatrode rand. Het fruit loopt voorop, 
gevolgd door geuren en smaken van 
vanille en toast door de rĳ ping op 
eikenhouten vaten. In de mond is deze 
Rioja zĳ dezacht. Krachtig en elegant 
tegelĳ k. Spaans rood op zĳ n best!

BORDEAUX SÉLECTION 
2 FLESSEN IN KIST € 21,90
Stĳ lvol rood bordeaux. Wĳ nen met kracht én 
elegantie. Met fruitige aroma’s, maar ook een 
spannende, aardse diepte. Intrigerend tot de 
laatste slok. Voor de klassieke wĳ nliefhebber.

HOLLERER – GRÜNER VELTLINER 
‘HASEL’ & ZWEIGELT ‘WOLFSGRABEN’ € 22,89
Deze Grüner Veltliner en Zweigelt zĳ n single-vinyard wĳ nen. 
Deze Grüner is beduidend rĳ ker en voller van smaak dan 
kenmerkend is voor deze wĳ n. Hints van abrikoos en passievrucht 
worden ondersteund door een pittige maar verfrissende zuur-
graad. De Zweigelt is naast de Grüner de meest aangeplante 
druif in Oostenrĳ k. Rĳ ke bessen in de neus, zacht in de mond 
en doet denken aan zure kersen. Harmonieuze, lichte body 
met onopvallende tannines. Ideaal om licht gekoeld te drinken. 
Fĳ ne, ongecompliceerde begeleider van elk hoofdgerecht.

CHOCOLATE BLOCK 
IN GESCHENKVERPAKKING € 23,93
Een verrassende krachtpatser uit Zuid-Afrika. 
In de geur exceptioneel geparfumeerd. Een overvloed 
aan rode en donkere bessen, viooltjes en intens 
witte peper. En dan die smaakexplosie in je mond. 
Allemaal laagjes: van zacht, rĳ p fruit, via specerĳ en 
als kardemom, komĳ n en kruidnagel, tot zwarte 
peperkorrels. Geconcentreerd, gestructureerd en 
gebalanceerd. Met fi jne zuren, tannines die aan 
cacaopoeder doen denken en een cederhout karakter. 
Eindigend in een ellenlange zwoele afdronk.

ROTARI FLAVIO 
IN GESCHENKVERPAKKING € 24,95
Een elegante mousserende Italiaanse wĳ n van 
Chardonnay. Met een goudgele kleur en een 
intrigerende, complexe geur waarin hazelnoot, 
vers brood, citrus, abrikoos, perzik en witte 
bloemen te ontdekken zĳ n. In de mond is hĳ  vol 
en rĳ k en komen er ook nog smaken vrĳ  van gist 
en honing. Delicaat en met een lange afdronk.

BIO PURATO – 3 FLESSEN 
IN GESCHENKVERPAKKING € 23,93
Geschenkdoos met drie biologische wĳ nen uit Sicilië, Italië. 
Een lekkere selectie van borrelwĳ nen gemaakt met lokale 
druivenrassen, die bĳ na alleen te vinden zĳ n in die regio. 

BIO PURATO – 3 FLESSEN 
IN GESCHENKVERPAKKING € 23,93
Geschenkdoos met drie biologische wĳ nen uit Sicilië, Italië. 
Een lekkere selectie van borrelwĳ nen gemaakt met lokale 
druivenrassen, die bĳ na alleen te vinden zĳ n in die regio. 
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CABERNET FRANC ‘ALTAMIRA’ € 22,73
De druiven voor deze Cabernet Franc komen uit Altamira, een plaats op zo’n 
1100 meter hoogte in de Uco Valley. De felle zon en koude nachten zorgen 
ervoor dat de druiven volledig rĳ pen, zonder daarbĳ  hun frisheid te verliezen. 
De bodem bestaat uit klei en stenen. Na de oogst worden de druiven zacht 
gekneusd, waarna de most vergist met behulp van natuurlĳ ke gisten in 
betonnen vaten. Na 20 dagen worden de druiven geperst en vergist en rĳ pt 
het sap verder in de betonnen vaten. Er komt geen hout aan te pas, waardoor 
de druif volledig en in zĳ n puurste vorm tot uitdrukking komt in de wĳ n. 
In de neus aroma’s van klein rood en donker fruit, mediterrane kruiden en 
aardse tonen. Elegant, sappig en mineraal van smaak, met delicate fruittonen, 
een mooie frisheid en een lange, verfi jnde afdronk.

MALBEC ‘ALTAMIRA’ € 22,73
De druiven voor deze Malbec komen uit Altamira, uit wĳ ngaarden op zo’n 
1100 meter hoogte in de Uco Valley. De bodem stamt uit de tĳ d dat hier 
de Las Tunas-rivier stroomde en bestaat uit zand en leem op een laag 
kiezels, en is bĳ zonder kalkrĳ k. Deze bĳ zondere terroir geeft complexe 
wĳ nen met een opvallende mineraliteit. Na de oogst worden de druiven 
zacht gekneusd, waarna de most vergist met behulp van natuurlĳ ke 
gisten in betonnen vaten. Na de vergisting rĳ pt de wĳ n verder in kleine 
betonnen vaten. Een intense wĳ n met aroma’s van rĳ p rood en donker 
fruit, aangevuld met fl orale en minerale tonen. Vol en zacht van smaak 
met een opvallende frisheid en mooie mineraliteit. Rĳ ke tonen, frisheid 
en mineraliteit vormen een prachtig elegant samenspel.

LIONNE DE VILLION € 12,35
66% Chenin Blanc, 26% Semillon, 8% Chardonnay. Boeiende entree van 
een scala aan fruitaroma’s – rĳ pe perzikschĳ fjes en zonovergoten, zoete 
abrikozen. Eigenzinnige lagen van kweepeer en rĳ pe sinaasappelschil. 
Verrukkelĳ ke zoutheid van oesterschelpen en natte stenen onthullen 
het eikenhouten gistingskarakter van de wĳ n.

CHARDONNAY € 16,49
Frisse tonen van gedroogde citroenschillen worden gevolgd door een 
eigenzinnig, gezouten crumble-aroma van appeltaart, dat het spontane 
fermentatiekarakter van deze intrigerende Chardonnay weerspiegelt.  
Secundaire lagen van geroosterde amandelen en kaneel verlengen de 
interesse. Elegant van stĳ l, eindigt met kaneel kruidensmaak en citrus 
knapperigheid.

BLANC DE L’ATLANTIQUE € 16,49
Elgin Viognier 75% Elgin Chardonnay 12.5% Bot 
River Chenin Blanc 12.5%. Explosieve tonen van 
jasmĳ n en specerĳ en, met kaneel bestrooide 
abrikozen en perzikplakken, eindigend in een 
overweldigend boeket van vroege oranjebloesem.

CHENIN BLANC € 17,31
Boeiende aroma’s van vers gesneden rĳ p geel 
Kakamas-perzikfruit, met lagen droog fruit, vanillestokje 
en karamelschuim. Fruit van deze 37 jaar oude wĳ ngaard 
ligt ten grondslag aan de complexiteit en rĳ kdom in 
smaakprofi el. Mondvullend en gelaagde textuur met 
een levendige frisheid en heerlĳ ke mineraliteit.

SYRAH € 18,14
Een scala aan aroma’s van rode bessen, een combinatie van 
pruimen, frambozen, aardbeien en bosbessen. Gelaagd met 
een spectrum van rooibos, granaatappel en gepolĳ st leer om 
deze heerlĳ ke Syrah van maritieme oorsprong af te maken. 
Indrukwekkende dichtheid van fruitsmaken in de mond, 
mondvullende pruimen en kruiden, vol en gestructureerd met 
fi jne, aanhoudende, gepolĳ ste tannines. Gerichte spanning en 
evenwicht op de fi nish.

CABERNET SAUVIGNON € 18,14
Een intense zwarte bes, fruitige dominantie bĳ  het binnenkomen 
ondersteund door een explosie van paprikakruiden en gemalen 
groene koffi ebonen. Prachtig gelaagd met hints van witte 
chocolade, stoffi ge rode kersen en vers geplukte frambozen. 
Aroma’s van granaatappel en rooibos getuigen van de jeugdig-
heid van de wĳ n. De perfect beoordeelde eik voegt kruiden en 
grafi et toe, waardoor de wĳ n een aardse complexiteit krĳ gt.

MALBEC ‘GUALTALLARY’ € 22,73
De druiven voor deze Malbec komen uit Gualtallary, uit wĳ ngaarden op zo’n 
1300 meter hoogte in de Uco Valley. Warme dagen met felle zon worden 
afgewisseld met koude nachten. De bodem bestaat grotendeels uit een laag 
zand op een onderlaag van gravel en ‘caliche’, een kalkrĳ k gesteente. Na de 
oogst worden de druiven zacht gekneusd, waarna de most vergist met behulp van 
natuurlĳ ke gisten in betonnen vaten. Na de vergisting rĳ pt de wĳ n verder in kleine 
betonnen vaten. De wĳ n is krachtig met intense aroma’s van rĳ pe kersen en pruimen, 
aangevuld met subtiele minerale tonen. Vol en stevig in de mond met intense 
fruitaroma’s, zoete specerĳ en en rĳ pe tannines. De afdronk is lang en harmonieus.

SEMILLON ‘TUPUNGATO’ € 22,73
De druiven voor deze Semillon komen uit 
Tupungato, een plaats op zo’n 1200 meter 
hoogte in de Uco Valley. De bodem wordt 
gevormd door de oude rivierbedding van de 
Las Tunas-rivier, en bestaat uit verschillende 
lagen kalkrĳ ke gravel. De felle zon en koude 
nachten zorgen ervoor dat de druiven volledig 
rĳ pen, zonder daarbĳ  hun frisheid te verliezen. 
De druiven worden direct na de oogst geperst, 
waarna het sap wordt overgedaan in gebruikte 
500-litervaten van Frans eikenhout. Dit maakt 
de wĳ n zachter en complexer, zonder dat hĳ  
zĳ n frisheid en fruit verliest. Een bĳ zondere wĳ n, 
waarin rĳ pe tonen en frisheid prachtig met 
elkaar in balans zĳ n. In de neus intense aroma’s 
van gedroogd gras, rĳ p wit fruit en subtiele 
tonen van kruiden en vanille. Rĳ k en vol van 
smaak, maar met een prachtige balans tussen 
rĳ pheid en mooie zuren.

ZUCCARDI POLIGONOS 
(PRĲ ZEN ZĲ N EXCLUSIEF GESCHENKVERPAKKING)
Bij de Polígonos-serie draait het om terroir in de breedste zin van het woord. Naast klimaat 
en bodem vormen de wijnen een weerspiegeling van het sociale, economische en historische 
karakter van het gebied waar ze vandaan komen. De wijngaarden zijn vernoemd naar de 
mensen uit de betreffende regio. Iedere wijn wordt gemaakt van één druivenras.

VILLION FAMILY WINES 
(PRĲ ZEN ZĲ N EXCLUSIEF VERPAKKING)
Villion Family Wines richt zich op de productie van premium wijnen. Dit betekent dat wijngaarden worden 
geselecteerd voor specifi eke bijdragen om wijnen van internationaal onderscheid te creëren. Selectiecriteria 
zijn onder meer de leeftijd van de wijngaarden, duurzame en natuurvriendelijke productiemethoden, beperkte 
opbrengsten, locaties op grote hoogte, kloonverschillen en nabijheid van de oceaan. Villion Family Wines 
beperkt zich niet alleen tot het gebruik van fruit van een specifi eke afdeling, maar gebruikt in feite de sterke 
punten van fruit van verschillende afdelingen in het creëren van unieke wijnstijlen. Binnen de selectie vallen 
de volgende uitgesproken wijnen die zich kunnen meten met internationale concurrenten.
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ZUCCARDI – CHARDONNAY 
& MALBEC IN WĲ NKIST € 25,41
De naam verraadt het eigenlĳ k al, deze wĳ nen zĳ n met 
een Italiaanse invloed gemaakt. De familie Zuccardi is 
jaren geleden verhuisd naar het prachtige Mendoza, 
Argentinië om daar een fantastische selectie wĳ nen 
te maken. Niet zozeer gefocust op de traditionele 
manier maar veel meer in combinatie met het Terroir. 
De grond in combinatie met het klimaat maakt deze 
wĳ nen verfi jnd en geliefd bĳ  echte liefhebbers.

LEENDERS – ‘SKIEKRAAL’ WHITE & ’SOETDORING’ RED € 26,36
Wit is een blend van van Roussanne en Grenache Blanc. Complex, rĳ k en fi nesse. 
De smaak is levendig en intens met kweepeer en gele appel met een hint van groene 
kruiden. Verhoogde bloemenaroma’s met hints van citroencrème en wit steenfruit. 
De smaak is rĳ k maar ingetogen met de focus op het pure fruit. De Soetdoring heeft 
een karaktervol aroma van fynbos en gedroogde specerĳ en. De smaak heeft een rĳ ke 
textuur, beheerst door fl uwelen tannines en opgefrist met een interessant zuurtje. 
Intens, zacht en rĳ k met royaal rĳ p fruit en gestructureerde, zĳ dezachte tannines.

EL COTO CRIANZA 
MAGNUM IN KIST € 26,86
Moderne, soepele Rioja Crianza. 
Met een heldere kersenkleur en 
granaatrode rand. Het fruit loopt 
voorop, gevolgd door geuren en 
smaken van vanille en toast (door 
rĳ ping op eikenhouten vaten). 
In de mond is deze Rioja zĳ dezacht. 
Krachtig en elegant tegelĳ k. 
Spaans rood op zĳ n best!

COVILA RIOJA RESERVA 
MAGNUM IN GESCHENK-
VERPAKKING € 27,07
Een diep donkerrode Rioja Reserva 
met een warm karakter. In de geur zeer 
rĳ pe fruitaroma’s van bramen en kersen, 
koekkruiden, toast en leer. De smaak is 
vol, rond, stevig en met rĳ pe tannines. 
Ook de afdronk heeft beduidende lengte 
en wĳ st op een sensationele Spanjaard! 
Met zĳ n slanke uitstraling en toch inhoud 
van 1,5 L is dit een stĳ lvol geschenk voor 
ieder type relatie.

LA FERME DU MONT – COTE DU 
RHONE BLANC / ROUGE € 27,44
Een klassieke Rhône wĳ n die gemaakt is van Grenache, 
Syrah en Mourvèdre. Deze GSM-blend staat garant 
voor een toegankelĳ ke, sappige wĳ n die velen 
kunnen waarderen. Bĳ  de witte variant is het een 
iets uitdagender glas wĳ n: na de hand matige oogst 
ondergaat het sap een lange vergisting van vĳ f tot 
zes weken. Een rĳ ping van acht maanden op de lies, 
in betonnen cuves, maakt de wĳ n zachter en ronder 
zonder de frisheid en het sappige fruit te verliezen. 
De wĳ n heeft een rĳ ke, uitnodigende neus met 
aroma’s van exotisch fruit, bloesem en subtiele 
minerale tonen. Sappig en verfrissend van smaak 
met tonen van rĳ p geel fruit, acaciahoning, kruiden, 
sappige zuren en een mooie mineraliteit.

COVILA RIOJA RESERVA 
MAGNUM IN GESCHENK-
VERPAKKING € 27,07
Een diep donkerrode Rioja Reserva 
met een warm karakter. In de geur zeer 
rĳ pe fruitaroma’s van bramen en kersen, 
koekkruiden, toast en leer. De smaak is 
vol, rond, stevig en met rĳ pe tannines. 
Ook de afdronk heeft beduidende lengte 
en wĳ st op een sensationele Spanjaard! 
Met zĳ n slanke uitstraling en toch inhoud 
van 1,5 L is dit een stĳ lvol geschenk voor 
ieder type relatie.

ONDER DE € 40
NABYGELEGEN – SCARAMANGA WHITE & RED IN WĲ NKIST € 25,00
Dit is nu een set waar we van zeggen: zo, dat is een hoop wĳ n voor je geld. Wit is gemaakt van 
een blend van Chardonnay, Chenin Blanc en Verdelho druiven. Niet een blend die je dagelĳ ks 
tegenkomt. De Verdelho geeft een spannend geheel aan deze wĳ n. Op het achteretiket staat 
Verdelho omschreven als Spanish spice en oak, en daar is niets aan gelogen! De Chenin Blanc 
geeft de wĳ n het ronde en volle karakter waar de Chardonnay zorgt voor het kenmerkende 
citrusfruit. Net als de witte Scaramanga is de rode wĳ n ook een dĳ k van een wĳ n. In een blend 
die je ook niet vaak ziet maakt James McKenzie een krachtige rode wĳ n. Gemaakt van maar 
liefst vier druivenrassen: Cabernet Sauvignon die de volle elegantie aan de wĳ n geeft. Merlot 
die een sappig en rond geheel brengt, terwĳ l de Malbec druiven zorgen voor een aromatische  
en krachtige structuur. De Tempranillo geeft de wĳ n zĳ n spicy en leerachtige karakter.

CORTE MAJOLI – AMARONE 
DELLA VALPOLICELLA € 25,79
Een van de drie ´royal´ wĳ nen van Italië, 
de Amarone. Deze wĳ n behoeft eigenlĳ k 
geen uitgebreide uitleg, enkel dan 
misschien dat deze prĳ s-kwaliteit wel heel 
sterk in elkaar zit. Met noemenswaardige 
leeftĳ d is dit een wĳ n die al goed op 
dronk is en geen lange tĳ d op de plank 
nodig heeft. Mag overigens wel, want 
deze krachtige wĳ n kan dit zeker hebben.

misschien dat deze prĳ s-kwaliteit wel heel 

deze krachtige wĳ n kan dit zeker hebben.

EL COTO RIOJA CRIANZA 
2 FLESSEN IN GESCHENK-
VERPAKKING € 26,40
Twee losse fl essen verpakt in een 
mooie geschenkverpakking met 
een luxe, strakke uitstraling.

FRANZ KELLER 
– WEISSBURGUNDER 
& SPÄTBURGUNDER 
‘VOM LÖSS’ € 33,88
Uit de Baden-regio komen 
deze fi jne wĳ nen van het 
wĳ nhuis Franz Keller. De witte 
Weissburgunder is lichtgeel in 
de kleur. De neus heeft gele 
en groene appel, perzik met 
daarnaast een lichte botertoon 
en kruidigheid. In de mond 
rond en zacht met een goede 
body en mooie frisheid. De 
Pinot Noir is dieprood met 
lichte intensiteit. In de neus 
klein rood fruit, rokerig en 
kreupelhout. In de mond 
geconcentreerd met een mooie 
combinatie tussen rood fruit 
en sappige zuren en goed 
rĳ pe tannines die grip geven. 
Een lange afdronk met een 
mooie mineraliteit.
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A. BERGÈRE – ‘SOLÉRA’ BLANC 
DE BLANCS € 38,22
Deze “Soléra” Blanc de Blancs van A. Bergère is 
gemaakt van 100% Chardonnay afkomstig van 
verschillende terroirs uit de dorpen Etoges, 
Congy en Sézanne. De basiswĳ n (50% van 
de blend) komt uit 2017, de overige 50% is 
gemaakt van reservewĳ nen uit 2013 t/m 2019. 
Deels vinifi catie en opvoeding op eikenhouten 
vaten van 228 liter. De wĳ n is ongefi lterd dus er 
kan een beetje droesem achterblĳ ven. De smaak 
is buitengewoon fris, tonen van citrus, perzik, 
beetje bloemig en een licht brioche toontje. 
Heerlĳ k doordrinkbaar, krachtig maar elegant.

HEDONIS 
IN GESCHENKVERPAKKING € 28,93
Hedonisme is een fi losofi sche term die gegeven 
wordt aan een levensstĳ l die in verband staat 
met genot. In dit geval het culinaire genot van 
deze dikke, volle Zuid-Italiaan met een intense 
robĳ nrode kleur en paarse tinten. Complex in 
geur en van smaak: van gedroogd rood fruit, 
anĳ s en specerĳ en tot pure chocolade, amandel, 
vanille en tabak. Dit laatste komt door opvoe-
ding op hout. De wĳ n voelt heerlĳ k fl uweelzacht 
aan met veel sap en zachte, zoetige tannines.

CORVEZZO – SPUMANTE MILLESIMATO ‘21 
MAGNUM IN GESCHENKENFOLIE € 30,99 
Een bĳ zondere fl es met een degelĳ ke inhoud. Onze razend populaire 
prosecco van Corvezzo heeft nu een minstens zo goede opvolger! In deze 
speciale fl es is dit een geschenk bĳ  uitstek. Verpakt in een transparante
folie want deze fl es wil je gewoon zien! De inhoud liegt er ook niet om: een 
heerlĳ k frisse maar rĳ ke spumante gemaakt van enkel druiven uit het jaar 2021.

MONTES – CHARDONNAY & 
PINOT NOIR IN WĲ NKIST € 30,70
Normaal gesproken zie je dit soort 
combinaties uit de Bourgogne, maar ook 
in Chili kunnen ze hier perfect mee werken! 
De Chardonnay is wat je mag verwachten 
uit een warm klimaat: vol tropisch fruit, 
subtiele zuren en een mooi geïntegreerd 
houtgebruik. Voor de Pinot Noir gaan we 
naar een jammige, zwoele stĳ l. Moerbei, 
confi ture en licht pittige afdronk maakt 
deze Pinot Noir verre van saai!

AGUSTI TORELLO MATA – 
GRAN RESERVA BARRICA € 28,72
Bĳ  zo een verfi jnde selectie van bubbels 
mag deze Cava van Agusti niet ontbreken! 
De ´barrica´ zegt het eigenlĳ k al: een Cava 
die houtgelagerd is en daardoor meer 
complexiteit en rĳ kdom heeft. Het gave 
van Cava is dat het altĳ d een Vintage is, 
dus van één enkele jaargang. In de neus 
frisse groene appel, toast, vanille en boter. 
In de mond komen de frisse tonen terug 
maar ondersteund door noten en een vleugje 
vanille door het houtgebruik.

BERTHELEMOT – PERNAND 
VERGELESSES ‘BELLES FILLES’ 
IN WĲ NKIST € 30,95
Een absoluut onderschatte Bourgogne. 
Gemaakt van 100% Chardonnay. De 
druiven worden handmatig geoogst en  
worden vervolgens opgeslagen in eiken-
houten vaten. De naam van deze wĳ n is 
een ode aan de nonnen die vroeger door 
de wĳ ngaarden heen struinden. Een lichte, 
gouden kleur met een groene gloed. De 
wĳ n heeft fl orale en minerale tonen met 
een frisse aanzet en een lange afdronk. 

heerlĳ k frisse maar rĳ ke spumante gemaakt van enkel druiven uit het jaar 2021.

BORDEAUX SÉLECTION 
3 FLESSEN IN KIST € 27,23
Stĳ lvol rode Bordeaux. Wĳ nen met 
kracht én elegantie. Met fruitige 
aroma’s, maar ook een spannende, 
aardse diepte. Intrigerend tot 
de laatste slok. Bedoeld voor de 
klassieke wĳ nliefhebber die van 
gestructureerde wĳ nen houd.

ROTARI BLANC DE BLANCS IN 
GESCHENKVERPAKKING MET GLAZEN € 28,93
Blanc de Blancs, oftewel, gemaakt van 100% Chardonnay. 
Een frisse, verfi jnde mousse wordt opgevolgd door een fris 
fruitige smaak met tropisch en citrusfruit. Omhuld in een luxe 
verpakking met twee bĳ passende glazen is dit een feestelĳ k 
geschenk van formaat!

A. BERGÈRE – ORIGIN € 34,09
Een fantastische Champagne met een zeer 
verleidelĳ ke en lekkere smaak. De druiven zĳ n 
afkomstig uit drie verschillende gemeentes 
namelĳ k Fèrebrianges, Etoges en Congy. 
Het terroir betstaat uit kalk, zand en kleihoudende 
bodems. Deze assemblage van druiven en 
terroirs weerspiegelen het familiedomein Bergère. 
De Origin is een blend van 70% Chardonnay, 
20% Pinot Noir en 10% Meunier. De smaak is 
volfruitig, met een mooie elegante bubbel, fi jne 
appel- en citrustonen maar ook een iets rĳ ker 
fruitig geheel. De Champagne heeft lang gerĳ pt 
op de lies en is deels opgevoed op vaten van 
228 liter, dat verklaart het iets rĳ kere karakter!.

LA FERME DU MONT – 
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 
€ 36,36
Châteauneuf-du-Pape, het 
wereldberoemde gebied met 
de kenmerkende met rolkeien 
bedekte bodem. Deze keien 
houden de zonnewarmte vast 
en stralen die ’s nachts uit naar 
de druiven, zodat ze langzaam 
verder rĳ pen. De wĳ n wordt 
gemaakt van druiven van zeer 
oude Grenache-, Syrah- en 
Mourvèdreranken. De stokoude 
Grenache is het paradepaardje 
van Stéphane. Als geen ander 
weet hĳ  hier wĳ nen van te maken 
met een perfecte balans tussen 
rĳ pheid en elegantie. In de neus 
aroma’s van rood en zwart fruit, 
kruiden, drop en koffi e. De 
houtrĳ ping geeft de wĳ n een 
romige aanzet, maar de wĳ n 
blĳ ft fris en elegant van karakter. 
Vol en rĳ p van smaak, maar de 
mineraliteit houdt de wĳ n elegant 
en verfi jnd en maskeert het hoge 
alcoholpercentage. De afdronk 
is lang en complex en laat een 
mooie balans zien tussen rĳ pheid, 
frisheid en mineraliteit.
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SCRIMAGLIO  – LANGHE ARNEIS 
& BARBARESCO € 35,08
De Piemonte is een gebied van vele grote wĳ nen maar 
onbekend zĳ n de witte variaties uit dit gebied. Een echte 
lokale druif is de Arneis. Uit Roero fris en zomers maar uit 
Langhe (wat deze betreft) beduidend meer rondeur en 
elegant fruit. Het fris bloemige karakter van de druif 
geeft de smaak spanning en zorgt dat deze interessant 
blĳ ft. Barbaresco is gemaakt van de alom bekende 
Nebbiolo druif. Anders dan bĳ  de Barolo is deze wĳ n eerder 
op dronk, heeft meer fruit en is een stuk verteerbaarder 
dan zĳ n grote broer.  In de mond gestructureerd met fi jne 
tannines die de kern van rood fruit omlĳ sten en kruiden die 
doorgaan in de lange, precieze afdronk.

OLDENBURG – CHARDONNAY & SYRAH € 34,63
Deze heerlĳ ke witte wĳ n wordt gemaakt van 100% Chardonnay druiven. Met de hand geplukt en gesorteerd ondergaat 
ongeveer 30% van de wĳ n een vergisting op eikenhout. 70% van de wĳ n vergist op stalen tanks om zo de natuurlĳ ke frisse 
zuren te behouden. Na de vergisting rĳ pt de wĳ n gedurende tien maanden op 225L & 300L Franse eikenhouten vaten. 
20% van de vaten zĳ n nieuwe eikenhouten vaten. Deze Chardonnay is een rĳ ke en volle witte wĳ n met veel tropisch fruit 
aroma’s. Naast het fruitige ook een duidelĳ ke houttoets zonder overdreven aanwezig te zĳ n. En dan de Syrah: Gemaakt van 
100% Syrah druiven afkomstig van de beste wĳ ngaarden van Oldenburg. De wĳ n heeft een heldere, robĳ nrode kleur met een 
aardse neus. Blind proevend zou je het als een hoge kwaliteit Rhône wĳ n kunnen bestempelen. Elegant, typische mineraliteit 
van de Syrah druif met een delicate smaak en iets kruidigs. De houtrĳ ping is goed geïntegreerd en toont een rĳ ke karamel 
toon. De Oldenburg Syrah is maar liefst 18 maanden gerĳ pt op zowel Frans als Amerikaans eikenhout!

BAILLY LAPIERRE CRÉMANT 
DE BOURGOGNE MAGNUM € 34,50
Een witte Crémant gemaakt van een rode 
druif en dus bleekgeel van kleur met een 
roze zweem. Een complexe mousserende wĳ n 
met een groots karakter. In de geur subtiel wit 
fruit (appel, peer, perzik) en wat toast. In de 
mond levendig, krachtig, fruitig en sappig. 
Zeer compleet en met een verfi jnde mousse. 
De druif is 100% Pinot Noir!

GIRLAN – PINOT BIANCO & PINOT NERO € 33,43
Een heerlĳ ke set uit het noorden van Italië. Girlan is een wĳ nhuis dat 
absoluut vooruitstrevend te werk gaat en een moderne benadering 
heeft op het wĳ nmaken. Absolute meesters van deze twee druivenrassen 
in de regio en worden erkend door alle wĳ nmakers uit de regio. 
De Pinot Bianco heeft compacte trossen kleine groenige druiven. 
Het is de meest witte druivensoort die in Cornaiano wordt verbouwd. 
Een delicaat aroma, een licht boeket van appelbloesem en een 
levendig gehemelte maken van Pinot Bianco de ideale aperitiefwĳ n 
of een uitstekende begeleider van wit vlees en vis. De rode wĳ n 
heeft een lekkere ´vlezige´ structuur met voldoende sap en fruit. 
Door het relatief koele klimaat blĳ ven er ook achterop wat lichte 
zuren waarneembaar wat weer spanning geeft aan de wĳ n.

EL COTO 875M 
2 FLESSEN IN GESCHENK-
VERPAKKING € 30,54
Spanje in een rĳ ke, krachtige stĳ l! 
De Chardonnay is vergist in Franse barrique 
wat de wĳ n beduidend meer intensiteit 
en een volle smaak geeft. Voor rood is het 
onmiskenbaar rioja. 100% Tempranillo met 
lichte maar aanwezige tannines. Sappig 
rood fruit als bosbessen en jonge kersen 
voeren de smaak aan.

TORRE DEL FALASCO VALPOLICELLA 
RIPASSO MAGNUM € 32,19
Een Ripasso Superiore staat voor sap, intensiteit 
en kracht. Door het laten ‘repasseren’ van de 
overgebleven Amarone droesem krĳ gt deze wĳ n zĳ n 
kracht. En dubbel zo leuk door het formaat van 1,5L. 
Verpakt in een luxe houten kist is dit een heerlĳ k 
geschenk voor de feestdagen!

ROTARI CUVÉE 28+ MAGNUM € 32,19
Mousserende Italiaanse wĳ n van super kwaliteit. 
Het eerste wat opvalt is de verfi jndheid van de bubbel 
zelf. Verder doet deze pure Chardonnay denken aan rĳ p 
geel fruit, aangevuld met hazelnoot, amandelen en iets 
van vanille. De structuur, het fruit, de zuren, alles is in 
balans. Met een fi jne frisheid en een minerale afdronk. 
Ideaal voor als de 6L fl es iets lastig tillen blĳ kt te zĳ n. 

aroma’s. Naast het fruitige ook een duidelĳ ke houttoets zonder overdreven aanwezig te zĳ n. En dan de Syrah: Gemaakt van 
100% Syrah druiven afkomstig van de beste wĳ ngaarden van Oldenburg. De wĳ n heeft een heldere, robĳ nrode kleur met een 
aardse neus. Blind proevend zou je het als een hoge kwaliteit Rhône wĳ n kunnen bestempelen. Elegant, typische mineraliteit 

GIOVANNI ROSSO – BAROLO € 38,18
Barolo is een wĳ n die zĳ n sporen ruim verdiend heeft. 
Niet voor iedereen, maar als je zover bent om dit te drinken 
kun je hier dan ook intens van genieten! Licht granaatrood van 
kleur. In de neus fris zwart fruit (kersen, bramen), fl orale aroma’s 
(viooltjes) en wat cederhout. Verder stevige tannines en een 
enorme afdronk waar de aroma’s geconcentreerd in doorleven.

DOMAINE BERTHELEMOT 
– GEVREY CHAMBERTIN € 38,22
Een absolute klassieker als het gaat om 
Frans Bourgogne. Deze Pinot Noir heeft 
een boers, pittig karakter met subtiel 
rood fruit op de neus. In de smaak loopt 
dit door met een verfi jning van jewelste. 
Sappig, gestructureerd en fi jn rood fruit 
als bessen en cassis. Bourgogne ten top!

OLDENBURG 
– CL-BLEND WHITE / RED € 26,36
De witte blend van Chardonnay en Chenin Blanc 
heeft een bleke gouden tint en een uitnodigende 
neus gevuld met oranjebloesem, steenfruit en verse 
ananas. De smaak is evenwichtig, met subtiele eiken 
smaken aan de ene kant en verse perzik, ananas 
en grapefruit aan de andere kant. De wĳ n heeft een 
heerlĳ ke vlezige textuur, met aanhoudende smaken 
van gele appels en mandarĳ nen en een schone, 
sappige afdronk. Voor rood zĳ n er diepe, rĳ ke paarse 
tinten op de kleur. De neus is erg vruchtgericht 
met rĳ pe moerbei en frambozen, met ondertonen 
van sigarenkistje, vanillestokje en cacaopoeder. 
De wĳ n barst van verse bessen, pruimen en granaat-
appel. De wĳ n heeft zĳ deachtige tannines met een 
frisse zuurgraad om het evenwicht te bewaren.

COTO DE IMAZ RESERVA 
IN GESCHENKVERPAKKING € 26,36
Krachtige, zĳ dezachte Rioja. Met een robĳ nrode 
kleur en de typische oranje gloed van een reserva-wĳ n. 
Met een rĳ ke geur. Complex, met veel rĳ p fruit en de 
fi nesse van wat cacao. De wĳ n is vlezig van structuur. 
Een echte krachtpatser met fl uwelen, rĳ pe tannines 
en een mooie zuurgraad. En wat een lengte!

OLDENBURG 
– CL-BLEND WHITE / RED € 26,36
De witte blend van Chardonnay en Chenin Blanc 
heeft een bleke gouden tint en een uitnodigende 
neus gevuld met oranjebloesem, steenfruit en verse 
ananas. De smaak is evenwichtig, met subtiele eiken 
smaken aan de ene kant en verse perzik, ananas 
en grapefruit aan de andere kant. De wĳ n heeft een 
heerlĳ ke vlezige textuur, met aanhoudende smaken 
van gele appels en mandarĳ nen en een schone, 
sappige afdronk. Voor rood zĳ n er diepe, rĳ ke paarse 
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KAIKEN AVENTURA 
CHACAYES SUR / NORTE/CANOTA 
IN GESCHENKVERPAKKING € 56,40
Topwĳ nen uit Argentinië, dat zĳ n twee woorden die 
misschien niet altĳ d bĳ  elkaar voor de hand liggen 
maar vergis je niet, dat klopt bĳ  deze combinatie 
wel degelĳ k! Elke wĳ n is gemaakt van 100% Malbec 
met de duidelĳ ke expressie van het terroir. De naam 
zegt het eigenlĳ k al: een combinatie wĳ nen voor de 
liefhebber van verfi jnde wĳ nen!

PEPI LIGNANA – PITORSINO & IL CUCCHETTO € 52,19
Wauw, ook goede Viognier komt er uit Toscana. Het wĳ nhuis Pepi Lignana 
is als een van de eerste wĳ nhuizen gaan experimenteren met niet-klassieke 
druiven in Toscane. Met deze 100% Viognier maken zĳ  een krachtige, 
evenwichtige maar toch elegante wĳ n. Een gelimiteerde oplage van maar 
4000 fl essen per jaar! De wĳ n rĳ pt gedurende negen maanden op de 
gistcellen in Franse eikenhouten vaten. In de neus een intense geur, met 
fl orale aroma’s en rĳ per geel fruit. De smaak is evenwichtig, mooi in balans 
tussen het rĳ pe gele fruit, houtrĳ ping en de toch nog frisse zuren. De rode 
variant wordt gemaakt van de beste percelen van de Cabernet Sauvignon 
(85%) en Petit Verdot (15%) druiven. Een intens krachtige wĳ n, aroma’s van 
kruiden, fi jn rood bosfruit, leer en peper. De smaak is vol, aanhoudend met 
een lange afdronk! Deze wĳ n heeft een gelimiteerde oplage van 6000 fl essen 
per jaar. Na het persen en vergisting van de druiven rĳ pt de wĳ n gedurende 
18 maanden op zĳ n gistcellen in Frans eikenhouten vaten.

LE FAÎTE ROUGE MAGNUM 
IN GESCHENKVERPAKKING € 50,62   
Iconische wĳ n uit de Saint-Mont streek. Jaarlĳ ks 
samengesteld door grote namen uit de wĳ n- 
en gastronomische branche. Met een diepe 
donkerpaarse kleur. In de geur zĳ n rĳ p donker 
fruit (bramen en zwarte bessen), noten, specerĳ en 
(laurier) en wat toast te ontdekken. De smaak 
kenmerkt zich door rĳ p fruit, zoethout en een 
zacht mondgevoel met wat rĳ pere tannines.

fruit (bramen en zwarte bessen), noten, specerĳ en LATOUR-GIRAUD – 
POMMARD € 44,21
Een Bourgogne die wel wat 
pit kan verdragen. Dit is 
een appellatie binnen deze 
befaamde streek waar de 
rĳ ke en zwoele varianten 
van Pinot Noir vandaan 
komen. Robĳ nrood van 
kleur met in de neus 
bosbes en rode bes, 
kreupelhout en kruidigheid 
van hout. In de mond 
krachtig, intens met naast 
het fruit aardse aroma’s. 
De stevige maar mooie 
tannines maken dat de wĳ n 
nog jaren mee kan.

GIOVANNI ROSSO 
– BAROLO ‘SERRALUNGA 
DI ALBA’ € 41,49
De beste wĳ nen komen van de 
wĳ ngaarden om het wĳ nhuis zelf, 
en dat is precies het geval met 
deze Barolo. Robĳ nrood met lichte 
intensiteit en duidelĳ ke verkleuring 
aan de rand. In de neus fl orale 
tonen (roos, viool), zwarte kersen, 
kreupelhout, koffi e en drop. In de 
mond een zachte aanzet met een 
sterke verstrakking door de mooie 
zuren en fi jne tannines. Zeer lange, 
minerale en aardse afdronk.

ESPORÃO RESERVA BRANCO / TINTO 
IN 2-VAKS KIST € 41,28
Portugese wĳ nen doen het al jaren uitstekend als relatie-
geschenk en deze Reserva van Esporão is daarop geen 
uitzondering. Een bĳ zonder etiket welke elk jaar opnieuw 
wordt ontworpen door een andere Portugese kunstenaar. 
De smaak is wat je van een Reserva mag verwachten: 
krachtig, rĳ k op het fruit en intens. Voor wit een nadrukke-
lĳ ke houtlagering en rood is bĳ zonder geconcentreerd.

A. BERGÈRE – BLANC DE BLANC GRAND CRU 
IN WĲ NKIST € 48,72
Wederom een Champagne, wederom 100% Chardonnay maar 
ditmaal enkel van Grand Cru wĳ ngaarden. De wĳ n rĳ pt langer 
op houten vaten, er wordt oudere reservewĳ n gebruikt wat 
maakt dat de smaak beduidend intenser is dan zĳ n jongere 
broertje ‘solera’. Aromatisch citrusfruit gaat hand in hand met 
een verfi jnde mousse en gelaagdheid met brioche.

BOVEN DE € 40

intensiteit en duidelĳ ke verkleuring 

zuren en fi jne tannines. Zeer lange, 

EL PACTO – RIOJA BIANCO & CRIANZA 
IN WĲ NKIST € 42,73
De Crianza is gemaakt van 100% Tempranillo druiven afkomstig van 
70 jaar oude organische wĳ ngaarden, gesitueerd in San Vincente de la 
Sonsierra. Rĳ ping gedurende 14 maanden in nieuwe Franse, Europese 
en Amerikaanse eiken vaten. De witte wĳ n is gemaakt van voornamelĳ k 
Viura, maar ook Malvasia en Garnacha Blanca. De wĳ n heeft acht maanden 
gerĳ pt in eikenhouten vaten. De smaak gaat letterlĳ k alle kanten op. 
Aan de ene kant citrusfruit in de vorm van citroen met een vleug manda-
rĳ n en hooi. Aan de andere kant komt het houtgebruik goed door met 
smaken als vanille, room, brioche en hazelnoot. Een echte krachtpatser!

A. BERGÈRE – MILLESIME 2010 A. BERGÈRE – MILLESIME 2010 
IN KIST € 54,92
Over een bĳ zondere Champagne gesproken, Over een bĳ zondere Champagne gesproken, 
deze 2010 vintage is een exemplaar voor de echte deze 2010 vintage is een exemplaar voor de echte 
liefhebber van bubbels. Naast het bĳ zondere van liefhebber van bubbels. Naast het bĳ zondere van 
een oude Champagne is de smaak van dit soort een oude Champagne is de smaak van dit soort 
jaargangen lastig te overtreffen. Citrusfruit en jaargangen lastig te overtreffen. Citrusfruit en 
rĳ pe appel hebben een plaats naast een notige rĳ pe appel hebben een plaats naast een notige 
en romige smaak. De bubbel is zeer delicaat en en romige smaak. De bubbel is zeer delicaat en 
op geen enkel moment te veel.

LE RAGOSE 
– AMARONE € 61,78
Vergeet wat je denkt te weten 
van de smaak van Amarone. 
Natuurlĳ k, de wĳ n is krachtig 
en rĳ kelĳ k geconcentreerd 
door het laten indrogen van 
de druiven. Echter is hier 
meer aan de hand. Volgens 
traditionele wĳ ze bleef de wĳ n 
helemaal niet zo fruitig met 
resterend fruitzoet maar was 
deze als droge wĳ n bedoeld. 
Bĳ  Le Ragose doen ze dat 
precies zo. Door de suikers 
verder te laten vergisten wordt 
een alcoholpercentage bereikt 
van 16%! Dat klinkt misschien 
intens maar de wĳ n is verras-
send harmonieus en in balans. 
Geen overdaad van dat hoge 
alcoholpercentage omdat de 
wĳ n het simpelweg aankan. 
Echt een topwĳ n voor de 
absolute liefhebber!
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WEINGUT WITTMANN – ERSTE LAGE & GROSSES GEWÄCHS
Anders dan bĳ  zĳ n collega Franz Keller, beschikt Wittmann enkel over wĳ ngaarden aangeplant met 
Riesling voor deze kwalifi catie. Philipp Wittmann (verantwoordelĳ k voor de kelder en de export) heeft 
samen met vader Günther (wĳ ngaarden) en moeder Elisabeth (verkoop) een fantastisch wĳ nbedrĳ f 
opgebouwd in Westhofen, Rheinhessen. Er wordt al sinds 1990 eerst biologisch en later biologisch-
dynamisch gewerkt. Het uitgangspunt voor de wĳ nen is daarom: terroirexpressie door een gezonde 
bodem. Een lage opbrengst per hectare, handmatige selectie van de beste druiven en een zeer langzame 
vinifi catie met natuurlĳ ke gisten zonder toevoeging van sulfi et op grote houten foeders doen de rest. 
Het huis is ‘de standaard’ voor Rheinhessen en inmiddels ook een standaard voor Duits wit in het algemeen.

Ook hier is de hoeveelheid zwaar beperkt. Daarom vragen we je graag om bij interesse contact op te nemen voor 
de beschikbaarheid van deze top Rieslings!

FRANZ KELLER 
– GROSSES GEWÄCHS
De absolute top binnen Duitse wĳ n zĳ n de 
Großes Gewächs, ook wel de Große Lage 
genoemd. Belangrĳ kste voor ons is natuurlĳ k 
dat de wĳ nen die worden gemaakt van 
onberispelĳ ke kwaliteit zĳ n en daardoor 
in Duitsland en ver daarbuiten grote 
waardering genieten, zoals tot 94 punten 
van Parker. De wĳ nen zĳ n nooit onderhevig 
geweest aan ‘smaakmodes’ maar hebben 
altĳ d het terroir voorop staan. De Kaiserstuhl 
heeft een vulkanische bodem met daarop 
hoge lössafzettingen, ideaal voor wat ze in 
Duitsland de Burgundersorten noemen, 
zoals Weissburgunder, Grauburgunder, 
Chardonnay en Spätburgunder.

Er is een selectie van wijnen beschikbaar voor 
zowel witte als rode varianten. Echter is de 
hoeveelheid zwaar beperkt en ook jaargangen 
zijn schaars. Daarom vragen we je graag om 
bij interesse contact op te nemen voor de 
beschikbaarheid van deze wijnen.

TELMO RODRIGUEZ
De vliegende wĳ nmaker wordt deze 
man ook wel genoemd. Deze bĳ naam 
heeft hĳ  gekregen vanwege het grote 
aantal verschillende percelen dat hĳ  bezit 
en waar hĳ  absolute terroirgedreven 
wĳ nen maakt. Van top Rioja´s tot pittige 
wĳ nen uit de Toro D.O en kustwĳ nen uit 
Galicië. Je zou het kunnen omschrĳ ven 
als een wĳ nmaker met de passie van een 
kleine bodega en de kennis van een 
grote corporatie.  

Er is een selectie van wijnen beschikbaar voor 
zowel witte als rode varianten. Echter is de 
hoeveelheid zwaar beperkt en ook jaargangen 
zijn schaars. Daarom vragen we je graag om 
bij interesse contact op te nemen voor de 
beschikbaarheid van deze wijnen.

TELMO RODRIGUEZ

VERPAKKINGSMATERIALEN LEKKERNĲ EN OM TOE TE VOEGEN
Het gaat natuurlĳ k om de kwaliteit van het geschenk, maar het oog 
wil ook wat. Onderstaand een overzicht van de mogelĳ kheden om 
het geschenk te personaliseren. Neem contact met ons op voor de 
mogelĳ kheden voor gepersonaliseerde geschenkdozen! 

We hebben diverse lekkernĳ en om toe te voegen aan het pakket en het 
geschenk compleet te maken. 

SALAME AL TARTUFO € 4,54
SALAME AL FIOCCHIO € 4,54
PUNTJE 1 JAAR OUDE GRACHTENKAAS € 5,45
ZAKJE NOTEN V/D NOTENBAR € AFH. VAN GEWICHT

WĲ NKISTEN
1-VAKS KIST TIMMERDEKSEL € 3,26
2-VAKS KIST TIMMERDEKSEL € 4,34
3-VAKS KIST SCHUIFDEKSEL € 7,40
4-VAKS KIST SCHUIFDEKSEL € 9,30
GEPERSONALISEERDE GRAVURE € 3,50 (PER KIST)

BĲ  ELKE KIST IS DE VULLING MET HOUTWOL INBEGREPEN.

GESCHENKVERPAKKINGEN
1-VAKS ZWART  € 1,03
2-VAKS ZWART  € 1,65

ROTARI CUVÉE 28+ (6L) 
IN WĲ NKIST € 217,56
Groots uitpakken met bubbels, 
dat is bĳ  deze fl es wel een under-
statement. Voor als één fl es normaal 
gesproken niet genoeg is en je het 
complete gezelschap wil voorzien 
uit één grote, spectaculaire fl es. 

Dit jaar hebben we naast wĳ n van Kloovenburg ook diverse foodproducten 
om je geschenk nog completer te maken. Alle producten zĳ n 100% natuurlĳ k 
zonder toegevoegde stoffen en geven net die extra twist aan een al lekker 
wĳ ngeschenk.

OLĲ FOLIE EXTRA VIRGIN  250ML  € 5,73
BALSAMICO AZĲ N  250ML  € 5,73
OLĲ VEN CHUTNEY  265G  € 7,29
OLĲ VEN EN VĲ GEN JAM 265G  € 5,73

(PRĲ ZEN ZONDER GESCHENKVERPAKKING)

ALLE PRĲ ZEN IN DEZE 
GESCHENKENGIDS 

ZĲ N EXCL. BTW EN OVB VAN 
DRUK- EN SCHRĲ FFOUTEN 
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Relatiegeschenken bestellen of meer informatie? 
Neem dan contact met op met Eric Eimers of Mitchell Lugtenburg! 

06-44 38 33 48 of 030-721 00 00 | Zandweg 111, De Meern
info@leidscherĳ nwĳ n.nl | www.leidscherĳ nwĳ n.nl 


