WIJNASSORTIMENT
Van nature vol karakter
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HEISTERKAMP
WIJNKOPERS
Als wijnspecialisten raken wij nooit uitgepraat over de
perfecte balans tussen mens, natuur en smaak.
De perfecte balans komt tot stand door onze pioniers
onder de zon. Wij werken al jaren nauw samen met een
geselecteerde groep wijnboeren waar wij een persoonlijke
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band mee opgebouwd hebben, waarover wij enthousiast
zijn en waar 100% herkomst regel is. Zo schenken wij een
feest in het glas… Zo kunnen wij je verrassen met de beste
wijnen uit Europa.

Cheers, op de pioniers onder de zon!
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Bijna iedereen kent Moezelwijnen, uit Duitsland wel
te verstaan, maar dat de Moezel ook door Luxemburg
stroomt en dat daar ook nog kwaliteitswijnbouw plaats

De stijl zit tussen Duits en Elzas in. Klassieke wijnen van een familiebedrijf

Krier, Pinot Gris, AOP Moselle Luxembourgeoise

dat met beide benen op de grond staat; loepzuiver en inspirerend!

Schoon, fris, breed, rijpe peer, kruidige tonen, gastronomisch.

Krier, Veuve Castelain Brut, riesling, vin mousseux de qualité

wijngaarden liggen allemaal op de linkeroever van de rivier

Elegante mousse, sappig, groene appel, 8.5%

aan de Franse grens en de laatste liggen in Wasserbillig
aan de Duitse grens en liggen op een hoogte van zo’n 150
tot 250 meter boven zeeniveau. De bodem bestaat hier
voor het merendeel uit kalk en mergel.

	Krier, Cuvée Élysée Brut, elbling, pinot blanc, riesling,
vin mousseux de qualité
Verkwikkend, delicate mousse, afdronk is romig en vol.
	Krier, Classic Cuvée Rosé Brut, pinot noir, méthode traditionnelle,
vin mousseux de qualité.
	
Aroma van framboos, peer, bloemen, zachte mousse,

Libanon

Georgië

tonen van sur lie rijping, grote klasse.

Duitsland

Luxemburg

bodems op de linkeroever van de Moezel in de buurt van Luxemburg-stad.

vindt, weten slechts weinigen. De Luxemburgse

de Moselle. De eerste wijngaarden beginnen bij Schengen

Fraîcheur, elegant, fris, breed, peer, structuur.

Frankrijk

De familie Krier verbouwt al meer dan een eeuw druiven op de kalkrijke

Oostenrijk

Krier, Pinot Blanc, Schengen Markusberg Grand 1e Cru

Bulgarije

Traditie en innovatie in oude wereld!

Italië

Sappig, terras, groene appels, frisse groene kruiden, zoetje, tinteling.

Spanje

Caves Krier Frères, Remich

Portugal

Krier, Rivaner, AOP Moselle Luxembourgeoise

Griekenland

Luxemburg

Zweden

LUXEMBURG
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Luxemburg

Al drie generaties een eigen gezicht!

Sinds 2020 is Jürgen Doetsch de nieuwe eigenaar, na de overname van

Ervaring in Californië en Nieuw Zeeland bracht Axel Pauly na zijn studie in

de familie Hehle. Hans-Jörg Lüchau bleef voor het bedrijf behouden als

Geisenheim terug in zijn geliefde Moezelstreek. Hoewel hij natuurlijk in Lieser

keldermeester en kwaliteitsbewaker. De wijnen zijn typisch voor spätburgunder

geboren was en zijn hele leven er gewoond had, schrok hij van de schoonheid

van de leisteen steillages. Daarnaast plukken ze bij Deutzerhof iets eerder

van het Moezeldal en besloot er nooit meer weg te gaan. Hij maakt wijn met

dan andere Ahr-collega’s, wat de verfrissende stijl verklaart. De wijnen zijn

een regionaal karakter, licht maar met het typische karakter van de Moezel

weissburgunder, grauburgunder voor witte wijn,

leisteen-mineralig, hebben een rijke structuur en een uitzonderlijk mooie lange

leisteen als kenmerk.

en spätburgunder, dornfelder en frühburgunder voor rood.

zuurgraad. Cool climate ten top!

van ‘weinbergen’, dit geeft aan dat de betere wijngaarden
zich bevinden op de op de heuvels en bergen langs de
talrijke rivieroevers.

	Deutzerhof, Cuvée Légère, spätburgunder, regent, dornfelder,

Elegante frisheid, mild, ingetogen, levendig. Dorstlessend en feestelijk.

Qba trocken
Fruit, zuivel, vegetaal, spanning, knapperig, strak en lengte.

Tres Naris, riesling, Qba trocken
Vol en krachtig in fruit, rijpe bessen, noten, extract.

Deutzerhof, Mayschosser, spätburgunder, Qba trocken

Prachtig in balans, indrukwekkend!.

Johannesbessen, peper (leisteen), spanning, balans en structuur.

Helaas wordt Duitse wijn nog te vaak geassocieerd
met nietszeggende half zoete en te koud gedronken
slobberwijn. Gelukkig zijn er veel jonge vrouwen en
mannen die het vak van wijnboer oppakken. Met de
nieuwste inzichten maken zij topwijnen en geven Duitse
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wijnen weer het aanzicht dat ze verdienen, aan de top van
de mondiale wijnwereld.

Helden, riesling, Qba trocken
Deutzerhof, Balthasar C, spätburgunder, Qba trocken
	
Kersen, peper (leisteen), aards, ceder, breed, strak,

	
Kweeperen, abrikozen, mandarijenen, honingmeloen,
structuur, krachtig. Top!

ongefilterd en magisch.
Spätburgunder reserve, Qba trocken
	
Robijnrood, kersen, levendig, houtrijping, harmonie,
imponerende finale, drinkplezier!

Spanje

Trinkfluss, weissburgunder, elbling en riesling, Qba trocken

Portugal

De Duitsers spreken terecht niet van ‘wijngaarden’ maar

Griekenland

druivenrassen aangeplant zijn zoals: riesling,

Zweden

dat weet ondertussen iedereen, ook dat hier hoogstaande

Georgië

Dat er in Duitsland topwijnen gemaakt worden,

Duitsland

Behoedzaam omgaan met de bodem, wijnstok én druif!

Frankrijk

Weingut Axel Pauly, Lieser

Oostenrijk

Weingut Deutzerhof, Mayschoß

Bulgarije

Moezel

Italië

Ahr

Libanon

DUITSLAND
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Hand in hand de toekomst tegemoet!

ook een tijd in de marketing gewerkt. Ze is puristisch in haar vak en wil wijnen

De familiegeschiedenis gaat terug tot 1618, maar de drie broers staan

Geen dertien in een dozijn Weingut. Een typisch Duitse historie maar de

De broers Markus en Andreas begrijpen hun wijngaarden en z‘n bodem. In het

maken die alle zintuigen prikkelen.

volledig in het heden. Pa maakte de stap naar bio en de junioren recent

huidige generatie wijnmakers is zich bewust van hun identiteit. Met een

warmste gebied van Duitsland, met z’n rijke kalk-zand-leem bodems,

naar biodynamie. Met een wijnmakerij waarbij gebruik gemaakt wordt van

discobol in de wijnkelder, is hun motto ‘blije mensen, maken lekkere wijn’.

maken ze ronde rijke wijnen die bovenal finesse en elegantie bezitten. De Hand

gerecycled materiaal, gaan ze voor gebiedstypische wijnen zonder

De wijnen typeren zich door dichtheid en structuur, maar bovenal de abrikoos

in Hand wijnen maakt Markus samen met zijn vrouw Meike Meyer-Näkel uit

CO2 uitstoot. De aanpak voor de toekomst? De bodem is met name löss

en perzik tonen.

Dernau in het Ahrtal.

Dochter Annette is van de nieuwe school en heeft naast haar wijnopleiding

Riesling ‘Löhrer Berg‘, Qba trocken
	
Frisse aroma’s, citroen, bloemen, kruiden, elegant, rijp fruit, levendig
zurenspel met puntje zoet.

en leem, dit levert brede, ronde en fruitige wijnen.
Wachenheimer Fuchsmantel, riesling, VDP Erste Lage

Rouge Trocken, spätburgunder, dornfelder, merlot, Qba trocken
	Vol maar soepel, structuur, pure chocolade, bosbessen, munt,

Weinmann, weißburgunder, Theodor, Qba trocken
Elegante milde wijn, appel tonen, rond, zacht, typisch.

	
Kracht, vol, prachtige zuren, lange volle afdronk, mineraal,

Weißburgunder, Qba trocken
Elegant, citrus, kruiden, appels, abrikoos, smeuïg en rond.

perzik en abrikoos.
Grauburgunder, Hand in Hand, Qba trocken

fijne tannine.
Weinmann, Herrsheimer riesling, Qba trocken

Dürkheimer Sonnentropfen, riesling trocken, VDP Ortswein.

Typisch, rijpe gele vruchten, structuur, zuren, lengte, dik, breed.

Druppels van de zon, rond, rijp, perzik, abrikozen, citroen,
knapperig en schoon.

Gele vruchten, würzig, holzfass, sur lie, rond, lang met spanning
	Cuvée no.1, lemberger, spätburgunder, st. laurent, cabernet,

Weinmann, dornfelder, Paulus, Qba trocken

Qba trocken.

Sappige kruidige wijn, donkere bessen, mooie sap en zuur balans.

Gulle wijn, veel bessensap, mediterrane kruiden, holzfass, rond, aards.

Weinmann, Herrsheimer spätburgunder, Qba trocken

Spätburgunder, Hand in Hand, Qba trocken

Rijpe stijl, cassis, donkere kersen, chocolade, tabak en vanille.

Zwarte kersen, vanille, yoghurt, krachtig, tikje zwoel en breed

Frankrijk

Droog uit traditie!

De familie Closheim houdt het al vier generaties vol in het hart van de Nahe.

Oostenrijk

Drie broers, één passie: Wijnmaken!

Wijn moet alle zintuigen prikkelen!

Bulgarije

Weingut Klumpp, Bruchsal

Italië

Weingut Karl Schaefer, Bad Dürkheim

Spanje

Weingut Neumer, Uelversheim

Portugal

Weingut Annette Closheim, Langenlonsheim

Griekenland

Baden

Zweden

Pfalz

Georgië

Rheinhessen

Libanon

Nahe

Duitsland

Luxemburg

DUITSLAND

Weinmann, gewurztraminer spätlese, Qualitätswein (Qba) spätlese
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Bloemige geur, appels, bessen. In smaak goede zoet/zuur harmonie,
perzik, breed inzetbaar.
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de Franse wijnbouw. Emile Peynaud de bekende oenoloog
uit Bordeaux zei altijd: “maak wijn door de intensiteit van
de smaakimpressies de boventoon te laten voeren, dan
komt hun aard en kwaliteit naar boven”.

Luxemburg

die de benaming Grand Cru Blanc de Blancs waardig zijn, met het grootste

een klein deel een malolactische gisting krijgt. 48 maanden flesrijping.

respect voor de champagnetraditie’. Hun twintig hectare wijnbouw is voor 15%

De liqueur d’expedition bestaat uit dezelfde Champagne aangevuld met een

geclassificeerd als Grand Cru. Alle cuvées vinden hun basis in

vleugje van de Jönköping Champagne uit het jaar 1907.

de chardonnaydruif.
	HOXXOH, chardonnay, AOP Champagne Grand Cru, blanc de blancs.
	Cuvée Hugues de Coulmet, chardonnay,
AOP Champagne, blanc de blancs.

	
Zwoel, brioche, boter, amandelen, rijpe citrus, witte bloemen.
Goede bite, spanning, vol, rijp, complex en zeer lange afdronk!

Zuiver, roomzachte mousse, krachtig, wijn om op te kauwen, verrassend!
Ruby, chardonnay en pinot noir, AOP Champagne Grand Cru.
	Cuvée Nicole Moncuit, Grand Cru, chardonnay,
AOP Champagne Grand Cru blanc de blancs.

Levendige bubbels, puur en floraal, vers fruit, brioche en boter.
Begeerlijk en verleidelijk.

Elegante mousse, levendig, fris, grapefruit, mineraliteit, terroir, subtiele

De minder bekende druivenrassen als: fer servadou,
chenin blanc, tannat, lledoner pelut, caladoc en vele
anderen hebben smaken en karaktereigenschappen
waarvan andere wijngebieden alleen maar
kunnen dromen.
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krachtpatser!

Gold, chardonnay, AOP Champagne Grand Cru, blanc de blancs.
	
Vineus, zwoele geur, florale aroma’s, citrus en steenfruit.
Volle stevige champgne met toch veel frisheid.

Duitsland

alcoholische vergisting tussen 16 en 20 graden, rijping op de lie waarbij slechts

Frankrijk

aan het perfectioneren van haar filosofie: ‘Kwaliteitschampagnes ontwikkelen

Oostenrijk

Vinificatie is traditioneel zoals in Champagne gebruikelijk, remuage op pupitre,

Bulgarije

Oenoloog Nicole Moncuit, werkt met de door haar vader ingeprente kennis

Italië

Geef het leven kleur!

Spanje

assortiment druivensoorten zijn de unieke waarden van

Benadering van perfectie!

Portugal

grote diversiteit aan bodemstructuren evenals het

HOXXOH, Côtes de blancs

Griekenland

strenge winters niet al te droge zomers en veel zon. Ook de

Domaine Pierre Moncuit, Mesnil-sur-Oger

Zweden

De klimatologische omstandigheden zijn perfect, niet al te

Champagne

Georgië

Frankrijk is voor velen hét ideale wijnland!

Champagne

Libanon

FRANKRIJK
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oude geschiedenis. Opgericht in 1843 als champagne Besserat. De naams-

Exotisch, krachtig, energiek, grapefruit, ziltigheid.

verandering komt wanneer Edmont de Besserat in 1920 trouwt met Yvonne de

Subtiel!

Terroir Vivant!

maar wel met karakter.

De grote variatie in bodemsamenstelling; kalksteen, zandsteen, klei, mergel,

Crémant d’Alsace rosé, pinot noir, AOP crémant d’Alsace.

graniet en schistes maken het mogelijk een breed scala aan wijnen te maken.

Meric de Bellefon, ze voegden hun namen samen et voilà. Op dit moment bezit
het bedrijf vijfentwintig hectare wijngaarden voornamelijk in de Vallée de

Vintage 2008, chardonnay, pinot noir en pinot meunier,

Elke wijn met zijn geheel eigen karakter, vaak met een strak smaakprofiel.

la Marne.

AOP Champagne

Antoine Kreydenweiss ziet daarbij de druivenstok als werktuig om de

Expressie, krachtig, kruidige aroma’s, rijp fruit, honing, praline,

mineralen uit de bodem naar boven te halen. Onovertroffen!

	Blue Brut, pinot meunier, chardonnay en pinot noir, AOP Champagne
elegante mouse.

Pinot blanc Kritt
Cuvee 1843 extra brut, pinot noir, chardonnay en pinot meunier,
AOP Champagne

Rosé Brut, pinot meunier, chardonnay en pinot noir, AOP Champagne

Amberkleurige glans, puntje eiken, versgebakken brood,

Zachtroze, heldere bubbel, rood fruit, meidoorn, lente-energie, sensueel.

citroen, mineralig. Spannend!

wijn met een bite.
Gewürztraminer Grand Cru Eichberg, AOP Elzas.
	Weelderig, geurend naar grapfruit en lychee. Specerijen,

weelderig. Exceptioneel!

Lindebloesem, kamperfoelie, hazelnoot, goede balans met

	Aroma van verse, knapperige druiven. Romige mousse,

rozen, verleidelijk, zwarte peper.

	
Pinot blanc overstijgende wijn met zuiverheid en diepgang,
honing, brood en veel lengte.

Pinot Blanc, AOP Elzas.
	Bloemig aroma, appelig, vriendelijk, fris met milde zuurgraad
en spoortje zoet.

Elzas

Een feest!
Brigitte Bardot, pinot noir en chardonnay, AOP Champagne

Domaine Antoine Stoffel, Eguisheim

Pinot gris, AOP Elzas.

Blanc de Blancs, chardonnay, AOP Champagne Grand Cru

Lumineus, patiserie, perzik, gerijpt, overweldigend, complex.

Zwoel en aromatisch, honing, rijpe meloen en perzik,

Mineralig, citrus, ziltig, krijtachtig, acacia, levendig en frivool.

Vrouwelijk en toch robuust!

vettig, milde zuurgraad, exotisch.

Ragfijne bubbel!

Traditie, toekomst en enthousiasme als opvolging!
Riesling, AOP Elzas.
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Extra Brut, pinot noir en chardonnay, AOP Champagne

Als 5e generatie Stoffel, bracht Matthieu, toen hij in 2015 het klassieke

Diep goudgeel, gladde mousse, romig, vasthoudend, weelderig,

Elzasser bedrijf van zijn moeder overnam, nieuwe inzichten mee. Hij besloot om

macadamia noten, geroosterd.

biologisch te werk te gaan. Hoewel hij moderniseerde blijft de traditie,
trouw aan klanten én importeurs, overeind. Daarom werken wij al decennia
lang met veel plezier samen met hen en hun wijnen.

	
Strak en complex in de zuren. Groene kruiden, subtiel,
citrus, abrikoos, jasmijn.

Duitsland
Frankrijk

Blanc de noir, pinot noir, AOP Champagne Grand Cru

Oostenrijk

Besserat de Bellefon is een champagnehuis met een bijna twee eeuwen

Bulgarije

	Appel, citrus, elegante mousse, sappig en doordrinkbaar

Italië

AOP crémant d’Alsace.

Spanje

Vers fruit, perziken, elegant, mineralig, ziltig, opmerkelijk verrassend!

	Crémant d’Alsace blanc, pinot blanc en chardonnay,

Portugal

L’art de vivre: eenvoud, elegantie en vrijheid!

Domaine Marc Kreydenweiss, Andlau

Griekenland

Triple B Brut nature, pinot noir, pinot meunier en chardonnay

Zweden

Besserat de Bellefon, Épernay

Georgië

Elzas

Libanon

Champagne

Luxemburg

FRANKRIJK
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De grote onbekende!

Vergeleken met een bekendere wijn uit dit gebied, zoals de Sancerre of de

Traditioneel wijngoed vol verrassingen!

Pouilly Fumé, heeft deze wijn een veel hoger gehalte aan frisse zuren.
Als geen ander is Yannick Amirault in staat om alles uit de bodem en de druif

Pascal Bellier staat in een lange traditie van wijnboeren. Hij bewerkt op een

De wijn van Pierre Clément presenteert zich ook iets voller en bloemiger dan

Het historisch perspectief van een wijnbedrijf wordt vaak verteld vanuit de

te halen. Toen hij als 22-jarige het bedrijf overnam was zijn eerste zorg de

milieuvriendelijke, biologische manier veertig hectare wijnbouw.

zijn beroemde buren. Kortom, een product met een geheel eigen charme dus.

man. Hier bij de familie Dagueneau was het overgrootmoeder Léontine die in

bodem weer gezond maken. Nu bewerkt hij samen met zoon Benoît negentien

Het familielandgoed is gelegen in Vineuil. Hier hebben de wijngaarden uitzicht

hectare verdeeld over meer dan vijfentwintig percelen. De wijnen zijn vlezig en

op de naar de westwaarts stromende Loire. Zijn filosofie: het is essentieel voor

Menetou-Salon, sauvignon blanc, AOP Menetou-Salon

staat Valérie, de jongste dochter van Serge, aan het roer van het zeventien

krachtig. Nooit lomp maar juist zeer elegant en subtiel. Hors catégorie!

het maken van kwaliteitswijnen, te zorgen dat de druivenstok die in de kracht

Lichtgroene zweem, aromatisch, groene kruiden, kruisbessen en buxus.

hectare grote familiebedrijf. Haar wijnen blinken uit in levendigheid, zuiverheid

van zijn leven is, vitaal te houden.

1889 hier in St-Andelain aan de Loire de eerste druivenstokken plantte. Nu

en diepgang, kortom wijnen met karakter.

Le Grand Clos vieille vignes, cabernet-franc, AOP Bourgeuil.
	
Zwarte bessen, aardbeien, vanille, vlezig, gespierd, gulle wijn
met veel levendigheid.

Cheverny blanc, sauvignon blanc, chardonnay, AOP Cheverny.
	Heldere kleur, bloesem van zwarte bessen, vers gemaaid gras,

Pouilly-fumé tradition, sauvignon blanc, AOP Pouilly fumé
	
Kruisbessen, sappigheid van appels, grapefruit, mineraliteit,

groene appels en limoen.

geprononceerde en complex.

Cour-Cheverny, romorantin, AOP Cour-Cheverny.

Pouilly-fumé Clos des Chaudoux, sauvignon blanc, AOP Pouilly fumé.

Les Quatiers, cabernet-franc, AOP Bourgeuil.
Zwarte bessen, geroosterde indruk, raszuiver, finesse,
goed in balans, elegant, drinkplezier.

	Gouden reflectie in kleur, marsepein, pepermunt, acaciahoning,
breed indrukwekkende, fris.

	
Gedroogde en gekonfijte vruchten, honing, ronde zuren, expressief,
licht ‘vettig’ veel lengte.

La Source, cabernet-franc, AOP Saint-Nicolas-de-Bourgeuil
Frivool rode kleur, cranberry, rijp rood fruit, kruidigheid,
knisperig, krokant.

Cheverny rouge, gamay, pinot noir, cabernet-franc, AOP Cheverny.
	Vol, helderrood, rood fruit, levendige zuurgraad en een kloeke,
maar feestelijke afdronk

	Pinot Beurrot, (pinot gris) Les Montées de Saint Lay, IGP Côtes
de la Charité
	
Krachtig, roomboter, gedroogd fruit, abrikozen, honing,
amandelen, vanille. Verrassend!
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Frankrijk

Cabernet franc optima forma!

Oostenrijk

Eigen charme, al veertien generaties lang!

Bulgarije

Domaine Serge Dagueneau & Filles, St-Andelain

Italië

Domaine de Dionet, Menetou-Salon

Spanje

Pascal en Véronique Bellier, Vineuil

Portugal

Yannick en Benoît Amirault, Bourgeuil

Griekenland

Loire

Zweden

Loire

Georgië

Loire

Libanon

Loire

Duitsland

Luxemburg

FRANKRIJK
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Ontmoet de Jura, en vertrouw op uw intuïtie!

Ingetogen schoonheid!

In 1928 begonnen Victor Huet en zijn zoon Gaston met wat wij tegenwoordig

Sinds drie jaar profileert Nicolas zich als het nieuwe gezicht van het oude

Jurawijnen staan in Nederland niet dagelijks op tafel, daarvoor is hun stijl

De broers Jean-Luc en Eric Burguet zijn geen types voor wijnconcoursen,

kennen als Domaine Huet. Het domaine is vijfendertig hectare groot met

familie domaine in Bué. Het bedrijf telt op dit moment ruim twintig hectare

te typisch. Maar voor de nieuwsgierigen onder ons presenteren wij graag

integendeel, zij produceren complete wijnen, zuiver en uitgebalanceerd met

percelen in de drie meest begeerde percelen wijngebieden in Vouvray:

wijngaarden met als topper een deel in de wijngaard ‘Le Chêne Marchand’

een wijngoed uit deze meer dan bijzondere streek. Bij Labet, alweer de derde

enorme expressiviteit: Bourgognes voor de kenners. In 1974 kon vader Alain

Le Haut-Lieu, Clos du Bourg en Le Mont. De wijnen hebben veel concentratie

met de beroemde kalkhoudende grond ‘terres blanches’. Nicolas maakt kloeke,

generatie wijnboer, is de opvolging al geregeld. Julien samen met broer Romain

2,1 hectare wijngaard kopen in de omgeving van Gevrey. Vanaf de eerste dag

en kracht en geven de andere wijnen uit Vouvray het nakijken.

doordrinkbare, maar vooral lekkere wijn.

en zus Charline besloten in de voetsporen van hun ouders te treden. Er is hier

besloot hij om biologisch te gaan werken. Hier grenst wijnbouw en vinificatie

een wereld te ontdekken.

aan perfectie met als resultaat ingetogen schoonheid!

Vouvray sec le Haut-Lieu, chenin blanc, AOP Vouvray
Kruidig, romig en geraffineerde zuren, mineralig, hartig, medicinaal,
markant en levendig.

Sancerre, sauvignon blanc, AOP Sancerre
	
Stuivend bouquet, groene appels, vuursteen en dennengeur,
strakke, levendige zuren.

	Fleur de chardonnay, Les Juvéniles, ouillé, AOP Côtes de Jura
	
Goudgeel, nootachtig, rijk, complexe zuurgraad, levendig, geroosterd

Meursault Sous La Velle, chardonnay, AOP Meursault.
Rijk, boterachtig, geroosterd brood, honing, kaneel en vanille.

brood. Chardonnay maar dan anders. Lange finale.

Het houtgebruik is zeer geraffineerd. Voorname wijn, met diepgang.

Vin Jaune, Les Singuliers, savagnin, AOP Côtes du Jura

Bourgogne rouge Les Pince Vin, pinot noir, AOP Bourgogne

Vouvray sec le Mont, chenin blanc, AOP Vouvray
	
Gedroogde vruchten, sinaasappel, complex met fantastische zuurgraad,
elegant en medicinaal. Intense afdronk, meesterlijk.

	
Oxidatietonen denkend aan sherry, noten, gegrilde amandelen,
complexe zuurgraad, zeer indrukwekkende WIJN.

	
Elegante stijl, besachtig fruit, gekonfijte kersen, verse kruiden, veel sap,
soepele zuurgraad en frisheid. Afgeronde tannines geven de wijn iets
ondeugends.

Macvin du Jura, savagnin, chardonnay, AOP Macvin du Jura
Puur druivensap dat een opkikker heeft gekregen van de alcohol,
dit geeft dit apéritief ruggengraat en pit.

Gevrey-Chambertin Mes Favorites, pinot noir, AOP Gevrey-Chambertin
	
Bessen, gekonfijte kersen, mond vullend door sap, krachtige maar
afgeronde tannines, prachtig zuren, complex, gul, maar toegankelijk.

Frankrijk

Karaktervolle sauvignon al decennialang!

Oostenrijk

Zuiverheid van expressie, pure klasse!

Bulgarije

Domaine Alain Burguet, Gevrey-Chambertin

Italië

Domaine Labet, Rotalier

Spanje

Domaine François Millet, Bué

Portugal

Domaine Huet, Vouvray

Griekenland

Bourgogne

Zweden

Jura

Georgië

Loire

Libanon

Loire

Duitsland

Luxemburg

FRANKRIJK

Elegantie ten top.
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Domaine d’Ardhuy, gedeelde passie!

subtiel en extreem verfijnd. De finale is groots en meeslepend.

rijp worden. De Chablis is een streek van uitersten. Is het klimaat goed gezind,

In 1947 ontmoette Gabriel d’Ardhuy zijn vrouw Eliane, dochter van

Batard-Montrachet Grand Cru, chardonnay,

dan komen er topprestaties op de markt. Laat het weer het echter in het

een wijnboer. Samen begonnen zij Domaine d’Ardhuy. Zodra de gelegenheid

AOP Batard-Montrachet Grand Cru

vroege voorjaar afweten, dan moeten we het helaas met veel minder doen.

zich voordeed, kocht hij nieuwe percelen wijngaard aan. Door die aankopen

Altijd een uitdaging!

is het totaal aan bewerkbare hectares uitgekomen op veertig, wat voor

in geur, smaak en vooral in beleving. Roomzacht, volle smaak, noten,

Bourgogne begrippen immens is. De huidige generatie, bestaande uit hun

karamel, honing, vanille, elegant en subtiel in houtgebruik. Voorname

zeven dochters, leidt het bedrijf.

wijn die iedereen imponeert!

kersen, waaier aan vers gesneden kruiden. Sublieme wijn met

De wijngaarden van Francis Boudin liggen allemaal op de zuidhellingen.

fantastische zijdeachtige structuur. Hemels!

Dit heeft als voordeel dat de druiven ook tijdens minder warme zomers goed

	Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Champeaux, pinot noir,
AOP Gevrey-Chambertin 1er Cru.
	
Valt onder de krachtpatsers van Burguet, maar nog steeds verfijnd.
Hij slaat ons met rijp roodfruit om de oren, zeer gestructureerd,
sappig en rijpe tannines. Complexe afdronk.

Chablis, 1er Cru Fourchaume, chardonnay, AOP Chablis 1er Cru

	
Deze wijn laat zich nog het best omschrijven als groots en meeslepend

	Mineralig, elegant, verfijnd, fijnnervige, frisheid, subtiel, ook zonder
	Vosne-Romanée 1er Cru Les rouges du Dessus, pinot noir,
AOP Vosne-Romanée 1er Cru.
	
Een klassieke wijn, hier druipt de elegantie en verfijning er vanaf.
Mond vullend, soepele tannines en een zeer breed smaakpallet,

houtrijping krachtig. Echte Heisterkamp wijn!

Hautes côte de Beaune blanc, chardonnay,

Corton-Charlemagne Grand Cru, chardonnay,

AOP Hautes côte de Beaune-Villages

AOP Corton-Charlemagne Grand Cru

Frisse wijn, dominant fruit, mineralig, witte bloemen, rondeur.
De hand van de meester.

	
Zeer geconcentreerd en rijk, enorme frisheid met karakteristieke
mineraliteit van de Corton- Charlemagne. Voornaam, kan goed
ouderen, heeft potentieel.

dat loopt van musk, naar peper en chocolade.
Puligny-Montrachet Le Trézin, chardonnay,
AOP Puligny-Montrachet Villages

Côte de Beaune Villages Les Combottes, pinot noir,

Complex, breed van smaak, maar met elegantie. Puur, honing,

AOP Côte de Beaune-Villages

kaneel, vanille, verfijning in houtgebruik. Geen blockbuster
maar eerder een ballerina.

	
Robijnrode kleur, lekker veel rood fruit zoals kersen en aardbeien,
licht kruidig, frisse zuren, zachte tannines, elegante smaak met
veel verfijning.

Ladoix 1er Cru Le Rognet, chardonnay, AOP Ladoix 1er Cru

Duitsland
Frankrijk

elegantie wordt weliswaar ondersteund door houtrijping maar blijft

	
Gracieus, het fruit is zowel opdringerig als bescheiden, bessen,

Oostenrijk

	
Vol, rond, romig, aroma’s van rijp fruit als perziken en abrikozen. De

Bulgarije

Reflectie van de bodem en eigen persoonlijkheid!

Italië

AOP Beaune 1er Cru.

Spanje

Domaine D’Ardhuy, Corgoloin

Portugal

Domaine de Chantemerle, La Chapelle Vaupelteigne

Griekenland

Beaune 1er Cru Petit Clos des Theurons, chardonnay,

Zweden

Bourgogne

Georgië

AOP Chambolle-Musigny.

Bourgogne

Libanon

	Chambolle-Musigny, Les Echezeaux, pinot noir,

Luxemburg

FRANKRIJK

	
Toets van gegrild brood, maar elegant en verfijnd, helder, schoon,
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enorm sappig, zeer aromatisch en goed gerijpt. Totale harmonie
en lange afdronk.
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Lange afdronk met veel verfijning.

Verrassend, intrigerend maar bovenal lekker!

Biologisch om de bodem te leren kennen!

Overgrootvader Denogent stichtte dit wijndomein dat ligt op de beste
percelen van de Fuissé en Solutré. Jean-Jacques Robert nam de wijngaarden

Clos des Langres Monopole, pinot noir, AOP Côte de Nuits-Villages

De tweeëntwintig hectare wijnbouw van de familie Bersan ligt verdeeld over

In 2004 hebben Estelle en Baptiste Phillipe (beide oenoloog) het wijngoed

in 1988 na zijn rechtenstudie over, om zich aan het vak van wijnboer te wijden.

drie gebieden: Irancy (rode wijn) Chablis en Saint-Bris. Jean-Christophe

dat al vier generaties in familiebezit is overgenomen. Door het terroir te laten

Hier is er respect voor het terroir en gunt men de wijn om zich te ontwikkelen,

zuurgraad. Soepele tannines en een breed pallet aan smaken van

Bersan’s wijnen krijgen allemaal een langzame vergisting en krijgen de tijd om

spreken maken zij superwijnen. Beiden zien zij het werken in de wijngaard

de kunst van de details.

rood fruit subtiele herfstindrukken.

‘wijn’ te worden. Tijdens de processen grijpt hij zo min mogelijk in,

(soms ouder dan tachtig jaar) als een continue zoeken naar het ritme van

wijnmaken zoals dat hier al eeuwenlang gebeurt.

de druivenstok.

	
Een volle wijn, met heerlijke amarena kersen, rond met een frisse

Aloxe Corton Les Boutieres, pinot noir, AOP Aloxe-Corton
	
Geur van intens zwart fruit en lichte animale toon, indrukwekkend.
Het is een archetype van Corton, imposant en robuust, die tijd
nodig heeft om zich te presenteren. Bewaarwijn!

AOP Pouilly-Fuissé
Bourgogne Côtes D’Auxerre, chardonnay,
	
AOP Bourgogne, Côtes d’Auxerre
	
Rijp wit fruit, perziken, acacia, kruidkoek, mineraliteit,

Mâcon-Villages vieille vignes, chardonnay,
AOP Mâcon-Villages
Florale tonen, wit fruit, perziken, abrikozen, kruisbessen,

zuiver, vol, frisse smaak, verrassend.

gebrande amandelen, limoen.

Saint-Bris Mont Embrasé, sauvignon blanc,

Viré-Clessé Harmonie, chardonnay,

Subtiel, uitgesproken geur van rood fruit, cassis en amarena

AOP Saint-Bris

AOP Viré-Clessé

kersen en hint van tabak en vanille. Intens en mondvullend,

Bloemen, lychee, grapefruit, frisse zuurgraad, licht terroir,

Licht gouden gloed, veel rijp fruit, gekonfijte rozijnen,

verfijning en elegant. Verslavende smaak en afdronk.

vuursteen, lengte en volle afdronk.

volle, indrukwekkende afdronk.

Corton Renardes Grand Cru, pinot noir,

Irancy, Cuvée Louis Bersan, piot noir,

Vosne-Romanée 1er Cru Les Chaumes, pinot noir,
	
AOP Vosne-Romanée 1er Cru

	
AOP Corton-Renardes Grand Cru
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AOP Irancy

Complex, aards, champignons, animaal, leer, maar toch ook rood

Helderrood, kersen, karamel, koffie, cacao, hint van eau de vie

fruit. De wijn behoort tot de meest tanninerijkste in de Bourgogne.

geeft de wijn frisheid. Subtiel!

Een wijn om te laten rijpen.

Pouilly-Fuissé La Croix vieille vignes, chardonnay,
	
Boter, honing, citrusfruit, krachtig, elegante stijl, structuur.
Grote verfijning en subtiliteit!

Frankrijk

Je proeft een compacte en hartige smaak met fijne zuren en elegantie.

Oostenrijk

Meester in zijn vak!

	
Ragfijne aroma’s van rood fruit, zoethout, jeneverbessen en muskus.

Bulgarije

Domaine Robert Denogent, Pouilly Fuissé

Italië

Domaine de la Verpaille, Viré

Spanje

Domaine Bersan, Saint-Bris-le-Vineux

Portugal

AOP Savigny-les-Beaune 1er Cru

Griekenland

Bourgogne

Zweden

Bourgogne

Georgië

Bourgogne

Libanon

Savigny-les-Beaune 1er Cru Aux Clous, pinot noir,

Duitsland

Luxemburg

FRANKRIJK
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Bordeaux

Domaine de la Madone, Le Perréon

Domaine Michel Chignard, Fleurie

Domaine Lathuilière, Cercié

Château D’Arricaud, Landiras

Beaujolais in het kwadraat!

Primaire fruittonen, ondersteunen goût de terroir!

Samen met zijn broers, Olivier en Frédéric, bestiert Bruno als primus inter

Cédric Chignard behoort tot de vierde generatie van dit familiebedrijf waar hij

pares het familiewijngoed. Veelal wordt gezegd dat de beste wijnen van de

sinds 2007 de scepter zwaait. De handelingen in de wijngaard ontleent hij aan

crus komen, uiteraard bevestigen uitzonderingen de regel. Domaine de la

het ‘lezen’ van de druivenbladeren. Samen met dit uitgangspunt, het goede

Patrice Lathuilière ontvangt ieder jaar de prijs voor de beste Brouilly bij de

wordt nog altijd met grote trots op het etiket vermeld. Isabelle Bouyx werkt

Madone is zo’n uitzondering en illustreert wat toegewijde wijnboeren kunnen

terroir en de kennis van zijn vader Michel op de achtergrond, kunnen we met

diverse wijnconcoursen. Hij weet als geen ander het feestelijke fruit in zijn wijn

in de geest en traditie van haar voorvaderen. De wijnen van de drieëntwintig

bereiken als ze luisteren naar hun bodem en druif, in dit geval van wijngaarden

recht spreken van een CRU de Beaujolais.

tot een maximum toe te spitsen. Het domaine bevindt zich al drie generaties

hectare wijngaarden zijn gemaakt met een indrukwekkende zorgvuldigheid én

op de plaats die men La Pente noemt, aan de voet van de berg Brouillly.

respect voor de klassieke stijl van de Graves.

Lichtvoetige Beaujolais!

Château d’Arricaud is in 1783 gesticht door graaf Joachim de Chalup,

Réserve du Comte, merlot, cabernet-sauvignon en petit-verdot,

AOP Beaujolais-Villages.

Stoer, krachtig, fruit, sap geen doorsnee Beaujolais.

Volle, ronde smaak, veel fruit, zoete appeltjes, frambozen, kersen.

AOP Graves

Lichte houtlagering. Hoog niveau.

Elegant en feestelijk.

	
Concentraat, bessen, frambozenjam, sappig, pittig,
zijdeachtig, rijp fruit, drinkplezier!

	
Aardbeien, bessen, cassis, aarde, vanille, lengte,
ingetogen soberheid. Groot in eenvoud.
Grand Vin, cabernet-sauvignon, merlot en petit-verdot,
AOP Graves
	
Donker bijna zwarte kleur, toast, mokka en cacao vermengt met
donkerrood fruit, ontwikkeld, ronde tannine, indrukwekkende lange
afdronk.
Graves Supérieur, sémillion, sauvignon en muscadelle.
AOP Graves Supérieur
	
Citrus, ananas, honing, delicaat, sierlijk als een ballerina,

Portugal

Brouilly, Pisse Vieille, gamay noir à jus blanc, AOP Brouilly

Griekenland

AOP Fleurie

Zweden

Beaujolais Villages Le Perréon, gamay noir à jus blanc,

Georgië

Fleurie Les Moriers, gamay noir à jus blanc,

Spanje

Italië

de toenmalige president van het parlement in Bordeaux. De naam Chalup

Libanon

ouder dan 50 jaar.

Werken in de geest van de traditie!

Frankrijk

Bourgogne

Oostenrijk

Bourgogne

Bulgarije

Bourgogne

Duitsland

Luxemburg

FRANKRIJK

subtiel en elegant.
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Juweeltjes uit de wijngaard!

AOP Premières Côtes de Blaye, Cru Bourgeois.

Clos Labarde Grand Cru, Saint-Émilion Grand Cru

Grafiet, stal, roet vermengd met fruit en kruidigheid.
Zachte tannines, prachtig in balans.

en petit-verdot. A
 OP Saint-Estèphe 4e Grand Cru Classé
Château Angludet, Margaux, Cru Bourgeois Exceptionnel.
	Château Léoville Barton, cabernet-sauvignon, merlot en

van de Médoc net niet voldoende rijp werd ten opzichte van de wijngaarden
Château Olivier, Grand Cru Classé Graves

die de Gironde wel konden zien. De gemiddelde temperatuur was bij hem net
iets lager, wat hem deed besluiten om meer merlot aan te planten en het

Bordeaux

aandeel cabernet-sauvignon af te bouwen. Een gouden greep!

Château La Grolet

	Château Couhins la Gravette tweede wijn

zeer elegant van smaak. Echte klasse!

cabernet-franc. AOP Saint-Emilion Grand Cru
In de hiërarchie van Bordeaux komt Côtes de Bourg ver na de Médoc. Gelukkig
zegt dit niets over de kwaliteit van de geproduceerde wijnen die Hubert op zijn
vierentwintig hectare wijngaardareaal produceert. Het chateau is het ouderlijk

Bordeaux

huis van zijn moeder, dat zij als bruidsschat meenam. Het landschap bestaat

Château Peybonhomme-les-Tours, Cars

uit diverse valleien en draagt dan ook de bijnaam ‘Klein Zwitserland’.
La Grolet, merlot, cabernet-sauvignon en malbec, AOP Côtes de Bourg

De balans tussen mens en wijnstok!

	Château Cantemerle, cabernet-sauvignon, merlot,
cabernet-franc en petit-verdot.
AOP Haut-Médoc, 5e Grand Cru Classé
Château Sirene de Giscours, tweede wijn Château Giscours Margaux

Diep donkerrood, leer, tabak, vanille, rond, levendig, lange afdronk.
	
Waar voor je geld!

Château Chasse Spleen, Moulis-en-Médoc

Vanuit de toren van Château Peybonhomme kijkt men majestueus uit over de
omliggende wijngaarden. Hier is het waar Guillaume Hubert zijn uitmuntende
wijn maakt. In 2007 kwam Guillaume na een studie Ecologie terug in het
familiebedrijf. Vanaf 2012 maakt ook zijn zus Rachel (apotheker) deel uit van

26

het Peybonhomme-team.

	La Grolet, Tête de Cuvée, merlot, cabernet-sauvignon en malbec,
AOP Côtes de Bourg

	Château Gloria, cabernet-sauvignon, merlot, cabernet-franc en petit
verdot. AOP Saint-Julien Beychevelle

Portugal

Cassis, zoethout, pruimen, cacao, vlezige, rond,

	Château Monte Christo, merlot, cabernet-sauvignon en

Griekenland

Uitdrukkingskracht van een uniek stuk terroir!

Zweden

AOP Listrac-Médoc, Cru Bourgeois Supérieur.

Georgië

Château Saransot-Dupré, merlot, cs, cf, pv,

Spanje

Italië

Château Couhins Pessac-Léognan

cabernet-franc. A.O.P Saint-Julien 2e Grand Cru Classé

Libanon

Yves Raymond ontdekte dat de cabernet-sauvignon in de hoger gelegen delen

	Château Lafon-Rochet, cabernet-sauvignon, merlot, cabernet-franc

Duitsland

Peybonhomme-les-Tours, merlot, cabernet-franc, malbec.

Frankrijk

Château Saransot-Dupré, Listrac

Château Gloria, Saint-Julien

Oostenrijk

Bordeaux divers

Bulgarije

Bordeaux

Luxemburg

FRANKRIJK

	
Pruimen, vijgen, rijp rood fruit, vanille, aards. Dit is typisch
voor Château La Grolet.

	Château La Lagune, cabernet-sauvignon, merlot en petit-verdot.
AOP Haut-Médoc 3e Grand Cru Classé
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Grenache in topvorm!

Maximale kwaliteitsrendement uit mediterraanse druivenrassen!
In 1999 namen Eric Bonnet en zijn vrouw Julie het bedrijf over van vader

Laure, dochter van Corinne Couturier, is nu de patronnesse van dit twintig

Rhône

Gérard. Zij bewerken in totaal 50 hectare wijngaarden waarvan 12 hectare in

restaurant is Nancy Gontier ook nog moeder. Al deze disciplines voert ze uit

hectare tellende wijngoed, dat reeds sinds vijf generaties in bezit van haar

Domaine des Perrières, Manduel

de Côtes du Rhône. Er wordt hier gewerkt met de meest moderne technieken

met militaire precisie. Zij is de kopvrouw van een familiebedrijf gesetteld in een

familie is. Zowel moeder als dochter zijn fundamentalistische wijnvrouwen, die

maar met respect voor de regionaal heersende tradities. Hier wordt ZORG en

17e -eeuwse Provençaalse wijnboerderij aan de voet van de Ventoux.

het begrip compromis verdrukken, hun filosofie is de juiste! Tot op

KWALITEIT met hoofdletters geschreven.

Hier worden boerenwijnen gemaakt, die niet mogen ontbreken bij de

heden hebben ze nog geen ongelijk gekregen.

Vervulling van een droom!
	Cuvée rouge, grenache en 40% syrah AOP Côtes du Rhône

zondagse maaltijd.
	Cuvée d’Estevenas blanc, roussanne, AOP Cairanne
	Armonia blanc, grenache blanc, marsanne, roussanne, rolle, viognier,
AOP Ventoux

Rond de eeuwwisseling kocht Marc Kreydenweiss domaine la Perrières in de

Strogele heldere wijn, witte bloemen, curry, krachtig met

omgeving van Nîmes. Hier ging hij zijn tweede passie nastreven;

romige indrukken. Stoere wijn.

het maken van rode wijnen. Ondertussen is zoon Jean de wijnboer die de

Explosief, florale aroma’s, wit fruit zoals perziken, kruidig (curry)
complex in smaak en geur.

dagelijkse werkzaamheden voor zijn rekening neemt. Sinds jaar en dag werkt
	Ribouldingue, grenache, cinsault, syrah en mourvèdre, Vin de France

men hier overtuigd biodynamisch, met als uitgangspunt terroir en druif.

Zeer fruitig, het frisse rode fruit knalt eruit, sappig, zachte ronde
	Armonia rouge, grenache, syrah, AOP Ventoux

tannines, een feestje!

Bramen, kersen, bosbessen, toegankelijk, sappige tannines,
Boerenwijn van oude stokken.

	Cairanne, grenache vieille vigne, syrah en mourvèdre, AOP Cairanne
en gul, stoer en compleet.

	
Krachtig aroma, animaal, maar toch fruitig, stoere tannines,
rondeur, boers met lange afdronk.

	Grimaudes, carignan, grenache beiden vieille vigne,
AOP Costières de Nîmes

	
Granaatrood, zomerfruit, rode paprika, nootmuskaat, aromatisch
Cuvée Terroir, syrah, mourvèdre, AOP Ventoux

	Rasteau, grenache en carrignan vieille vigne, mourvèdre, AOP Rasteau

	Gekonfijte kersen, bramen, cassis, pruimen, mond vullend,
zijdezacht, een puntje witte peper.

Duitsland
Italië

Naast wijnboer, olijfolieproducent, gastvrouw in haar chambres d’hôtes en

	
Crispy rood fruit, cedergeur, soepele tannines, krachtig niet zwaar,
hallucinerende ervaring.

Spanje

Wijnboer; een vak, een levenswijze!

Frankrijk

Boerse wijn, wel voor de zondag!

Oostenrijk

Aromatisch, kruidig, confiture, zwarte bessen, leer, lieflijk, krachtig.

Bulgarije

La Bastide Saint Dominique, Courthézon

Portugal

Syrah veille vigne, AOP Côtes du Rhône.

Griekenland

Domaine Rabasse Charavin, Cairanne

Zweden

Domaine la Camarette, Pernes-les-Fontaines

Rhône

Georgië

Rhône

Libanon

Rhône

Luxemburg

FRANKRIJK

	
Peperig, specerijen, rijpe rode bessen, rode paprika, cacao en
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tonkabonen, finesse en harmonieus.
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De familie Boisson was naast wijnboer ook hoefsmid. De spijkers die ze
gebruikten om de paarden te beslaan worden in het Provençaals ‘caboche’

Na zijn studie in Montpellier deed Romain Dol eerst ervaring op in Elzas,

genoemd. Theophile Boisson was de laatste hoefsmid, maar gaf de voorkeur

De wijngaarden bevinden zich hier op de steile hellingen van de noord Rhône,

Zoals de naam al doet vermoeden, is het huis gevestigd in een middeleeuwse

Meursault en het Spaanse Priorat, hier leerde hij de betekenis van het woord

aan zijn andere ‘passie’ wijnboer. Toen hij was gestopt met het beslaan van

ter hoogte van Tain l’Hermitage. Het was hier, op de flanken van de heuvels

abdij. Hier wordt al sinds de twaalfde eeuw wijn verbouwd. Roland d’Allaines

‘terroir’ kennen. In 2012 besloot hij het zevenentwintig hectare grote familie

paarden, behield hij de naam Caboche voor het wijnbedrijf.

van de Rhodaniennes, dat Jean-François Jacouton destijds besloot om het

produceert een uitstekend voorbeeld van coteaux du Languedoc, omdat hij

bedrijf van zes hectare over te nemen. Hier is niets vanzelfsprekend, alle opties

slechts weinig wijnstokken per ha aanplant, heeft de druif een zeer

worden besproken en zorgvuldig een afweging gemaakt,

hoog concentraat. Dit levert wijnen op met veel materie en nuances.

wijngoed in de Luberon over te nemen. Het Domaine Le Novi ligt in het hart
van het Parc naturel régional du Luberon, het walhalla voor terroirwijnen.

	Le Petit Caboche blanc, sauvignon, IGP Vaucluse
	Aroma van citrus, wit fruit, jasmijn, knisperig, fris, door zuren

	Terres de Safres blanc, bourboulenc, grenache blanc, vermentino,

vol en levendig.

	Portalis blanc, roussanne en grenache blanc, AOP Languedoc

zelfs enige diepgang.
	Marsanne, chasselas Tentation blanc, IGP Ardèche

viognier AOP Luberon
	Bloemen, indrukken van citrus, mineralig, fris sappig, goed in balans,

compromisloze kwaliteit!

	Châteauneuf-du-Pape blanc, grenache blanc, clairette, bourboulenc,
roussanne, AOP Châteauneuf-du-Pape

	Kamperfoelie, citroen, perziken, kruisbessen, vol, beetje vettig zelfs,

vettige afdronk met minerale finale.

cinsault AOP Luberon
	Rode bessen, kruidig, kokos, veel sap, kersen,

	Cuvée Nicolaÿ rosé, syrah, mourvèdre, grenache AOP Languedoc

soepele tannines, delicaat.

Viognier granit, IGP Collines Rhodaniennes
	Pioenrozen, jasmijn, abrikozenconfiture, wit fruit, boter, zijdezachte

	Le Petit Caboche rouge, caladoc, marselan, egiodola, syrah,

zoete chilipeper, volle afdronk.

Lange indrukwekkende afdronk.
Portalis rouge, syrah, mourvèdre, grenache AOP Languedoc

	Saint Joseph pierres d’Iserand, syrah, AOP Saint Joseph.
	Zondoorstoofd, zwart fruit, griottekersen, leer, viooltjes, kruidig,
vlezig, levendig, voornaam.

	Châteauneuf-du-Pape rouge, grenache, syrah, mourvèdre, AOP

	Mengeling van kruiden, rood fruit, voorjaar, sappig, fris.

afdronk, super wijn!

IGP Vaucluse
	Bramenjam, nieuw leer, iets exotisch van mango, hint van

licht kruidig.

‘echte’ verleider!

Witte bloemen, citrus, verfrissend, explosief, exotisch,
	Terres de Safres rouge grenache noir, 25% syrah 10%

	Intense bloemengeur, rijpe peren, perziken en honing. Elegant, vol en

	Rood fruit, kruidnagel, gedroogde pruimen, frisse zuren, sappig rijpe
tannines, lengte.

Frankrijk

Kwaliteitswijnbouw in het zuiden!

Terroirgerichte wijnbouw!

Oostenrijk

Een wijnboer met ‘ballen’!

Respect voor natuur én gezondheid van de mens!

Bulgarije

Abbaye de Valmagne, Villeveyrac

Italië

Domaine Jacouton, Vion

Spanje

Domaine du Père Caboche, Châteauneuf-du-Pape

Portugal

Domaine Le Novi, La tour d’Aigues

Griekenland

Languedoc

Zweden

Rhône

Georgië

Rhône

Libanon

Rhône

Duitsland

Luxemburg

FRANKRIJK

Châteauneuf-du-Pape
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	Rode- en zwarte bessen, confiture, kruidigheid, kreupelhout,
expressief, rond en evenwichtig.
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Aandacht voor detail!
	Domaine Boyer cuvée rouge, merlot, carignan en syrah,

Miquel verantwoordelijk voor het bedrijf, maar zijn moeder is nog steeds nauw
betrokken bij ‘haar’ muskaatwijn. In de regio wordt zij gezien als een autoriteit

Sinds 2021, bij het aantreden van de zonen Emanuel en Benoit, heet het

bij het maken van deze edel zoete wijnen. Tijdens de wijnbereiding is alles erop

bedrijf: Jacques Boyer & Fils. De wijngaarden krijgen hier het grootste aantal

gericht, het fruit van de druiven te behouden.

zonuren dat de Franse wijnbouw kent. De druiven worden bij aankomst bij de

IGP Côtes de Thongues
	Fruit, cassis, kruiden, aarde, ronde tannines, sappig, compleet.
Een echte charmeur!

Caringole Grand Vin, chardonnay en sauvignon, IGP Pays d’Oc
	Grapefruit, gekonfijte citroen, kweeperen, ananas, vanille,
karamel, volumineus, imposant.

cave geselecteerd in een zogenoemde ‘tri-baie’ op rijpheid en kwaliteit.
	Muscat de Saint-Jean-de-Minervois AOP, muscat à petits grains

Dit garandeert wijnen van een hoog niveau, en veel persoonlijkheid.

	Zuiver, wilde bloemen, citroen, passievruchten, bergamot, evenwichtig,
delicaat. Aromabom!

	Domaine Boyer fûts de chêne rouge, cabernet sauvignon,
syrah IGP Côtes de Thongues

	Domaine Boyer cuvée blanc, chardonnay en sauvignon, IGP Pays d’Oc
	Zalvende, honingachtige tonen, frisse ‘groene’ stijl,
verkwikkend, elegant.

	Zonnig, fruit, kruiden, aarde en vanille, stoer en stevig,

Caringole chardonnay, IGP Pays d’Oc
	Geurig, stevig, geprononceerd, ondeugende trekjes, citrusfruit, noten.
Gewaagd chique!

karakter, verbluffend compleet.
Caringole vermentino, IGP Pays d’Oc
	Geurexplosie, fruit, citrus, frisheid, kruidig, rijpe smaak, alleskunner.

	Domaine Boyer Chardonnay, IGP Côtes de Thongues
	Stevig, krachtig, citrus, ananas, noten amandelen, uitdagend,
gewaagd chique, subtiel.

Champs de Lys, viognier, grenache blanc, chardonnay en sauvignon,
IGP Côtes de Thongue
Puntje hout, groene kruiden, buxus, knapper en knisperend.

	Domaine Boyer, prestige blanc, viognier, grenache blanc, chardonnay,

Verkwikkend!

sauvignon blanc, IGP Côtes de Thongue
	Groene kruiden, buxus, knapperige wijn, stevige structuur,
niet te zwaar. Verkwikkend!

Nr. 7, viognier, chardonnay, grenache blanc, sauvignon, carignan blanc,
muscat petit grain, grenache gris, IGP Cotes de Thongue
	Complex in geur, gekonfijte citroen, kweepeer, honing, karamel vanille.

Duitsland
Frankrijk

Aandacht voor detail!

Oostenrijk

Het bedrijf telt in totaal 60 hectare wijngaarden. Sinds 2000 is Raymond

Bulgarije

tintelende afdronk, feestelijk.

Italië

	Zomerfruit, aardbeien, frambozen, appels, peper,

Spanje

Domaine La Croix Belle - Jacques Boyer & Fils, Puissalicon

Portugal

Finesse, niets dan finesse!

	Domaine Boyer rosé syrah en grenache IGP Pays d’Oc

Griekenland

Jacques Boyer & Fils, Puissalicon

Zweden

Domaine de Barroubio, Saint-Jean de Minervois

Languedoc

Georgië

Languedoc

Libanon

Languedoc

Luxemburg

FRANKRIJK

Subtiel houtgebruik.
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	Lledoner Pelut Premium (oude kloon grenache) IGP Coteaux du Libron

Aroma’s van rood fruit, kersen, cacao, zwoel, violet rode kleur,
spannende wijn.

In 1997 kwam Vincent Pugibet bij zijn vader François werken. Hij bracht

	Confiture, kersen, drop, vanille, onweerstaanbare romigheid,

revolutionaire ideeën in om het bedrijf commercieel de volgende eeuw in te
Caringole syrah, IGP Pays d’Oc

loodsen: machinaal oogsten, hij verlaagde het alcoholgehalte, liep voorop met

Intense geur, bramen, drop, koffie, mokka, fluwelen tannines, sappig,

gebruik schroefdop, kocht wijngaarden, introduceerde de biologische wijnbouw

zweempje munt.

en ontwikkelde een nieuw druivenras. Wat heeft Vincent nog meer voor ons in

nieuw getoast hout, Complex!
	Au Creux du Nid rouge, cabernet noir, Vin de France issu de
vignes expérimentales.
	Zwart fruit, zachte tannines, licht aards, melkzuur,
subtiele bitter. Verrassend!

petto?

Merlot en cabernet, IGP Pays D’Hérault
	Paarsrode kleur, veel fruit, specerijen, vanille, warm, romigheid,
uitgebalanceerd.

Camp del Gal, syrah, grenache, IGP Côtes de Thongues
Ondoorzichtig paarrood, zonnig, kruiden, aarde, vanille, stevig vol
in fruit. Verbluffend compleet!

	Sauvignon blanc, IGP Pays de l’Hérault
	Aromatisch, opwekkend, vegetaal, grapefruit,
strakke zuren, spannend, nerveuze afdronk.

	Elegant, sappig rood fruit, speels, licht maar niet dun,

Nr. 7, Syrah, mourvèdre, grenache noir, cinsault, carignan,
merlot et cabernet-sauvignon, IGP Cotes de Thongue
Rood fruit, koffie, chocolade, toast, houtrijping, bos, champignons,
ongefilterd. Intens en voornaam !

	Plume rosé, grenache, IGP Pays de l’Hérault

	Chardonnay Premium, IGP Pays de l’Hérault

zeer doordrinkbaar.

Pinot noir premium, IGP Pays de l’Hérault
	Amarille kersen, elegante frisheid, prachtige zuren, spanning,
sappig met kloeke afdronk.

	Aromatisch bouquet, florale tonen, houtnuances, boter,
toast, gedroogd fruit. Lange afdronk.

Puech d’Hortes, grenache en syrah, IGP Pays de l’Hérault
	Hartig, bosbessen, kersen, aarde en specerijen, levendig,

	Soulenque, muscat, viognier en sauvignon,
IGP Côtes de Thongue (dessertwijn)
	Complexe, gedroogd fruit, sinaasappelschil, abrikozen,
vijgen, honing, balans in zuur en zoet.
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Chardonnay, IGP Pays de l’Hérault
	Perziken en abrikozen, vol, vettig, geprononceerd, toast,
soepel ingetogen hout.

kruidnagel en kaneel.

Duitsland
Frankrijk

met elegant zoetje.

Oostenrijk

Bron van inspiratie en innovatie!

Bulgarije

Caringole merlot, IGP Pays d’Oc

zomers en verkwikkend.

Italië

	Exotisch fruit, fris, vitaal, vol romig, kruidig, mooie zuurgraad

	Frambooskleur, primair rood fruit, kruidig, sappig, speels,

Spanje

Vin de France issu de vignes expérimentales.

Charmeur!

Grenache rosé, IGP Pays de l’Hérault

Portugal

	Au Creux du Nid blanc, cabernet blanc,

Griekenland

Domaine la Colombette, Béziers

Zweden

Paarsrood, fruit, cassis, kruiden, aarde, milde tannines, sappig.

Georgië

Languedoc

Libanon

Caringole Grand Vin, merlot, carignan en syrah, IGP Pays d’Oc

Luxemburg

FRANKRIJK
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Luxemburg

zoetje.
Causse du Larzac en de Sainte-Baudile, waar het gebied zijn naam aan

Vulkanische uitbarstingen, miljoen jaar geleden, zorgde hier voor de

te danken heeft. Het grote gebied is de Hérault met in het noorden de

bijzondere bodemstuctuur. Zo ontdekten ze dat de terret (officieel terret-

wijngaarden van Baudile. Er wordt hier voornamelijk rode wijn geproduceerd,

bouré) hier zo goed floreerde. Als eerste exporteerden zij naar Heisterkamp

maar toch mogen we de witte wijn zeker niet onderschatten. Hier heeft men

Wijnkopers, al weer ruim dertig jaar geleden, hun eigenzinnige wijnen. Dit is

oog voor smaak.
	Haut Chevignac blanc, grenache blanc, colombard en sauvignon blanc,

	Terret, IGP Pays D’Oc
	Frisse zuren, groene appels, exotisch, citrus, dorstlessend.
	Pugibet Flamingo, grenache rosé, IGP Pays de l’Hérault
	Frambozen, bramen, sappig zomerse doordrinker, elegant, soepel,
feestelijk.

	Floraal, citroenmelisse, puntje mango, kruidige stijl, levendig, wijn met

IGP Pays D’Oc
	Sappig rijp fruit, elegant, frisse zuurgraad, abrikozen, mooie afdronk,

lef en beleving.

frisheid overheerst.

Merlot, IGP Pays D’Oc

Haut Chevignac rosé, grenache en syrah, IGP Pays D’Oc

	Vlierbessensap, aards, vanille, zoethout en herfstbladeren, sappig en

Barstensvol fruit, helder lichtroze kleur, soepele afdronk.

hartig.

	Fruitig, rode bessen, gekruid, goede zuurgraad, herfstig, indrukwekkend

	Zacht, rond, mooi fruit,zachte tannines, elegante zuurgraad, sappig en
fris.
	Passerel wit, grenache, sauvignon, colombard, IGP Mont Baudile-Pays
d’Hérault
	Helder geel, rijpe fruitaroma’s, subtiele zuren geven de wijn een frisse
sappige afdronk
	Passerel rosé, grenache, syrah en carignan, IGP Mont Baudile-Pays
d’Hérault
	Fruit, heel veel fruit, aardbeien, bessen en frambozen, sappig, droog

Haut Chevignac rouge, carignan en syrah, IGP Pays D’Oc
	Pugibet Flamingo, syrah en grenache, IGP Pays de l’Hérault

Baudile

met recht meer dan een vondst!

middellange afdronk.
Pugibet Flamingo, sauvignon blanc, IGP Pays de l’Hérault

	Cœur des Montagnes rouge, grenache, syrah en carignan, IGP Mont

Italië

	Dieppaarse kleur, zeer fruitig, lichte aardse tonen met soepele tannines,

binnenmeer van Thau, in het diepe zuiden van Frankrijk.

wijn.

maar bovenal heerlijk.

	Zachte ronde stijl, fruit, sap, bramen, rode bessen, soepele elegante
afdronk.

	Passerel rouge, carignan, syrah en grenache, IGP Mont Baudile-Pays
d’Hérault

fruitige afdronk.
	Cœur des Montagnes blanc, colombard, sauvignon, grenache blanc, IGP
Mont Baudile

	Elegante stijl, mooi dik rood fruit, sappig, soepele tannines. Lange
afdronk.

Spanje

Scandalous One rood, cabernet-noir, Vin de France

Het gebied ligt op 825 meter boven zeeniveau aan de voet van de bergen

Portugal

zuren. Feest!

Het domaine van Guy en zoon Romain Lenthéric ligt aan de oevers van het

Griekenland

	Kruidig, bessen, bramen en frambozen, lekker sappig van smaak, vitale

	Delicaat aroma van bloemen en fruit, zijdeachtige, soepele, frisse

Zweden

Notorious Pink rosé, grenache, Vin de France

IGP Mont Baudile

Duitsland

Stijlvol door eenvoud!

Frankrijk

Wijnbouw in een uniek microklimaat!

	Cœur des Montagnes rosé, syrah, carignan en grenache,

Oostenrijk

Vignerons Réunis

Bulgarije

Domaine de la Fadèze, Marseillan

Georgië

	Exotisch fruit, frisse en subtiele smaak mooie zuurgraad met elegant

Languedoc

Libanon

	Infamous Gold blanc, cabernet-blanc, Vin de France

Languedoc

	Lichte fruittonen, rijpe abrikozen, bloemig, ragfijne zuren en een frisse
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afdronk.
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	Dom Saint-Jean rosé, syrah, grenache en carignac, IGP Mont
Baudile-Pays d’Hérault.
	Delicaat aroma van bloemen en fruit, zijdeachtige, soepele, frisse

De familie Vialade beheert meerdere wijndomeinen in het Franse zuiden. In

Vignerons du Narbonnais’. De Cave de Ouveillan is reeds gesticht in1936. Het

dit oeroude gebied, waar de Katharen vele veldslagen hebben uitgevochten,

gefuseerde bedrijf heeft in totaal zo’n 2500 hectare wijngaarden en 330 leden.

bevinden zich nu de wijngaarden van de familie Vialade. Hun filosofie: ‘wijnen

Het favoriete druivenras van wijnmaker Jean Luc Lavergne is de chardonnay.

maken die plezier geven bij het drinken, zowel bij het aperitief als bij het eten’.

Laat u verrassen !

Het zijn alledaagse wijnen, maar met zorg en respect gemaakt.

plezierige afdronk.
	Montmija syrah rouge, IGP Pays d’Oc
	Geurend naar Provençaalse kruiden, kersen, soepel, frisse zuurgraad,
sappig in de finale.

	Dom Peynac, chardonnay, IGP Pays d’Oc
	Dom Saint-Jean rouge, syrah, grenache en carignac,
IGP Mont Baudile-Pays d’Hérault.

	Bleekgeel, typische chardonnay, rijp fruit, anijs en toast, karamel, mond
vullend.

Belles du Sud blanc, marsanne en roussanne, IGP Pays d’Oc
	Sappige wijn met iets van mango, een mond strelend zoetje en speelse
vrij strakke zuren.

	Saint Peyre, chardonnay, IGP Côtes de Thau
	Helder, frisromige chardonnay, ingebeelde houtindruk, vol kruidig,

	Fonjoya, a la Nostra, viognier, IGP Coteaux d’Ensérune

feestelijke lange afdronk.

	Sappige wijn, veel roodfruit als bramen, frambozen en aardbeien,
zomers fruitmandje.
Belles du Sud rouge, grenache en syrah, IGP Pays d’Oc

het bezit van de familie Sarret de Coussergues. Het domaine werd in maart
de Sarret de Bertier. De oppervlakte van het domaine bestaat uit ruim 400
hectare waarvan 80 hectare wijnbouw.

aangename, lange afdronk.
	Bosquet blanc, sauvignon en viognier, IGP Côtes de Thonque

	Citrus, witte bloemen, perziken, ziltig, fris, tintelend, strakke stijl maar
vooral sappig.

Domaine le Bosquet was ooit een koninklijk landgoed is al 28 generaties in
1488 gekocht door Nicolas de Sarret, voorvader van de huidige eigenaar Paule

	Kersen, aardbeien, pruimenjam, specerijen, zachte tannines,
	Mare Nostrum, picpoul de pinet, AOP Picpoul de Pinet

Domaine Le Bosquet

	Belles du Sud rosé, syrah en grenache, IGP Pays d’Oc

	Pioenrozen, groene tonen van groente, perziken, fris, sappig, elegant,
intense afdronk.

Languedoc
Achtentwintig generaties wijnmakers!

	Zacht, rond, mooi fruit, zachte tannines, elegante zuurgraad, sappig en
fris.

	Châtelaine blanc, Marsanne, roussanne en grenache blanc, AOP
Corbières

	Grapefruit, mandarijnen, sappig, witte perziken. Goede afdronk met
elegante zuurgraad.

	Bloesemgeur, honing, anijs en citrus, vol van smaak met frisheid en
aangename bitter.
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Duitsland
Italië

wijn.

Frankrijk

In 2010 fuseerden de coöperaties van Narbonne en Ouveillan tot de cave ‘Les

Oostenrijk

afdronk.

Perziken, bloesem, dorstlessend, prachtige zuurgraad, redelijk vol met

Bulgarije

	Lichte fruittonen, rijpe abrikozen, bloemig, ragfijne zuren en een frisse

Vin de France .

Spanje

Vins de plaisir!

Portugal

Moderne stijl maar toch herkenbaar!

	Montmija Le Bistro blanc, grenache blanc, roussanne, sauvignon,

Griekenland

Les Domaines Auriol, Corbières

Zweden

Vignerons du Narbonnais, Narbonne

Georgië

Mont Baudile-Pays d’Hérault.

Languedoc

Libanon

	Dom Saint-Jean blanc, colombard, sauvignon, grenache blanc IGP

Languedoc

Luxemburg

FRANKRIJK

Bosquet rosé, grenache en syrah, IGP Côtes de Thonque
	Verleiden aroma en smaak van: frambozen, bosaardbeien, fluwelig in
smaak, sappig.
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Roussillon

Roussillon

Domaine Terres d’Hachène, Saint Nazaire des Gardies

Domaine Vial-Magnères, Banyuls-sur-Mer

Mas Delmas, Salses-le-Château

Voorganger in fruit!

Zuidwesten
Domaine des Cassagnoles, Gondrin

Karakterwijnen als Werelderfgoed!

Aan het laatste stukje kust, dat Frankrijk van Spanje scheidt, ligt het wijngoed

Natuurlijke charme!
Toen de vraag naar Armagnac terugliep, ging de familie Baumann zich richten

Vial Magnères dat sinds drie generaties in het bezit is van de familie Sapéras.
Het Domaine Terres d’Hachène heeft de initialen H&N wat voor Hic en Nunc

De wijngaarden bestaan nog dankzij de wijnboeren die na een harde regenbui

Pierre-André Delmas oogstte de eerste keer in 2007 zijn druiven op de laatste

op het maken van wijnen. De gebruikte druivenrassen zijn eenvoudig en het

staat, Latijns voor hier en nu. Dit is een herinnering aan de oudste bewoners

met emmers de weggespoelde aarde naar boven sjouwen. Dit allemaal met

berghelling van de Pyrénées-Orientales. Door de noordelijke bergwind,

getuigt van grote klasse dat Laure een ongebruikelijk hoge kwaliteit bereikt.

van dit gebied en hun kunst van het genieten. Het bedrijf telt veertien hectare

respect voor de natuur en liefde voor de wijnen en dat al eeuwenlang.

die bijna permanent aanwezig is, is op deze plek schone, eerlijke,

Doordat ze gebruik maakt van de maceration pelliculair, haalt ze het maximale

biodynamische wijnbouw mogelijk. Hier heerst respect voor de wetten

fruit uit de druif, met als resultaat: levendige, moderne kwaliteitswijnen.

der natuur. Delmas bottelt natuurlijke charme!

Grote klasse!

wijngaarden met een grote geologische verscheidenheid in bodemstructuren,
wie wil hier nu niet wijnboer zijn?

	Banyuls Tradition 4 jaar, grenache, AOP Banyul
	Dieprood, kersen, cassis, bessen, bramen, dit alles in geconcentreerde

Illex, syrah en petit-verdot, IGP Cévennes

vorm. Fruitbom.

	Bramen, bosbessen, zwoele kruiden, levendig, het hout is de
ruggengraat, legendarisch

	Marie Delmas AOP Muscat de Rivesaltes, muscat à petits grains,
muscat d’Alexandrië
	Vin doux naturel, weelderig zoet, honingachtige maar bovenal frisheid,

Banyuls, Rivage Blanc, grenache blanc, grenache gris, AOP Banyuls

verleidelijk!

Colombard, IGP Côtes de Gascogne
	Stuivend, groene appels, tropisch fruit, basilicum. Fris en sappig alsof je
in vers fruit bijt.

	Complex, wilde lavendel, vanille, brem, witte perzik. Witte Port-achtige
Levant, syrah, grenache, mourvèdre, AOP Duché d’Uzés

stijl maar eleganter.

	Rijp fruit, cassis, mokka, chocolade, evenwichtig, zijdeachtige afdronk.
Hemels!

‘Alexandrië
	Banyuls Rivage Ambré, grenache blanc, grenache gris, AOP Banyuls
	Amberbruin, gekonfijt fruit, kaneel, kumquats, honing, Tawnyport stijl
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	AOP Muscat de Rivesaltes L’Or, muscat à petits grains, muscat d

maar frisser.

	VDN, donker gele kleur, wilde bloem, passiefruit, walnoten,
geconcentreerd, rijk, maar harmonisch. Goddelijk!

Duitsland
Frankrijk
Italië

Wijnvrouw met visie!

	Quatuor, colombard, ugni blanc, gros manseng, chardonnay, IGP Côtes
de Gascogne
	Complexe en gevarieerde indruk van vier druivenrassen: gemaaid gras,

Spanje

Languedoc

Oostenrijk

maar toch delicaat.

Bulgarije

	Granaatachtige kleur, specerijen, rood fruit, zeer aromatisch, rijkdom

Portugal

rozijnen, rozen, frisse stijl.

Grenat

Griekenland

fruitige lange afdronk.

	Banyuls met jaargang, dieprode kleur, fruitig, geconcentreerd jam,

	Marie Delmas Grenat Vieilles Vignes, grenache noir, AOP Rivesaltes

Zweden

plezierige afdronk.

	Aroma’s van ceder, groene peper, roze peperkorrels, rond, vol, frisse,

Banyuls Rimage, grenache, AOP Banyuls

Georgië

	Vol, rijpe smaak, veel fruit zoals zwarte kersen, soepel, volle, lange,

Zénite, merlot, cabernet-sauvignon en petit-verdot, IGP Cévennes

Libanon

	Bosquet rouge, merlot en cabernet-sauvignon, IGP Côtes de Thonque

Luxemburg

FRANKRIJK

vers fruit, spanning.
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Régis Geoffroy zet zich met hart en ziel in voor het maken van zuivere wijnen

Departement Gers, ten noorden van de Pyreneeën, wordt in het westen

De wijngaarden van het domaine kenmerken zich door grote afwisselingen:

met ras en nerf. Domaine de Laulan is gelegen in de vallei van de Dropt ten

begrensd door de Landes en in het noorden door het departement Lot

hellingen, delen die naar het westen gericht zijn en delen die steiler zijn en

zuidoosten van Bordeaux. De leemachtige kalkgrond is hier karakteristiek en

et Garonne. Het bedrijf is opgericht in 1970 en vlak voor de eeuwwisseling

weer oostzuidoost gelegen zijn. De oudste delen zijn uit dezelfde periode als

buitengewoon geschikt voor de sauvignon. Régis heeft een jaloersmakende

overgenomen door Castell. Eigentijdse Gascognes.

het ontstaan van het beroemde Canal du Midi (18e eeuw). Hier heeft de natuur

levendig vleugje zoet.
	Rouge Plaisir, cabernet-sauvignon, merlot, puntje tannat, IGP Côtes
de Gascogne
	Kersen, zwarte bessen, soepele aanzet met elegante tannines,
verrassend compleet.

volle prijzenkast als erkenning voor bewezen kwaliteit. Topper!

het voor het zeggen, wijn met het karakter van de Katharen.
	Marcel Sybeau blanc, colombard, chardonnay, IGP De Gascogne

	Douceur d’Authomne, Douceur d’Authomne, IGP Côtes de Gascogne
	Laat geoogste druiven, acacia, perzik, honing. Weelderig maar
niet opdringend, in balans.

	Laulan blanc, sauvignon, AOP Côtes de Duras
	Sauvignon op zijn best, buxus, appels, kruisbessen. Levendige ranke

	Fonkelende kleur, frisse smaak, sappig, fruitig, puntige zuren.
Dorstlessend zuiver en elegant.

wijn, grenst aan het ongelofelijke.

	Rivoire blanc, chardonnay, viognier, IGP Pays de la Cité de Carcassonne
	Stoere wijn door houtrijping, florale indrukken, vol en romig. Stevige
afdronk.

	Marcel Sybeau rouge, cabernet-sauvignon, syrah, IGP Pays d’Oc
	Floc de Gascogne blanc, colombard, ugni blanc en gros manseng, IGP
Côtes de Gascogne
	Druivensap aangevuld met Armagnac, fruitbommetje, sappig, krachtig,
verrassend!
	Floc de Gascogne rouge, cabernet-sauvignon, merlot, IGP Côtes
de Gascogne

AOP Côtes de Duras
	Bordeauxstijl zonder ballast van houtrijping, compact, gul, gekonfijt
fruit. Soepel!

	Hartige tannines, krachtig, rood fruit, soepele doordrinker.
Rivoire rouge, cabernet en merlot, IGP Pays de la Cité de Carcassonne
	Rood fruit, kruiden, geroosterd. Vol soepel, maar karakter door zes
maanden houtrijping.

Libanon

	Druivensap aangevuld met Armagnac, pruimen, noten, fruitig, elegant.

	Laulan rouge, cabernet-sauvignon, cabernet-franc, merlot, malbec,

Duitsland

Wijn van de Katharen!

Frankrijk

Fantastische huiswijnen!

Oostenrijk

De sauvignon en zijn artiest!

Bulgarije

Domaine de Rivoire, Carcassonne

Italië

Caves du Soleil

Spanje

Domaine de Laulan, Duras

Portugal

Zuidwesten

Griekenland

Zuidwesten

Zweden

	Rijp geoogst, wit fruit, perziken, kruisbessen. Goede zoetzuurbalans,

Zuidwesten

Georgië

	Gros manseng sélection, IGP Côtes de Gascogne

Luxemburg

FRANKRIJK
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In de hoofdstad Wenen zijn opgravingen gedaan van

genetisch materiaal. Ludwig Hiedler jr. heeft goed geluisterd naar de lessen
van zijn ouders; ‘werk aan de toekomst met behoud van het goede van het
verleden’. De wijnen spreken boekdelen, oordeelt u zelf.

Riesling, Steinhaus, Kamptal DAC 1er lage.
	Strakke rinzige riesling, abrikoos, perzik, arme stenige bodem en
mineralig.

wijnattributen uit de Romeinse tijd. Ook zijn de bekende
proeflokalen “Heuriger” een gevolg van traditie en dorst
naar wijn.

Grüner Veltliner, Niederösterreich.
Groen, fris, knapperig, speels, peer. Aperitief.

Weissburgunder, Maximum, Qualitätswein.
	Droge spätlese van de beste percelen, twaalf maanden hout, romig,
kracht, bloemen en mango.

Grüner Veltliner, Langenloiser, Qualitätswein.

Wanneer men nu een apéritief gaat drinken, noemt men

	Zachte Veltliner met breedte van Löss bodem, witte peper, meloen en
citroen.

Chardonnay, Kittmannsberg, Kamptal.
	Monumentale wijn, complex, verfijnd, elegantie, mega lengte. Groots.

dit nog altijd: “zum heuriger gehen”. Oostenrijk heeft
met zijn kwaliteit en historisch besef, zich goed genesteld
tussen de andere wijnlanden, geografisch zelfs in het

Grüner Veltliner, Tradition, Qualitätswein.
	80 jr. oude stokken, breed, geel fruit, Aziatische kruidigheid,

Pinot Noir, Langenlois, Qualitätswein.
	Löss bodem, zure kersen, framboos, aards, sap en likje hout.

indrukwekkend, amuserend.

wijnhart van Europa.

Pinot Noir, G-stuck, Qualitätswein.
Grüner Veltliner, Maximum, Qualitätswein.
	Droge spätlese van de beste percelen, twaalf maanden hout, romig,

	Hele trossen vergisting, mega complex; rode bessen, snoep, aards, hout.
De wijn blijft gaandeweg verrassen!

kracht, honing, amandelspijs, lengte.
Eiswein blauburgunder, Prädikatswein Eiswein Süss
Grüner Veltliner, Familienreserve, Qualitätswein.
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	Beste percelen, zeven jaar holzfass, kruiden, noten, honing, peper.
Monumentaal!

Frankrijk

Duitsland

Luxemburg

overlappende klimaatzones, de diversiteit aan terroirs en de veltliners van oud

Oostenrijk

	Zachte ronde riesling, geel fruit, leisteen en mineraliteit.

Bulgarije

Burgenland stonden 5000 jaar geleden al druivenranken.

De familie bezit de beste percelen van het gebied. Geheimen zijn de

Italië

Oostenrijk heeft een lange wijnbouwgeschiedenis. In

Spanje

Riesling, Langenlois, DAC Langenlois.

Portugal

Het onuitwisbare karakter van een bodemstructuur!

Griekenland

	Oxidatieve stijl, gemaakt als een Vin Jaune, noten, hooi en bloemen.

Zweden

Weingut Hiedler, Langenlois

Grüner Veltliner, Experimental, Wein aus Osterreich.

Georgië

Kamptal

Libanon

OOSTENRIJK

	Oogst bij -9 °C geelgoud, rijpe gele vruchten, honing, zuiver, levendige
zuurgraad en dichtheid. Eeuwig leven.
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hiernaartoe. Het gebied sprak hen aan door de rijke kalkgrond, de helling tegen

	Cuvée Classic, merlot, zweigelt, Qualitätswein aus Österreich

Oostenrijks traditioneelste wijnbouwregio’s. Zij werken met hart en ziel aan

het Weense bos en de sterke föhn wind vanuit Hongarije. Deze historische

Thermenregion

Clemens (selfmade wijnboer) bewerkt samen met zijn zoon Lukas, zo’n 37

een product waarin zij geloven, hun hart klopt niet alleen voor de wijnbouw,

verantwoordelijkheid weet Gustav Krug goed te dragen, naast de Burgunder,

Bosvruchten, aards, bosgrond, in smaak sappig, structuur, zijdezacht.

verschillende percelen. Dit geeft hen ruimte om volop te experimenteren met

maar ook voor het ritme van de Rock & Roll, hierin ligt het merk dat zij

verschillende druivenrassen. Hun Filosofie: laten wat goed is, veranderen waar

creëerden ten grondslag.

weet hij ook goed raad met de Bordeaux rassen. Toch blijven de lokale rassen
zierfandler en rotgipfler favoriet. Krug maakt de dikste en rijkste wijnen van
het gebied; aromatisch en gevuld.

	Die Versuchung rot, cabernet-sauvignon, merlot, zweigelt Qualitätswein
aus Österreich Thermenregion

nodig. Sinds een aantal jaren werken zij enthousiast en overtuigd biologisch,
het kan verkeren!

	Pinot Noir Frizzante, Qualitätswein aus Österreich, Thermenregion

houttonen. Rijke wijn.

	Zachte mousse, aardbei, rode bessen, goeie punt zoet, on the rocks.

Tropische stijl, rijpe peer, vanille, crèmig. De monniken hadden gelijk!

	
Aromatisch, bascilicum, kardemon, meloen, complex in smaak, breed
maar fijn. Dikke wijn.
	Die Vollendung, rotgipfler, Qualitätswein aus Österreich Thermenregion
	
Premium wijn, oude stokken, nieuw hout, mineraal, groene kruiden.
Grote wijn.

bodybuilder in tutu.

Thermenregion
	
Drie jaar nieuw hout, beste perceel tegen Anningerberg, aanplant 1960.
Monumentale lengte en intensiteit.

Ried Rasslerin, rotgipfler, Qualitätswein aus Österreich Thermenregion

	Grüner Veltliner Schreck, Qualitätswein trocken Wagram

lekker!

	
Exotisch, witte peper, mondvullend, overweldigend. Door rijping op de lie
	Privat, cabernet-sauvignon, Qualitätswein aus Österreich

Chardonnay Réserve, Qualitätswein aus Österreich Thermenregion

Grüner Veltliner Schreck, Qualitätswein trocken Weinviertel DAC
	
Ananas, kruidig, sappig, knisperend en witte peper. Ongecompliceerd

Dikke wijn, johannisbessen, bramen, in smaak melkchocolade, zachte
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Riesling, Qualitätswein aus Österreich
	Rijp geel fruit, appels, kruidnagel, zeer rijp. Sappig, ondeugend en

Riesling Rosen, Qualitätswein trocken Wagram

verleidelijk.

	
Bloemenweide in voorjaar, frisse zuurgraad, uitgesproken karakter,
balans, karaferen.

Weißburgunder, Qualitätswein aus Österreich
	Vlierbloesem, citrus met puntje gember, slank en rank met aangename
frisheid. Drinkplezier.

Duitsland
Frankrijk

Als derde generatie zijn Ramona en René op originele manier bezig in een van

Oostenrijk

Excentriek met passie voor goede wijn!

In 1140 brachten de monniken uit Bourgogne (Clos de Vougeot) de druivenstok

Bulgarije

intens.

Italië

Wijncult in optima forma!

Spanje

Rijke brede wijn, volle peer, toast, notige geur, brede schouders en

Rockabilly Weinkult, Unterretzbach

Portugal

De Parel van de Thermenregion!

Clemens Strobl Weinmanufaktur, Kirchberg

Griekenland

Thermenregion

Weinviertel

Zweden

Weingut Krug, Gumpoldskirchen

Wagram

Georgië

	Die Versuchung weiss, pinot gris, Qualitätswein aus Österreich

Libanon

Thermenregion

Luxemburg

OOSTENRIJK
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Qualitätswein trocken

Story. Hoe hij vanuit de garage van z’n ouders z’n eerste wijnen maakte,

Frisse aromatische wijn, appels, nootmuskaat.
Hill 2, chardonnay, sauvignon, Qualitätswein trocken

Secco, pinot noir, Pink Ribbon, Österreichischer Schaumwein.
Oostenrijks borstkankeronderzoek.

Small Hill Red, merlot, pinot noir, zweigelt, Qualitätswein trocken
Donkere kersen, pure chocolade, mooie zuurgraad, gul in sap en hout

Small Hill Rosé, merlot, pinot noir, zweigelt, Qualitätswein trocken

tonen.

	
Lichte kersen, aardbei, ietsje tomaat, rond, krachtig, bittertje. Breed
inzetbaar.

Grüner Veltliner easy, Österreichischer landwein
Sappig, appels, licht tropisch, beetje peper.

vlezig, veertien maanden barrique.

	
Prestige wijn, rijpe meloen, mango, nougat, vanille, structuur, lengte en
mondvullend.

	Aardbei, framboos, fris, doordrinker. Van elke fles gaat één euro naar

Hillside Red, syrah, merlot, zweigelt, Qualitätswein trocken

Hill 1, zweigelt, merlot, blaufränkisch, Qualitätswein trocken
Prestige wijn, variatie aan fruit, maar ook chocolade en aardse tonen,

Chill Little Thanks rosé, pinot noir, st. laurent, Qualitätswein trocken.

vierentwintig maanden nieuw eiken.

	
Delicaat roze, elegant, frissappig, de perfecte wijn om jezelf of iemand te
Grüner Veltliner, Qualitätswein trocken

belonen.

Tropisch, witte peper, sappig in balans.
Sauvignon Blanc, Qualitätswein trocken

levendige smaakbeleving.

Bramen, kersen, sappig, doordrinkbaar en fris.
	Small Hill Sweet beerenauslese, welschriesling, chardonnay, Leithaberg

	
Tropisch, rode citrusvruchten, pikant, bittertje, spanning. Zomers geluk.
Zweigelt, Qualitätswein trocken
Donkere kersen, chocolade, romig, veel fruit en frisse zuurgraad.
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Natural, sangiovese [sand30've:ze], Österreichischer Wein trocken,
	Heel veel fruit, animerende zuurgraad, zijdeachtig, fris en sappig,

Zweigelt Easy, Österreichischer landwein

Duitsland
Italië

gezonde levensstijl en gezonde wijnen maken, volgens Leo, een gelukkig leven!

Rozen, honing, nougat, vijgen, concentraat en lengte.
Zwoele wijn met Oostenrijkse frisheid, paars fruit, winterse kruiden,

tot het 130 hectare tellende toonaangevende wijngoed wat het nu is. Hij

Traminer Eiswein, Prädikatswein Suß

DAC

Spanje

More than wine! Dat is Hillinger, een self-made wijnman, an American Succes

grote klasse.

Frankrijk

Rijpe kersen, groene kruiden, fijn nervig, geïntegreerde houttonen,
	Small Hill White, sauvignon, welschriesling, gelber muskateller,

blijft experimenteren en gaat op zoek naar de perfecte vrucht in de fles. Een

houtrijping.

Portugal

De perfecte vrucht in de fles!

Pinot Noir Terroir, Qualitätswein trocken

Griekenland

Fluweel!

	Goudkleurig, concentraat, tropische vruchten, twintig maanden

Oostenrijk

	
Rijpe ananas, lychee, mango, in smaak cremig, hout, popcorn, amandel.

cuvée Süss

Bulgarije

Donkere bosvruchten, aardse kruidige geur, gul, krachtig in harmonie

	Hill 3 trockenbeerenauslese, chardonnay, sauvignon, Prädikatswein

Zweden

Qualitätswein trocken

Blaufränkisch, Qualitätswein trocken

Georgië

Leo Hillinger, Jois

	Hillside White, grauburgunder, chardonnay, gelber muskateller,

Libanon

Burgenland

Luxemburg

OOSTENRIJK

	Geur van honing en gele rozijnen, frisse fruittonen van bloemen
en lengte.
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aardverschuivingen lieten hun sporen achter in de bodem van de wijngaarden

	
Fris, berglucht, imponerend, rijp wit fruit, macadamia noten, groots.
Eeuwig leven.

van Erwin Sabathi. Zijn wijnen nemen je mee op een geologische reis van
miljoenen jaren. Top niveau terroir wijnen uit Oostenrijk.

	Chardonnay Ried Saffran, Südsteiermark DAC Steierische Klassik Cru
	
Gemalen steen, rokerig, toast, intens, mineraal, fruit in harmonie.

Sauvignon blanc STK DAC
Vlier- kruisbessen, grassig, opulent, sappig en lengte.
	Ried Poharnig, sauvignon blanc, Südsteiermark DAC Steierische Klassik
Premier Cru
	Lawine aan geuren: citrus, aalbes, appels, zéér mineralig, ziltig,
salmiak en lengte.
	Ried Pössnitzberg, sauvignon blanc, Südsteiermark DAC Steierische
Klassik Grand Cru
	Explosie van vlier- en kruisbessen, gele paprika, honing geur, in smaak
pikant, venkel en intens.
	Ried Pössnitzberg Alte reben, sauvignon blanc, Südsteiermark DAC

Luxemburg
Duitsland
Frankrijk
Oostenrijk

Het warme Süd-Steiermark is een geweldig divers gebied. Meren en

Bulgarije

Premier Cru

Italië

	Pinot Blanc Ried Jägerberg, Südsteiermark DAC Steierische Klassik

Spanje

Al decennia toonaangevend met sauvignon blanc!

Portugal

Reine claude, gul, sappig en vol.

Griekenland

Pinot Blanc Südsteiermark DAC premier cru STK

Zweden

Erwin Sabathi, Gamlitz

Georgië

Süd-Steiermark

Libanon

OOSTENRIJK

Steierische Klassik Grand Cru
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	Uitgesproken sjieke geur, rokerig, kruidig, mineralig, ziltig,
achttien maanden hout. Mega!
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Manincor, mano en cuore, oftewel met de hand op het hart. De naam is zeker

ze ervoor om het bedrijf voort te zetten. Jaren geleden heeft ze het stokje

op zijn plek wanneer je de toegewijde liefde voor biodynamische druiventeelt

overgegeven aan zoon Walter, die nu de vijftien hectare wijngaarden bewerkt

meemaakt bij graaf Goëss-Enzenberg. Het gebied telt diverse microklimaten

waarvan ‘slechts’ drie hectare voor Barolo. Lodali gaat met zéér veel precisie

geuren en smaken open, deze onbekende tonen geven

en die weet de graaf optimaal te benutten. Van zowel de lokale als de Franse

om met de schillen tijdens het overpompen van de wijn. Dit resulteert in een

weinig houvast. De wijnen passen niet in een kader,

druivensoorten, maakt hij stuk voor stuk wijnen met ontzettende elegantie

zéér elegante stijl met veel rood fruit en fluweelzachte doch rijke tannines.

Als wijnproever gaat er een compleet nieuwe wereld van

behalve dan in het kader van de Italiaanse cultuur en
levenswijze. Om Italiaanse wijnen te begrijpen, moeten we
ons verplaatsen in de lokale eetgewoonten en leefwijze.

en finesse. Een meer dan bijzonder wijnbedrijf.
Chardonnay, Langhe DOC
	Réserve della Contessa, pinot blanc, chardonnay, sauvignon, IGT Vigneti
delle Dolomiti
Appels, citrus, mineraal, frisse aanzet, lange ronde finale en charmant.

Bij het proeven van Italaanse wijnen is het dan ook aan te
raden om in huis de gordijnen te sluiten, de deur op het slot
te draaien en om Italiaans te gaan spreken, dan pas komt
het volle karakter van de wijn tot uiting en leren we ze te

Bricco Ambrogio, Nebbiolo, Barolo DOCG
	
Winterse kruiden, confituur, tabak, gedoseerd, elegant, lengte,

	Réserve del Conte, merlot, cabernet-sauvignon, lagrein, IGT Vigneti

24 maanden hout.

delle Dolomiti
	Klein rood fruit, elegant, hout touch, sappig en gestructureerd en
fluwelen tannine.

Lorens, Nebbiolo, Barolo DOCG
Pruimen, kersen, tabak en aardse tonen, veel schakeringen, magistrale
wijn. 30 maanden hout.

Libanon

begrijpen en waarderen.

Strogele kleur, delicaat aroma, kruidig, notig, strakdroog,

Duitsland

Luxemburg

plotseling overleed, stond Rita Lodali op een tweesprong, gelukkig koos

Frankrijk

Een familie die elkaar door en door half staat. Toen de tweede generatie

Oostenrijk

vergelijken en dat maakt het nu juist zo moeilijk.

De natuur vertrouwen bij alles wat je doet!

Bulgarije

Italië is op wijnbouwgebied met geen ander land te

Italië

Al drie generaties elegantie op het hoogste niveau!

Spanje

Cantina Lodali Treiso

Portugal

Tenuta Manincor, Kaltern

Griekenland

Piëmont

Zweden

Alto Adige

Georgië

ITALIË
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De Cantina werd opgericht in 1955. Ze maken lekkere alledaagse wijnen die

Licht mousserend, frivol, muskaataroma, sappig, levendig.

typisch zijn voor het druivenras. Moderne wijnen met een sterke prijs-kwaliteit

Altijd een Feest!

verhouding, die zich altijd buitengewoon speels en fris presenteren, grote
klasse in eenvoud.

voldoende sap en structuur door twaalf maanden houtrijping.

In 1976 kocht familie Bonnotto hun eerste wijngaard, deze behoorde voorheen
tot het landgoed van de gravin van Venetië, deze aankoop was de aanleiding

	Vigneto Poiega, corvina, rondinella, molinare, Valpolicella Classico
Superiore DOC

voor de naam van het wijnhuis. Naast een aantal stille wijnen zijn ze meester
in het maken van mousserende, royale wijnen met blauw bloed in hun aderen.

	Intens, kersen, marsepein, rozen. Krachtig zonder log te zijn, 30%

Veneto

Vescovi, chardonnay, Veneto IGT

appassimento, structuur en lang rijpingspotentieel. 24 maanden

Azienda Fasoli Gino, Corlognola

Aroma van bloemen en rijpe citrus, de smaak is sappig, fris en vullend.

houtrijping.

Frizzante, glera, chardonnay, Marca Trevigiana IGT
	Aromatisch, fruitig, acacia, groene appels, prettige zuurgraad, limoen,
puntje zoet in afdronk.

Vescovi, merlot, Veneto IGT

Hét resultaat van gezonde druiven!

Sap, rijpe kersen, pruimen, zachte tannine, zoetje, mooie zuurgraad.

	Punta di Villa, corvina, rondinella, molinare, Amarone della Valpolicella
Classico DOCG
	Complexe geurwaaier: bloemen, kersenbonbons, vanille maar ook scala

Gino is wat ons betreft één van dé biodynamische pioniers van Italië.

aan aardse vegetale tonen. Zéér dik in structuur maar nooit log of te

Zijn wijngaarden liggen in het beroemde Illasi-dal tussen Verona en Soave,

Veneto

zoet. 100 dagen appassimento, 36 maanden houtrijping. Monumentale

neerslag wordt hier tegengehouden door de Lessinische bergen, een prachtig

Roberto Mazzi & Figli, Negrar

wijn!

microklimaat. Tussen de rijen druiven groeien andere gewassen als kruiden en

Elegantie en evenwicht!

heerlijke afdronk, feestelijk!
Chardonnay extra brut, Vino spumanti di Qualità
	
Heldergeel, intens aroma, gist, brood, fruit en bloemen.

In de streek wordt bijzonder veel wijn gemaakt, door de hoge opbrengsten
per stok is de Amarone misschien meer een wijn gemaakt uit overschot dan

Glera raboso spumante rosé brut, Vino spumanti

Borgoletto, garganega, Soave DOC

uit luxe. Gelukkig zijn er nog boeren met oog voor het fijne en kleine zoals de

Violet, harmonisch in fruit, frisse koolzuurtinteling, bessen en

Frisse, lichte droge wijn met bloemige en fruitige tonen.

familie Mazzi met hun zes hectare wijngaarden rondom Negrar. Mazzi laat de

vleugje kersen. Zomers!

druif groeien op de Franse Guyot manier in plaats van de ‘Pergoletta Veronese’
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Delicaat fruitig aroma, iets onrijps, grapefruit, elegante mousse,

Aangename bubbel, lange afdronk.

rogge. De competitie in de bodem tussen de gewassen zorgt voor druiven met
een hoog smaak gehalte, ervaar het zelf.

Prosecco extra dry DOC, glera

Pieve Vecchia, garganega, Bianco Veronese IGT

dit komt de overlevingsdrang van de stok en kwaliteit van de druiven ten

Zuidvruchten, noten, marsepein, bloemig, intens, lengte, impossant!

goede. De stijl van de wijn is elegant en verteerbaar. Een wijnhuis met de
romantiek van Romeo en Julia, er is zelfs een balkon!

Duitsland
Frankrijk

Moscato d’Asti, moscato, DOP Moscato D’Asti

Oostenrijk

	Zijdezachte krachtige wijn, tonen van rood fruit confituur en bosgrond,

Bulgarije

Historie, cultuur en traditie!

Italië

DOC

Spanje

Uitmuntend in eenvoud!

Le Contesse, Treviso

Portugal

Overweldigend in eenvoud!

	Sanperetto, corvina, rondinella, molinare, Valpolicella Classico Superiore

Griekenland

Cantina Colli Vicentini, Montecchio Maggiore

Zweden

Kruidig, gedroogde bloemen, tabak, 18 maanden fust.

Veneto

Georgië

Veneto

Libanon

Rocche dei 7 Fratelli, nebbiolo, DOCG Barbaresco

Luxemburg

ITALIE
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Manzoni Bianco glera, chardonnay, Marca Trevigiana IGT

Pignolo, Colli Orientali del Friuli DOC

Pecorino, DOCG Pecorino

	
Aromatisch frisse wijn met geuren van bloemen, maar ook exotisch fruit

vanuit de Alpen en Slovenië. Dit geeft spanning, aroma en rijkdom aan de

Kleine druiven met veel fenolen, minimale opbrengt, licht ingedroogd,

Veel structuur en karakter, mineraliteit, citrus, fris en vettigheid van

en perzik.

inheemse druiven die worden gebruikt door familie Zorzettig. Verfijnde sjieke

vier jaar in hout : geur van kersenbonbons, frambozen en herfstbladeren

Pecorinokaas!

wijnen die bijna iedereen lekker vindt!

de smaak is krachtig, vullend, vanille en is elegant.

Pinot Grigio, Venezia DOC
	
Heldere zuivere wijn, sinaasappel en anijs tonen, de smaak is sappig,
fruitig en lekker droog.

Consenso Rosato, sangiovese, IGT Marche
Pinot Grigio, Colli Orientali del Friuli DOC

Verduzzo Fiulano, Colli Orientali del Friuli DOC

Pinot van kwaliteit ; geuren van toast, acacia en appels. De smaak is fris,

Laat geoogste friulano, rijping in hout ; mooie dessertwijn : honing,

fijnnervig kent veel smaak en een lange afdronk.

vanille en rijpe peer.

	Bessen, aardbeien en ander zomerfruit, fantastische elegantie in
zuurgraad. Sappig en zuiver.
Rosso Piceno, sangiovese, montepulciano, DOC Rosso Piceno

Rjgialla, ribolla gialla, Colli Orientali del Friuli DOC
	
Bloemig, kruidig aroma, in smaak fris, rijk, citroen en appel.

Marken
Saladini Pilastri, Spinetoli

Friulano, Colli Orientali del Friuli DOC
	
Echt Italiaans wit, anijs, bloemen, honing, verfrissend, groen, verleidt

	
Top wijn van de boer, rijp fruit, specerijen, honing, citrus, rijping op
Slavonisch eiken voor extra structuur.

Groot in eenvoud!
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Framboos, specerijen, potloodslijpsel, rond, sappig, frisse afdronk,
zachte tannine. Door hout gekust.

Rosso Piceno Superiore
	Achttien maanden Slavonisch eikenhout, krachtige rode wijn, stoer,

Het was in de vroege jaren negentig van de vorige eeuw dat men hier besloot

stevig met mooie tonen van kersen en plezierige, zijdezachte tannines.

om biologisch te gaan werken. De druivenstok moest sterk van zichzelf en

Een ervaring!

vooral gezond zijn, dat is het uitgangspunt voor kwaliteit. Graaf Saladini
Pilastri ziet het ecosysteem waarvan hij deel uitmaakt als een groter geheel,
waarbij gezondheid voor mensen, dieren én planten (lees druiven) vooropstaat,

Cabernet Franc, Colli Orientali del Friuli DOC

vier maanden houtrijping, gulle boerenwijn op z’n best!
	Rosso Piceno Montetinello superiore, sangiovese, montepulciano, DOC

naar de volgende slok.
Bianco Sesto, friulano, ribolla gialla, Colli Orientali del Friuli DOC

	Ingedikt fruit als in jam of gedroogde pruimen, kruisbessen,

Frankrijk

geweldig microklimaat; warme wind vanuit de Adriatische zee en koele wind

De terras wijngaarden met mergel (lokaal ponca) heuvels van Friuli kennen een

Oostenrijk

einde. Prijswinnaar!

Bulgarije

gul, krachtig en rijk. twaalf maanden rijping in grote vaten.

Italië

ronde smaak, levendig fris.

	Bloemen, honing, grafiet, fris, romig, afdronk met stijlvol bittertje op het

Spanje

Brede volle wijn, geur van bramen, rood fruit, cacao en tabak. In smaak

Portugal

Italiaans handwerk!

Falerio dei Colli Ascolani, passerina, pecorino, trebbiano, DOC Falerio

Griekenland

Refosco, Colli Orientali del Friuli DOC

Zweden

	
Heldere rozekleur, elegant, sappig en fruitig, mondvullende,

La Tunella, Ipplis di Premariacco

Georgië

Prosecco rosé DOC, glera, pinot noir

Libanon

Friuli-Venezia-Giulia

Duitsland

Luxemburg

ITALIE

op deze manier verwoordt hij zijn maatschappelijke betrokkenheid.
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Umbrië

Società Agricola Bisci, Matelica

Ciacci Piccolomini d’Aragona, Montalcino

Le Fonti, Fiorano

Azienda Di Filippo, Cannarra

Liefde en fascinatie voor sangiovese!

Liefde op de eerste slok!

In navolging van Bisschoppen, Pausen en Landadel!

middeleeuwse Castelnuovo dell’Abate. De veertig hectare wijngaarden worden
omringd door weide- en grasland, bossen en olijfbomen. Naast sangiovese

De wijngaarden liggen in Poggibonsi een dorpje tussen Florence en Sienna

Het wijnbedrijf van de familie Di Filippo is gevestigd in de gemeente Cannara,

hectare verdicchio en het resterende deel is voor merlot en sangiovese.

wordt er merlot, cabernet-sauvignon en syrah aangeplant. Elegantie, rijkdom

midden in het Chiantigebied. Er wordt hier volledig biologisch gewerkt met

niet ver van de middeleeuwse stad Assisi, in het hart van Umbrië. Roberto di

Mauro en Tito Bisci willen de wijnbouw perfectioneren en de kwaliteit naar een

en complexiteit kenmerken de wijnen van Piccolomini.

tussen de rijen druivenstokken een variatie aan kruiden en grassen. De

Filippo is er heilig van overtuigd dat de biologische manier van wijn maken niet

bodem is vooral leisteen met veel keien, wat een goede drainage inhoudt, het

alleen de bodem en de stok, maar ook de consument gezond en vitaal houdt.
Plane Arche, grechetto, IGT Umbria

	Kruiden, specerijen, sappig doch stevige smaak, zwoel ronde afdronk,
Verdicchio di Matelica DOC

door gebruikte Slavonisch eiken foeders.

	Witte bloesem, filmend, abrikozen, beeldende afdronk waarbij poëtische
gedachten de vrije loop krijgen.

	Volrijp, herfstbos, verse noten, krachtige smaak met sappigheid en
Rosso di Montalcino DOC, sangiovese grosso
	Brunello light, zachte romige tannines, compact fruit, elegant, vanille,

Verdicchio di Matelica Fogliano DOC
	Kalkbodem van de Fogliano wijngaard is te proeven, structuur,

twaalf maanden Slavonisch eikenhout. Het is een wijn die je moet
genieten om het fruit.

roomachtig, grassig. Verleidelijke wijn, is schoolvoorbeeld van een Top
verdicchio.

	Harmonisch, zachte tannines, sappig, amarene kersen, twaalf maanden
tonneaurijping van acaciahout.
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	Vol, eerst ingetogen, dan komt pas het fruit. Harmonisch met kleine
bitter op achtergrond.

gedoseerde houtrijping. (slechts 30% krijgt barrique lagering)
	Plane Arche Montefalco rosso, sangiovese, barbera, sagrantino, DOC
Umbria
	Elegant doordat er geen hout gebruikt is, bosbessen, krachtig met ronde
volle tannines.

	Brunello di Montalcino DOCG, sangiovese grosso
	Vanille, romig, kersen, krachtig, subtiel, genuanceerd. Intense,

Rosso Villa Castiglioni, sangiovese, IGT Rosso Marche Villia Castiglioni

Chianti Classico DOCG, sangiovese

monumentale wijn die zijn drie jaar op Slavonisch eiken met gemak aan
kan. Overdonderend!

Spanje

resultaat zijn wijnen met pit, karakter en een lang leven.

Portugal

Toscana Rosso, sangiovese grosso, IGT Toscane

Griekenland

verdicchio’s met de rijkste uitdrukkingskracht.

Zweden

nog hoger plan brengen. Het Castiglioni Bisci wijngoed levert zonder twijfel

Italië

De wijngaarden liggen in de provincies Macerata en Ancona, waarvan achttien

Georgië

Het bedrijf ligt ten zuidwesten van Montalcino op steenworp afstand van het

Libanon

Dé andere Verdicchio; subtiele persoonlijkheid!

Frankrijk

Toscane

Oostenrijk

Toscane

Bulgarije

Marken

Duitsland

Luxemburg

ITALIE
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Auramadre, primitivo, IGT Puglia
Cantina Tollo werd in 1960 opgericht door een kleine groep mensen. Zij willen

Wijngaarden met een glimlach!
Onder een zon die nimmer moe wordt, langs de prachtige kust van de

	
Rijp zwart fruit, specerijen, afgeronde tannines, vanille, bittere
Bij hun werkwijze schuwen Giusto Occhipinti en Giambattista (Titta) Cilia,

provincies Messina en Palermo liggen de wijngaarden van Gianfranco Lena.

de wijnbouw verbeteren.Alle keuzes, initiatieven en innovaties zijn gericht op

geen enkel experiment. Bij de vinificatie maken zij voor een deel van hun wijnen

Dat er op dit eiland legio wijnen van een onuitputtelijk aantal druivenrassen

kwaliteit. Sinds enige tijd wordt er door een aantal boeren ook

gebruik van amfora’s. Beide mannen zijn overtuigd van de biodynamische

gemaakt worden, was ons bekend. Maar dat de wijnen zoveel indruk zouden

biologisch gewerkt, klasse!

manier van wijn maken. Volgens beide kompanen is hun mooiste ervaring,

achterlaten hadden we nooit verwacht. De wijnen presenteren zich bijna

dat zij de wijngaarden weer hebben laten lachen. De plant voelt zich weer

majestueus met een enorme lengte.

de waarde en oude tradities met enthousiasme bewaren en de kwaliteit van

Guffo bianco, trebbiano, chardonnay, IGT Terre di Chieti

chocolade. Kracht en diepte.

behaaglijk en is gezond van wortel tot blad.
Grillo, IGP Terre Siciliane bianco

	Fris, sappig en fruitig, zoals het hoort te zijn. Eenvoudig maar
niet gewoon.
Villa Diana rosato, montepulciano, DOP cerasuolo d’Abruzzo

Pithos bianco, grecanico, IGT Terre Siciliane Bianco

In de neus vers fruit met florale tonen, frisse smaak, licht kruidig en

Orange wine avant la lettre, hele trossen vergisten in de amfora, strak

bovenal sappig.

droog, finesse, terracotta, prachtige zuurgraad. Indrukwekkend!
Nero d’Avola, IGP Terre Siciliane

	Helder rozerode kleur, intens fruitig met indrukken van kersen
en bloemen. Vrij volle smaak.

	Pithos rosso, frappato di vittoria, nero d’avola, IGT Terre Siciliane Bianco
Hele trossen vergisten in amfora, mengeling van de terracotta (pithos)

Guffo rosso, montepulciano, sangiovese, IGT Terre di Chieti
	
Behoorlijke intensiteit, kersen, specerijen, goed in balans, rond, vol en

met een hint van de zee, soepele structuur met frisse zuren. Wijn met
een beleving en eigen verhaal!

rijke smaak.
	Cerasuolo di Vittoria Classico DOCG, frappato di vittoria, nero d’avola
Opvoeding op slavonisch eiken, met toevoeging van deel uit amfora,

Indrukken van rood fruit, zuiver, fris, sappig, specerijen, elegante
tannines, goede afdronk.

Duitsland
Frankrijk
Oostenrijk

De ontdekking van een eiland!

Bulgarije

Trots van eigen bodem!

Italië

en soepel.

Spanje

	
Sangiovese zonder houtrijping is zacht en zeer toegankelijk, fris, fruitig

Portugal

Abbazia Santa Anastasia, Castelbuono

Griekenland

Azienda Agricola COS, Fontane

Zweden

Roccaventosa, sangiovese, IGT Terre di Chieti

Sicilië

Georgië

Cantina Tollo, Tollo

Sicilië

Libanon

Abruzzen

Luxemburg

ITALIE

pot met verschillende soorten jam, mooie, soepele spinnenwebachtige
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structuur met zachte, rijpe zuren.
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De derde generatie Sarno werkt met de filosofie van Slow Food aan; de tijd

Siciliaanse bodem. Villa Carumè is het nieuwste project van de familie Caruso.

nemen om elk element tot bloei te laten komen.

Naast de bekende wijnen van Assuli hebben ze nu ook nieuwe wijngaarden
aangekocht voor hun heerlijke fruitige en sappige witte grillo wijnen en

Greco di Tufo DOCG

sappige en kruidige Nero D’Avola wijnen.

Vergisting (30 dagen) op lage temperatuur, lagering op de lie, abrikozen,
witte peer, ananas. Droog met delicaat uitgebalanceerde frisheid.

Villa Carumè, grillo, DOC Sicilia
Strogeel, exotisch, citrus, ananas, rijp maar toch fris, mineralig.
Goed in balans!
Villa Carumè Nero, nero d’avola en syrah, DOC Sicilia
Paarse kleur, Intens aroma, rood fruit, zoethout, sappig,

Luxemburg
Libanon

Georgië

Zweden

aangenaam.

Prachtige zuurgraad, potentie om te ouderen.

Duitsland

De wijnbouwtraditie van de familie Caruso heeft zijn wortels diep op

Frankrijk

Autochtone druiven op de flanken van de Vesuvius!

Oostenrijk

Wijnbouwgeschiedenis ‘onder de zon’!

Bulgarije

Azienda agricola Poderi Sarno, Avellino

Italië

Villa Carumè, Trappani a Mazara del Vallo

Spanje

Campanië

Portugal

Sicilië

Griekenland

ITALIE
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Luxemburg

zicht op de Middellandse Zee. De druiven zijn hun sleutel tot succes,

Vicente familie hier haar wijngaarden. De bodemdiversiteit is groot, dit in

daarom worden er geen herbiciden gebruikt en een minimum aan pesticiden.

tegenstelling tot de druivensoorten, toch blijkt dit een gouden combinatie.

en amateurisme. Met anderhalf miljoen hectare wijnbouw

Cava Brut, macabeo, xarel.lo, parellada, chardonnay, DO Cava

is Spanje het grootste wijnbouwland ter wereld, toch is de

	Delicaat aroma denkend aan voorjaarsbloemen, prachtige balans met

productie kleiner dan die van Frankrijk of Italië.
Een van de belangrijkste oorzaken is dat de Spaanse
wijnwet niet toestaat om beregeningssystemen te

subtiele bubbel.

hebben in belangrijkheid voorrang. In het algemeen

	Getoast, lageringsaroma, buitengewone fijne bubbel, romig 24 maanden
rijping op fles.

druiven bij. Het groeiende besef dat je eigen druiven
nodig hebt, voor het verkrijgen van hoogwaardige wijnen,
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is misschien wel het meest revolutionaire aspect van de
Spaanse wijnbouw in het afgelopen decennium.

stijl, aangenaam bittertje in finale.

Aragón
Bodega Sommos, Barbastro
Lada uit de Porchefabriek!

	Mare Brut Nature Gran Reserva, macabeo, xarel.lo, parellada, DO Cava
	Sterke getoaste geur, rozijnen en vijgen en wilde honing, lekker bite,
romig, stoer en stevig. 36 maanden rijping op fles.

bezitten de bodegas in Spanje eigen wijngaarden,
maar meestal is dit niet voldoende en koopt men

	Appels, peren en meloenen vechten om voorrang. Zeer evenwichtige

Avant Brut Reserva Barrica, xarel.lo, chardonnay, macabeo, DO Cava

gebruiken. Een andere reden is dat veel wijnbouw als
nevenactiviteit bedreven wordt; ander landbouwgewassen

A Coroa, godello, DO Valdeorras

Somontano betekent ‘onder de bergen’ wat slaat op de uitlopers van de
Pyreneeën, op nauwelijks vijftig kilometer van de Franse grens. De bodega
bezit 350 hectares wijngaard verdeeld over vijf locaties (finca’s). Hier worden

Cava Brut rosé, trepat, pinot noir, DO Cava

de wijnstokken vertroeteld, zelfs als dit ten koste gaat van de productiviteit.

	Lichtroze kleur, explosie van rode bessen, frambozen, levendig, subtiel
met fijne mousse.

	Glárima de Sommos blanco, gewürztraminer, chardonnay, DO
Somontano

Duitsland

Het is de op een na oudste DO van Spanje. Al generaties lang heeft de López

Frankrijk

Tarragona in het hart van de Penedès. Alle 247 hectare wijngaarden hebben

Oostenrijk

Snelweg voor pelgrims en een regio met grote contrasten dat is Valdeorras.

Bulgarije

De kelders en wijngaarden liggen in Santa Fe een plaats tussen Barcelona en

Italië

Kroon op de Gouden Vallei!

Spanje

Mix van techniek, experimenteren en kunstzinnigheid!

Portugal

Adega A Coroa, Ourense

Griekenland

veroudere technieken stonden ten dienste van onkunde

Giró Ribot, Santa Fe del Penedès

Zweden

renaissance beleefd. Achterhaalde meningen en

Galicië

Georgië

De wijnbouw heeft in Spanje een ware

Penedès

Libanon

SPANJE

	Exotisch huwelijk van twee tegenpolen in druivenland, levendig, fris,
indrukwekkend.
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eigenwijze houding hebben ze zich genesteld in de top van de
Spaanse wijnhiërarchie. De Bodega is een samengaan van 70 wijnboeren over

Rioja

21 gemeenten. Er wordt alleen gebruik gemaakt van de beste druiven uit de

Fincas Azabache, Aldeanueva

beste wijngaarden, de rest van de druiven wordt verkocht aan de handel!

van de DO Rueda. Deze groep van samenwerkende wijnboeren heeft ruim
	Crianza, tinta del país, 10% cabernet-sauvignon, DO Ribera del Duero
	Vijftien maanden Frans en Amerikaans hout, kersen, blauwe bessen,
toast, zoethout, aardse tonen. Wat een wijn!

tweeduizend hectare, waarvan grote delen ouder zijn dan honderd jaar en
enkele percelen zijn nog pre-phyloxerastokken. Hoe een eenvoudige druif zich
groots presenteert.

Mysterieuze wijnen met rijke traditie!
Orvalaiz Tinto, tempranillo, merlot en garnacha, DO Navarra
Dit samenwerkingsverband van wijnboeren, in het nog geen drieduizend zielen
tellende Aldenaueva de Ebro, werd op 20 november 1955 opgericht. Het doel

	Intens, stoer en toch beleefd in zijn presentatie, elegant, fris, sap, zwoele
smaakbeleving.

van de samenwerkende wijnboeren was om versnippering tegen te gaan.

	Reserva, tinta del país, 10% cabernet-sauvignon, DO Ribera del Duero
	Oude wijngaarden, 21 maanden houtrijping resulteren in vlezige wijn
doordrenkt van kruiden, fruit en ontwikkelingsaroma’s.
Een enorme sensatie!

Door de hoge kwaliteit en omdat de bekendheid groeide kon de export
niet uitblijven. Waardoor dit tot samenwerking kan leiden.

Castilla y León
Bodegas Carmelo Rodero, Pedrosa del Duero

Azabache, fermentado in barrica, viura, DO Rioja

Druif, wetenschap, wijn en kunst!

	Ontwikkelde geur met hint van nieuw hout, vettig, vanille, aromatisch
en zeer lange afdronk.

Pago de Valtarreña, tinta del país, DO Ribera del Duero
	De druiven komen van 50 jaar oude stokken, 24 maanden rijping op
Frans eiken. Zwart fruit, koffie, leer en laurier. Uitgebalanceerd, complex,
maar ook lieflijk. Onvergelijkbaar!

De kwaliteit van de druiven ‘de zwarte parels’, zoals Carmelo Rodero ze zelf
noemt, is zo hoog door unieke en onvergelijkbare bodemstructuren. Het

TSM, tinta del país, cabernet-sauvignon, merlot, DO Ribera del Duero

Azabache, crianza, tempranillo, garnacha, mazuelo, DO Rioja

mag dan ook niet verwonderlijk zijn dat Vega Sicila tot 1990 de grootste

	Zwarte bes, bramen, aardbeien, sappige doch krachtig, rond en gul.

afnemer was van zijn druiven. Rodero is grootverdiener als het gaat om

balsamico, toast en tabak. Doorwrochte smaak en geurbeleving. De wijn

onderscheidingen. Tegenwoordig runnen zijn dochters Beatriz en María het

blijft verrassen. Hogeschool, Kunst!

Moderne Rioja.

bedrijf, maar Carmelo blijft zich roeren op de achtergrond.

	Achttien maanden houtrijping op Frans eiken. Paddenstoelen,

Camino Del Sur, verdejo, DO Rueda
	Stuivend ‘knapperig’ bouquet, zuiver, sappig met mooie zuren. Is dit de
Sancerre van Spanje?

Frankrijk

De eerste stokken van dit wijnbedrijf werden geplant in 1935, in het hart

Oostenrijk

elegant in hout.

Bulgarije

Navarra is al lang niet meer het kleine broertje van de Rioja. Met haar

Italië

Bessen, vanille, bloesem, rabarber geven de wijn een fluweelachtige stijl,

Spanje

harmonische afdronk.

Klasse in eenvoud!

Portugal

	Blend van vier krachtpatsers van druiven, rode bessen, speels,

	Deze semi-crianza, ook wel roble genoemd staat boven de partijen.

Bodegas Cuatro Rayas, La Seca

Griekenland

Bundeling van krachten!

9 meses tinta del país DO Ribera del Duero

Zweden

syrah, DO Somontano

Bodegas Orvalaiz, Obanos

Georgië

	Glárima de Sommos tinto, merlot, tempranillo, cabernet-sauvignon,

Rueda

Libanon

Navarra

Duitsland

Luxemburg

SPANJE

Azabache, garnacha, DO Rioja
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	Aroma van jam en rood fruit en meloen. Goede balans, getoast,
balsamico, rustieke wijn.
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Verrassend, elegant en origineel!

elegant en verteerbaar.
Toledo is een van de oudste steden van Spanje in het hart van het land.

Andrés Iniesta vertrok op twaalfjarige jarige leeftijd naar Barcelona om toe

De enige verkoeling op een (te) warme zomerse dag komt van de rivier

te treden tot de voetbalschool van de plaatselijke FC. Zijn familie had al een

de Taag. De Bodega is al drie generaties lang (vanaf 1954) het grootste

aantal hectare wijngaard. Andrés bleef investeren in de wijnbouw met als

samenwerkingsverband van biologisch werkende wijnboeren.

ultieme droom een eigen bodega. In 2010 werd de eerste oogst onder zijn
eigen naam verkocht. Nu is er naast het wijnbedrijf een echt Iniesta (voetbal)

Clearly Organic blanco, airén, Vino de la Tierra de Castilla
	Modern gemaakte wijn, groen en wit fruit, redelijk complex, elegant, fris

aan de bodega ook te genieten van al zijn voetbaltrofeeën.

lange afdronk.

cabernet-sauvignon, DO Manchuela
	Rijp fruit, vanille, kruidnagel, karamel. Twaalf maanden houtrijping,
krachtig maar niet log.
	Corazón Loco tinto premium, syrah, petit-verdot, cabernet-sauvignon,
DO Manchuela

	Corazón Spumante blanco, macabeo, verdejo, chardonnay,
	Robijnrode kleur, zwarte bessen en bramen, hartig, brutaal in smaak met

	Corazón Loco tinto selección , tempranillo, syrah, petit-verdot,

kwaliteitswijnen, met attractieve design etiketten. Hierbij kunnen ze rekenen
op de beste wijngaarden uit de regio. Deze liggen in het noordoosten van
Jumillia op een hoogte van 900 meter boven zeeniveau. De combinatie van
hoogte met klimaat en bodem staan garant voor iets bijzonders.

museum waar jaarlijks duizenden bezoekers komem om naast een bezoekje

en verteerbaar.
Clearly Organic tinto, tempranillo, Vino de la Tierra de Castilla

Finca Bacara is opgericht in 2015, het richt zich op het maken van

mousserende Spaanse wijn.

	Wierook, cacao, getoast, achttien maanden houtrijping, karaferen,

	Maceration pelliculaire, grapefruit, groene appel, mango en
passievrucht, verfrissend.

sappige goede zuurgraad.
Crazy Grapes, monastrel, DOP Jumillia

Corazón Loco dulce, moscatel, DO Manchuela
	Semi-dulce, aromatisch, fris, grapefruit, rozen, mandarijnen,

Corazón Loco blanco, verdejo, sauvignon blanc, DO Manchuela

	Gouden reflectie, complex, expressief, honing, citrus, wit fruit,

gul en feestelijk.

	Gemaakt volgens proseccorecept, fris, spannend, strak, speels
koolzuurbelletjes, verrassend.

Yeya, moscatel en chardonnay, A.O.P Jumilia

	Florale geuren, rijp fruit, goede balans en zuurgraad, 3 maanden
houtrijping, smeuïg.

laag alcohol, verteerbaar.
Time waits for no one, monastrel, DOP Jumillia
	Oude wijngaarden, zes maanden Amerikaans hout, krachtig, intens,
indrukwekkend.

Corazón Loco rosado, bobal, DO Manchuela
	Oude wijngaarden, donkere kleur, aardbeien, bramen,

Duitsland
Frankrijk

	Typisch pure tempranillo, bramen en zoethout, mineralige ondertoon,

Oostenrijk

De passie komt vanuit het hart!

Bulgarije

Experts in biologische wijnbouw!

Italië

Corazón Loco tinto nature, tempranillo, syrah, DO Manchuela

Spanje

Finca Bacara

Portugal

	Kersenrode kleur, zwarte bessen, kersen, zoethout, sensationeel sappig.

Griekenland

Bodegas Andres Iniesta, Fuentealbila

Jumilla

Zweden

Bodegas Latúe, Toledo

Corazón Loco tinto, tempranillo, syrah, DO Manchuela

Georgië

Castilla-La Mancha

Libanon

Castilla-La Mancha

Luxemburg

SPANJE

voorjaarsbloemen, flamencogevoel.
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Blaxsta Vingård, Flen

GEORGIË

Zweeds mirakel a cool experience!

tegenstrijdige grootheden. Toch is de wijnbouwgrens,

hij doet alles met dezelfde overgave. Blaxsta ligt op de 59ste breedtegraad

Zweden maakt, in tegenstelling tot Nederland en
andere landen waar van oudsher geen
wijnbouw plaatsvindt, gebruik van de gebruikelijke
rassen en niet van resistente druivenrassen.
Dit houdt een risicio in, maar lukt het wel dan is het
ook meer dan bijzonder.

Georgië claimt het oudste wijnland ter wereld

waardoor de zomerdagen extra lang zijn en de druiven voldoende

te zijn. Oordeel zelf, maar ze hebben wel een manier

zonlicht krijgen. Daardoor is het mogelijk om in dit deel van Zweden wijn

van wijnmaken die op de Unesco Werelderfgoed

te maken.

lijst staat. Een land met traditie in wijnmaken die

Merlot, wijn uit Zweden
	Sappige wijn met frisse tonen, elegante zuren en zachte tannines, meer
dan verrassend.
Vidal Ice Wine, wijn uit Zweden
	Honingachtige, lobbig, indrukken van rijp fruit, perziken, vijgen.
Intens en hemels!

geleden was er al sprake van wijnbouw. Shalauri Cellars beheert zeven
hectare wijngaarden. Hier maakt men alle wijnen, van autochtone rassen: saperavi, mtsvane, kisi, kikhvi en rkatsiteli in qvevri.
Mtsvane, Dry white wine Kakheti (orange wine)
Druiven met steel en pit in de qvevri, niet gefilterd, donkergeel/oranje-

door de bekendheid van orange wine, in een modern

kleurige wijn, geurend naar sinaasappel, honing en mango en gedroogde

daglicht is komen te staan.

kakifruit.

Wie had dat kunnen denken.

Rkatsiteli, Dry white wine Kakheti (orange wine)
Druiven met steel en pit in de qvevri, niet gefilterd, strogeel oranje
zweem, geurend naar droogbloemen, kakifruit, gedroogde abrikoos,
salie, citrus, prachtige zuurgraad, bittertje

Georgië

Göran Amnegård is kok, hotelier en wijnboer. Het maakt niet uit wat hij doet,

meer dan zeshonderd kilometer opgeschoven.

Expressie van zoektocht naar oude waarden!
Georgië pleegt zichzelf het oudste wijnland ter wereld te noemen, 5000 jaar

Zweden en wijnbouw dat zijn op het oog

door het veranderende klimaat, de laatste decennia

Shalauri Cellars, Kakheti

Zweden

ZWEDEN

Saperavi, Dry red wine Kakheti
	Ongefilterd, qvevri, rood fruit, intens, krachtig, goede zuren,
zeer interessant.
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LIBANON

Bekaavallei
Chateau Musar
Wonder in de wijnwereld!

Vinocarium
Misschien komt het door het klimaat dat we niet snel
denken aan met Midden-Oosten als
potentieel wijnland, maar in Libanon en ook in Israël

Chateau Musar werd in 1930 door Gaston Hochar gecreëerd in het historische
familiekasteel, dat dateert uit de 18e eeuw. Dit leende zich perfect voor het
maken en opslaan van de wijnen. Op dit moment liggen in de kelders ongeveer

Als wijnspecialisten willen wij het beste voor onze wijnen.

een miljoen flessen te rijpen, te wachten op het meest optimale moment om ze

Een professionele wijnklimaatkast hoort hierbij en zorgt voor

aan wijnliefhebbers van over de gehele wereld te presenteren.

de perfecte presentatie en bewaren van wijnen. Wij importeren

wordt een ongelofelijk hoge kwaliteit
wijnen geproduceerd. In de bergen en hoogvlakten
zijn het de witte druiven, vaak in een

De ultieme wijnklimaatkast!

de wijnklimaatkasten en bewaarsystemen van Xi; vraag om de
Musar red, cinsault, cabernet-sauvignon, carignan, wine of Lebanon

mogelijkheden!

	
Pruimen, zoete kersen, gedroogd fruit, karamel, tabak, concentratie,
fluwelige, tanines, kruidig.

www.vinocarium.com

blend aangeboden, en wat lager op de vlaktes de
rode druiven. In totaal kent Libanon een 2500

Volg ons!

hectare aan wijngaarden, slechts een klein deel vindt
zijn weg naar de Nederlandse consument, helaas.
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Mousserend

LEGENDA

Witte wijn
Rosé
Rode wijn
Dessertwijn
Terra Vitis
Biologisch
Biodynamisch
Veganistisch
Haut Valleur environnementale
Zonder toegevoegd sulfiet
Agriculture rassionée
Vin naturel
Glutenvrij
Deels biologisch
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Eerste Stegge 2
7631 AE Ootmarsum
E. dranken@heisterkamp.com
E. wijnkopers@heisterkamp.com
T. + 31 (0)541 291 830

heisterkamp.com

