WIJNEN MET EEN UITZONDERLIJKE RELATIE PRIJS/KWALITEIT BENEDEN 15 EURO
WITTE WIJNEN
LE VIN DE PAYS DE FONTARECHE Vin de Pays de l’Aude, MD 2015
Een wijn die toch een zekere open mind vereist. Ten eerste een screwcap (schroefdop) als sluiting, wat veel
zelfverklaarde kenners nog steeds uit het raam doet springen. Maar voor ons telt de proef-in-het-glas en niet de
verpakking. Ten tweede: een interessant en vrij ongewone druivenmix van colombard en vermentino die de
neiging hebben om rijpe en florale dimensies te ontwikkelen. Het verhaal start stralend strogeel, met tranen als
trage bruidsruikers langs de glaswand. Daarna: witte perzik à volonté in het parfum, met ook een wolk
lentebloesem, gevolgd door een smaak waarin alle soorten druiven feilloos samensmelten, met gedroogde
abrikoosjes en perzik in de hoofdrol, zomers leuk. Met ruim voldoende fraîcheur om het zomerende, florale witte
fruit enigszins te bedwingen.
Catalogusprijs inclusief BTW : 5,50 euro
DOMAINE FONTARECHE Viognier IGP Pays d’Oc, MD 2015
Deze frisse witte wijn, op basis van Viognier is afkomstig van wijnstokken van meer dan 25 jaar oud die een kalkleem ondergrond genieten en volledig zuidelijk georiënteerd geplant staan. Het verhaal start enorm intens
strogeel qua kleur, glashelder, met stroperige tranenautostrades. Goed-getypeerd en attractief parfum van o.a.
perzikbloesem, tangerines plus verse en gedroogde abrikozen. De smaak wordt gemarkeerd door rijpheid, genre
abrikozenmarmelade, maar ook bergamot en een vleugje passievrucht, in totaliteit eigenlijk heel suave en
swingend. Met zo'n smurfenprijs kan er met een gerust geweten een extra fles opengedraaid worden. Perfect als
aperitief, bij asperges, wit vlees en Oosterse gerechtjes.
Catalogusprijs inclusief BTW : 7,90 euro
CHATEAU FONTARECHE Vieilles Vignes AOC Corbières, MC 2015
Deze gulle witte wijn, op basis van grenache blanc, macabeu en roussane is afkomstig van wijnstokken van meer
dan 25 jaar oud die een kalk-leem ondergrond genieten en volledig zuidelijk georiënteerd geplant staan. Na een
manuele oogst waarbij enkel de beste druifjes geplukt worden, rijpt de wijn volledig in eiken vaten. Proef en laat
u verrassen door de hoogstaande kwaliteit van deze witte corbières. Het verhaal start stralend strogeel, met
tranen als trage bruidsruikers langs de glaswand. Daarna: witte perzik à volonté in het parfum, met ook een wolk
lentebloesem, gevolgd door een smaak waarin alle soorten druiven feilloos samensmelten, met gedroogde
abrikoosjes en perzik in de hoofdrol, zomers leuk. Met ruim voldoende fraîcheur om het zomerende, florale witte
fruit enigszins te bedwingen. Drink deze vrolijke wijn jong en rond 10°.
Catalogusprijs inclusief BTW : 7,90 euro
LES YEUX DANS LES ETOILES IGP Pays d'Oc, MD 2015
Gulle, sappige witte wijn op basis van Grenache blanc, Vermentino, Chardonnay, Viognier en Sauvignon blanc.
Strogeel met gouden glans, trage tranenbogen tegen de glaswand. Exotisch getint, heel open parfum van groene
banaan, perzik, verse lychees, ananassorbet, gedroogde kruiden en kamperfoelie. Vooral in de mond zeer
energiek en levendig, propvol limoen-en citroenimpressies, van begin tot einde mineraal en zesty, met in de finale
verse ananas, gekonfijte gember, witte rozen en limoen
Catalogusprijs inclusief BTW : 6,90 euro
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JARDIN DES CHARMES Chardonnay IGP Côteaux de Béziers, MD 2015
Bronzen médaille Concours Général Agricole Paris. Wat mag u nu verwachten? Een intens bleek strogele
kleurspiegel vergezeld van een luie tranenband. Fijn boeket met o.a. conferencepeer, limoen en witte perzik,
zuiver en elegant in plaats van extravert uitbundig. Geurelementen die terugkeren in de smaak, maar dan in het
kwadraat: propvol sappige peer en perzik, met op de achtergrond rijpe citrus en guave die voor de zesty frisheid
zorgen. Chardonnay kan gerust flirten met eik, maar deze cuvée bewijst dat deze druif ook gerust single kan
blijven. Schenk deze fruit-gefocuste, food-vriendelijke wijn als starter van een gezellige maaltijd.
Catalogusprijs inclusief BTW : 7,90 euro
JARDIN DES CHARMES Viognier-Grenache IGP Côteaux de Béziers, MD 2015
Bronzen médaille Concours Général Agricole Paris. Wat mag u nu verwachten? Een verrukkelijk strogele, energiek
stralende wijn met een parfum van wilde kruiden, gekonfijte pompelmoes, conferencepeer, golden delicious en
witte perzik. Dan sappig en eerder genereus qua smaak, met peer in de hoofdrol, maar naar het einde toe vooral
veel limoenzeste, tangerine en witte bloemen. Unieke combinatie van druiven (Viognier plus Grenache Blanc) uit
het zuiden van Frankrijk. Gul, sappig en vol. Schenk deze fruit-gefocuste, food-vriendelijke wijn als starter van een
gezellige maaltijd.
Catalogusprijs inclusief BTW : 7,90 euro
IN VINO EROTICO IGP Côteaux du Libron, MD 2015
'Erotische' witte wijn op basis van 20% Chardonnay aangevuld met Sauvignon Blanc en Viognier. Pittig product in
zijn prijsvork. Chardonnay, Sauvignon Blanc en Viognier doorliepen elk hun fermentatieproces apart, waarbij een
klein percentage van de eerste variëteit (20% Chardonnay) op eik logeerde. Dit resulteert in een citroengele,
fonkelende cuvée met een neus die bol staat van gekonfijte limoen, verse gember, gedroogde abrikozen en
mango. In de mond extreem sappig en ook floraal (witte bloemen), met de Viognier die duidelijk zijn stempel
drukt, boordevol rijpe gele en witte abrikozen maar vooral ook gekonfijte citroen en limoenmeringue, exotisch
erotisch maar tegelijk grassig fris en floraal. Pompelmoes-zesty afdronk.
Catalogusprijs inclusief BTW : 7,90 euro
MOULIN DE GASSAC IGP de l’Hérault, MD 2014
Delicate witte wijn op basis van 90% Terret en 10% Carignan Blanc. In het glas een uiterst geslaagde, zij het niet
meteen alledaagse, druivenmix. Visueel helder strogeel en glinsterend. Het parfum? Gele perziken, gedroogde
abrikoosjes, gele pruimen en gekonfijte ananas. Lekker romig en genereus in de mond, maar tegelijk toch zeer fris
en sappig, vooral gekarakteriseerd door ananassnoepjes, nectarine, limoen en bergamot. Vloeibaar vakwerk!
Catalogusprijs inclusief BTW : 6,90 euro
FAUNE IGP Pays de l'Herault, MD 2015
Alhoewel dit één van de droogste Franse gebieden is, slaagt deze familie van Mas de Daumas Gassac er toch weer
in een spannende witte wijn, op basis van Chardonnay en Viognier, te produceren. De oogst van de druiven
gebeurt 's nachts zodat ze koel en ongeoxideerd in de kelder arriveren. Dan laten ze deze fiftyfifty druivencoalitie
zonder eik vergisten en rijpen. Superglanzende gele kleur. Verrassend vineuze geurstart, met verder witte
bloemen, limoen, papaja en sterfruit. Supersappig en nerveus qua smaak ondanks de aanvankelijke rijpe
molligheid, met vooral citrusvruchten in 1.001 gedaantes (limoen, roze pompelmoes, sinaaszeste, ...) plus groene
pruimpjes. Als u een originele, fruituitbundige en opwindende wijn wenst waarvan u blind nooit de exacte
druivenmix kan raden: niet aarzelen.
Catalogusprijs inclusief BTW : 8,90 euro
CHATEAU CABEZAC La Garrigue AOP Minervois, MC 2014
Witte Minervois-wijn op basis van Grenache blanc en Maccabeu die én een breder publiek charmeert én
betaalbaar blijft, is als een kameel die door het oog van een naald probeert te kruipen. Maar dit is andere koek,
en vooral: betere koek! Flinke, intense, lichtgoudgele kleur, stralend als een supernova en met tranen als
raketten. Rijp boeket van vooral gedroogde abrikozen, lichtjes tropisch kaliber, met gekonfijte ananasschijven.
Exotisch ook in de smaak, met opnieuw gekonfijte ananas, heel sappig en floraal, maar gelukkig met een prima
aciditeit. Een wijn die beide druiven tot een perfect huwelijk dwingt, tot ons glasplezier.
Catalogusprijs inclusief BTW : 8,90 euro
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MAS DE LA DEVEZE Malice Côtes Catalanes, MD 2015
Zuiderse, zeer sensuele cuvée uit de Roussillon, die echter niet door de enkels zakt door een overdreven zwoele,
overrijpe make-up of textuur, maar van kop tot teen fris en fruitsappig blijft. Unieke mix van Macabeu, Grenache
Blanc en Grenache Gris. Intens strogeel fonkelend met rock & roll qua tranen. Oosterse geurstart van
oranjebloesem en rozenconfituur, daarachter gekonfijte sinaasappel, limoen, abrikoos, bijenwas en
citrusbloesem, heel verleidelijk. De 'Moorse' nachten gaan verder in de mond, met impressies van tangerine,
bloedsinaasappel, witte perzik en limoen, mooi zesty levendig en fluwelig tegelijk qua textuur. Minerale afdronk
met opnieuw massa's citruszeste. Prachtprestatie om die toch diverse druivenkarakters te bundelen en tegelijk in
deze Catalaanse wingerds zoveel fraîcheur te behouden. -BEST VALUE GUIDE HACHETTE 2015-!
Catalogusprijs inclusief BTW : 9,90 euro
CHATEAU D'ANGLES ‘Classique’ La Clape Languedoc, MC 2014
Droge witte wijn op basis van Grenache blanc, Bourboulenc en Roussane. Lichtgoudgeel, enorm veel
hyperstraling, loepzuiver en tranend als een derwisj in ons glas. Aan de neus: verse en gedroogde mirabellen in de
hoofdrol, verder een lichtkruidige en florale toets (perzikbloesem), groene peper en zelfs impressie van wilde
venkel. Maar het is vooral in de mond dat deze wijn scoort: fantastisch lekker kruidige start, met ook minerale
vuursteenimpressies, verse lychees, wit fruit en dan de frisse zeste toets van passievrucht en taxusbes.
Catalogusprijs inclusief BTW : 10,90 euro
ENTRE NOUS ‘Sauvignon - Petit Manseng’, MD de Valensac 2014
De hoge natuurlijke zuurtegraad van de sauvignon blanc druif gaat gepaard met vaak uitbundige florale aroma’s
en gulheid van de petit manseng druif, wat hem een erg aardig aperitief maakt en een zeer goede partner voor tal
van gerechten. Medium-strogeel, superschitterend en met een heel zotte tranendans langsheen de glaswand. Een
kruidige aromastart (tuinkruiden), met verder vooral groene kruisbes en appel, eigenlijk heel zesty. Vooral in de
mond neemt de petit manseng echter het voortouw en wordt de textuur molliger en het fruit rijper, met lychee,
limoen en rijp wit fruit in de hoofdrol, opnieuw zesty eindigend. Een aangename, sappige ‘food wine’. De perfecte
wijn voor trouwfeesten met dit mooi etiket met 2 gezichten naar elkaar toe en klinkende naam.
Catalogusprijs inclusief BTW : 8,90 euro
DOMAINE DE VALENSAC Chardonnay IGP Pays d’Oc, MD 2015
Gulle, sappige witte wijn uit het zonnige zuiden van Frankrijk. Hier op dit kleine familiale wijngoed primeert
kwaliteit op kwantiteit. Het rendement wordt bewust zeer laag gehouden (35 hl/ha) en men oogst steeds ’s
nachts om de frisheid te bewaren. Bovendien rijpt de wijn volledig ‘sur lie’ waardoor de zuren wat ingetoomd
worden en de wijn wat molliger en complexer is. Deze wijn bevat werkelijk alles van een goede Chardonnay. Een
heldere strogele kleur en in de neus aroma's van rijp, wit fruit, boter en noot. Vervolgens in de mond een sappige,
gulle, volle wijn met lange afdronk.
Catalogusprijs inclusief BTW : 7,90 euro
DOMAINE DE VALENSAC Cuvée F. Boisrond IGP Pays d’Oc, MD 2015
Meer dan 100 jaar is het Domaine de Valensac, gelegen te Florensac, in de handen van de familie Lafon. De oude
wijngaarden genieten een uitzonderlijke ligging op een heuvelachtige positie op het bekken van Thau, niet ver van
de Middellandse Zee. Deze Cuvée F. Boisrond is een unieke wijn op basis van sauvignon blanc, chardonnay, petit
manseng en riesling. Deze laatste druif komt amper voor in Languedoc . Het resultaat is verbluffend! In de neus
lichtjes pétrolé afkomstig van de edele riesling en in de mond een explosie van rijp, wit fruit, maar ook
bloemenaroma’s en exotisch fruit ondersteund door edele zuren.
Catalogusprijs inclusief BTW : 9,90 euro
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DOMAINE DE VALENSAC Cuvée Lafon IGP Pays d’Oc, MD 2013
Hier op dit kleine familiale wijngoed primeert kwaliteit op kwantiteit. Het rendement wordt bewust zeer laag
gehouden (25 hl/ha) en men oogst steeds ’s nachts om de frisheid te bewaren. Bovendien rijpt de wijn volledig
‘sur lie’ waardoor de zuren wat ingetoomd worden en de wijn wat molliger en complexer is. Deze cuvée ‘Lafon’ is
de topcuvée van het huis en op basis van Chardonnay afkomstig van de oudste wijnstokken en gedurende 12
maanden volledig gerijpt in nieuwe eiken vaten. Zalig citroengeel, zo helder als dauw. Licht exotisch
geparfumeerd met vanille, gekonfijte ananas, mango en amandelpasta. Ook qua smaak sexy en suave, met
opnieuw exotisch fruit (ananas, mango, abrikoos), toasty en romig, met impressies van zoete toffee en noisette,
maar toch voorzien van een elegante frisheid.
Catalogusprijs inclusief BTW : 12,90 euro
AVARUS ‘Chardonnay fût’ IGP Pays d'Oc, MD 2014
Witte Languedoc op basis van 100% Chardonnay afkomstig van zeer oude wijnstokken van meer dan 50 jaar oud
en met een rendement van slechts 30 hl/ha. De wijn ondergaat een zeer lange maceratie en rijpt gedurende 10 à
12 maanden in eiken vaten. De kleur oogt schitterend strogeel en traant vinnig. Het parfum draagt zestefris geel
fruit en vanille, is lichtjes floraal, maar vooral hazelnootachtig. Daarna opnieuw een nootachtige smaakstart, maar
vooral lekker gele perzik en rijpe abrikozen, suave qua textuur. Een lekkere, beheerste chardonnay, die zonder
blozen naast zijn duurdere Bourgogne-neefjes mag plaatsnemen.
Catalogusprijs inclusief BTW : 11,90 euro
CHATEAU LAULERIE Montravel sec, MC 2015
Droge, frisse witte wijn uit Montravel op basis van Sauvignon blanc en Semillon. Kristalhelder diepstrogeel, met
nog licht groene glans. Het geurenpakket laat geen twijfel bestaan: de sauvignon zorgt voor aroma’s van kruisbes,
groene peper, meloensorbet en bergamot. Leuk, maar de smaak zet nog een tandje bij: werkelijk heel
charmerend, met haast de sappigheid en vette body van een Zuid-Franse Sauvignon, beheerste alcohol, maar
boordevol citrus, kruisbes en groene meloen. Hints van groene peper, eindigend in een minerale afdronk.
Catalogusprijs inclusief BTW : 7,90 euro
TOURAINE Sauvignon, MD Pré Baron 2015
De wijngaarden van Domaine Pré Baron zijn gelegen in Oisly, in het oosten van het Touraine gebied, op een
hoogte van 130 meter. Vader Guy en zoon Jean-Luc, die vandaag de leiding van het wijngoed in handen hebben,
maken aromatische witte wijnen met een ongekende finesse en mineraliteit. Zij maken hun wijnen bovendien
onder het Terra Vitis label. Onder dit label zal u enkel wijnen vinden die afkomstig zijn van wijnhuizen waar
ecologische wijnbouw worden toegepast. De controles hebben met name betrekking op de bemesting, de
behandeling van de grond, de flora, de preventiemethode van wijnstokziekten en de kwaliteit van de druiven.
Deze frisse wijn is op basis van 100% sauvignon blanc en niet gerijpt in eiken vaten om de frisheid en het primair
fruit te behouden. Heldere lichtgele kleur en in de neus verrast deze wijn met zijn intense aroma’s van citrus,
agrumes en exotisch fruit gevolgd door een gulle mondvullende smaak van rijp wit fruit.
Catalogusprijs inclusief BTW : 8,90 euro
TOURAINE Cuvée L’Elégante, MD Pré Baron 2015
De wijngaarden van Domaine Pré Baron zijn gelegen in Oisly, in het oosten van het Touraine gebied, op een
hoogte van 130 meter. Vader en zoon maken aromatische witte wijnen met veel finesse en mineraliteit. Zij maken
hun wijnen bovendien onder het Terra Vitis label. Deze ‘Cuvée L'Elégante’ is een selectie van de beste druiven
afkomstig van de oudste wijnstokken en de wijn is volledig gerijpt ‘sur lie’ waardoor de zuren wat ingetoomd
worden en de wijn wat ronder en complexer is. Medium strogeel, super glanzend met nog restgroen, voorzien
van lange tranenkaarsen. Gele en witte vruchten markeren het boeket (appel, peer,perzik), naast impressies van
vuursteen en tomatenblad, zelfs wat acacia. Het echte vuurwerk start echter vooral in de mond: levendig fris,
boordevol zesty limoen, citroen en kruisbes, aangenaam mineraal onderbouwd en sappig tot in de finale. Schenk
deze succesvolle Touraine bij voorkeur in gezelschap van alles wat zwemt in rivier of zee.
Catalogusprijs inclusief BTW : 10,90 euro
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MENETOU-SALON, MD Chavet 2014
In het hartje van Frankrijk, in de bekende wijnstreek Loire, ligt niet ver van Sancerre de minder bekende appellatie
Menetou-Salon. Het familiale wijngoed van de familie Chavet is in totaliteit 25 hectare groot. Reeds generaties is
dit huis alom gekend voor zijn wijnen van hoogstaande kwaliteit. De wijnen rijpen in ultra moderne kelders en de
vinificatie gebeurt door monsieur Chavet zelf. Zeer goed voor liefhebbers die nog naar 'geheime plekjes' speuren,
want dit is zeker een Sauvignon met een hoog kwaliteits-en fruitniveau.
Catalogusprijs inclusief BTW : 12,90 euro
GROS MANSENG - SAUVIGNON Côtes de Gascogne, MD Brumont 2014
Eigendom van en gevinifieerd door topwijnmaker Alain Brumont. Mollige frisse wijn op basis van 50% sauvignon
en 50% gros-manseng. Een unieke combinatie van de frisheid en aroma’s van exotisch fruit van de edele
sauvignon druif en de molligheid en aroma’s van rijp, wit fruit en abrikoos van de gros manseng druif. In deze wijn
vinden we een duidelijke evenwichtsoefening tussen twee druiven, de sauvignon en de gros manseng. Toch wordt
al snel duidelijk dat de sauvignon blanc weer aan de touwtjes trekt. Strogeel, fonkelend en langtranend. Daarna
een aangenaam en pittig aromapakket met vooral witte vruchten en bloemen. Dan vooral vette gros manseng
impressies die de boventoon voeren in de smaak met vrijelijk zeste en gekonfijte citroen, mediumvet qua body
maar vooral ongecompliceerd lekker.
Catalogusprijs inclusief BTW : 8,90 euro
TORUS Pacherenc-du-Vic Bilh, MD Brumont 2012
Frisse witte wijn op basis van Petit Courbu, Petit Manseng en Gros Manseng van wijngaarden van meer dan 20
jaar oud, en volledig gerijpt in inox cuves om de frisheid te bewaren. Superglanzend strogeel, vet tranend. Parfum
van kamperfoelie, acaciabloemen, bananensorbet en coxappel. Citrusfris en zesty in de smaak, met passievrucht
en Kaapse appel, sappig en mineraal. Een absolute maaltijdwijn en begeleider van de Franse keuken, Oriëntaalse
en Japanse keuken, kruidige gerechten en gegrilde vis.
Catalogusprijs inclusief BTW : 12,90 euro
DOMAINE RIVES-BLANQUES Limouxin IGP Pays d’Oc, MD 2014
In deze regio zijn een aantal creatieve wijnbouwers aan het werk, zoals op dit domein, 30 hectare groot en
gesitueerd tussen Carcassonne en Limoux. De druiven worden er manueel geplukt in de 750 meter boven de
zeespiegel gelegen wingerd, met panorama op de sneeuwbedekte toppen van de Pyreneeën. Logisch dat men in
deze context een ‘cool climate’-combinatie van chardonnay (85%) en chenin blanc (15%) in elkaar kan puzzelen,
ongewoon in dit diepe zuiden. Eigenaars Jan en Caryl Panman houden bovendien vast aan een ecovriendelijke
benadering van hun gamma en dat merken we in ons glas: na de strogele, nog groenglanzende en vooral
kristalheldere kleur volgt een fijn en charmerend boeket, heel expressief, met conferencepeer, nectarine, witte
perzik, appelbloesem en citroengras. Ook de smaak bevat pakken nectarine, peer en witte perzik, is zijdezacht
qua textuur, maar wordt opnieuw opgewonden door de citruszeste. Minerale, lange finale. Een zuiderling met
noordelijke tics en fraîcheur om te drinken bij vis, wit vlees of gewoon om van te genieten.
Catalogusprijs inclusief BTW : 8,90 euro
LE CHARDONNAY DU CHATEAU HAUT GRELOT Vin de Pays Charentais, MC 2015
In de gemeente Saint-Ciers-sur-Gironde worden op dit familiale domein reeds sedert drie generaties zowel witte
als rode wijnen gemaakt. De huidige eigenaar, Joël Bonneau, maakt hier op basis van 100% Chardonnay een
intens fruitige, complexe en frisse witte wijn. Glanzende, licht goudgele kleur en een exotisch parfum van
gekonfijte papaja, verse ananas en witte perzik. Eenzelfde exotisme in de mond maar nu vooral sappig
voortgestuwd door passievrucht en zelfs limoncello-impressies. Kortom een Chardonnay die rondeur en fraîcheur
weet te combineren en dat aan zo'n prijsje! Te combineren met warme visgerechten en wit vlees.
Catalogusprijs inclusief BTW : 7,90 euro
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CHATEAU HAUT GRELOT 1° Côtes de Blaye, MC 2015
In de gemeente Saint-Ciers-sur-Gironde worden op dit familiale domein reeds sedert drie generaties zowel witte
als rode wijnen gemaakt. De huidige eigenaar, Joël Bonneau, maakt hier op basis van 90% Sauvignon blanc en
10% Semillon een intens fruitige, complexe en frisse witte wijn. Enorme concentratie van verse vruchten! Een
ware aanrader!
Catalogusprijs inclusief BTW : 7,90 euro
CHATEAU HAUT GRELOT Fût Cuvée Sélection Blaye Côtes de Bordeaux, MC 2015
Zeer mooie witte Bordeaux die gevinifieerd wordt volgens de nieuwste technieken voor witte wijn met gisting bij
lage temperatuur. Op deze wijze wordt het brede smakenspectrum van een mengeling van verscheidene
vruchten volledig in de wijn behouden in perfecte harmonie met een zachte en discrete houttoets. Deze ‘Cuvée
Sélection’ is op basis van 100% Sauvignon blanc afkomstig van de oudste wijnstokken en de wijn is volledig gerijpt
in nieuwe eiken vatengedurende 10 maanden. In de neus aroma's van exotisch fruit, mango en limoenzeste en in
de mond een frisse, witte wijn met aroma's van rijp wit fruit en aangename zuren. Kan gedronken worden als
aperitief, bij vis of wit vlees. Deze ‘gewone’ witte Bordeaux overtreft menig witte Graves.
Catalogusprijs inclusief BTW : 10,90 euro
CHATEAU MEMOIRES Sémillon Bordeaux sec, MC 2015
Deze cuvée, eigendom van Château Mémoires, blijkt een 100% pure Semillonmix, die vooral dankzij de (lage)
temperatuurfermentatie van de most (rond 15°C) zijn maximaal fruitboeket wist te behouden. Intens bleekgeel,
met een vette tranendans tegen het glas. Vers fruitig en floraal parfum met daarin vooral conferecepeer, vleugje
anijs en witte bloemen, uitmondend in een hele vieve, frisse smaak met impressies van groene appel, citruszeste,
wilde venkel e groene tuinkruiden, zelfs mineraal finishend. Schenk deze levendige, maar toch met een ferme
body uitgeruste witte wijn bij asperges, warme visgerechten en wit vlees.
Catalogusprijs inclusief BTW : 8,90 euro
CHATEAU MEMOIRES Sauvignon Bordeaux sec, MC 2015
Deze cuvée, eigendom van Château Mémoires, blijkt een 100% pure Sauvignonmix (Sauvignon Blanc aangevuld
met een beetje Sauvignon Gris), die vooral dankzij de (lage) temperatuurfermentatie van de most (rond 15°C) zijn
maximaal fruitboeket wist te behouden. Een ongecompliceerde, goed getypeerde Sauvignon Blanc met een
lichtgele kleur, zelfs nog groen naglanzend en een dik tranenweb tegen het glas. Normaal parfum van
limoenzeste, pompelmoesgeest en kruisbes, lichtjes grassig. Vooral in de mond leuker én zuiverder Sauvignon,
met naast een vinnig citrusgedreven smaak vooral sappige passievrucht en groene appel. (H)eerlijke wijn tegen
een eerlijke prijs.
Catalogusprijs inclusief BTW : 8,90 euro
CHATEAU TOUR DE MIRAMBEAU La Reserve Bordeaux sec, MC 2015
Klein familiaal huis waar kwaliteit primeert op kwantiteit. Droge frisse wijn op basis van Sauvignon Blanc, Semillon
en Muscadelle. Levendige expressie waarin de rijpe Sauvignon-aroma’s op een feestelijke wijze tot uitdrukking
komen en fraai ondersteund worden door struktuurmaker Semillon en een beetje Muscadelle. Alles in totale
harmonie. Na een eerste glas als aperitief, ideale compagnon aan tafel bij schaaldieren, oesters en verse vis in alle
bereidingen.
Catalogusprijs inclusief BTW : 10,90 euro
CHATEAU DE NAVARRO Graves sec, MC 2015
Het Château de Navarro is gelegen in het hartje van de Graves en is in totaliteit 26 hectare groot. Twaalf hectare
is aangeplant met Sauvignon, Semillon en Muscadelle die gebruikt worden voor de witte wijnen. Deze witte wijn
is op basis van sauvignon en semillon afkomstig van wijnstokken met een gemiddelde leeftijd van 34 jaar. Na een
perfecte vinificatie rijpt de wijn zes maanden in eiken vaten. Bleek groengeel, energiek en intens, met tranen als
lui loerende krokodillen. Gekonfijte citroen, appel en meloen domineren het geurenpakket, dat in de mond
aangevuld wordt met een zesty, springlevende, sappige smaak. Droog en strak van teneur, dat wel, maar propvol
limoenzeste en groene kruisbessen, grassig en mineraal zoals het voor een witte Graves hoort. Geen schaal- of
schelpdier dat aan deze heerlijk nerveuze witte wijn kan weerstaan.
Catalogusprijs inclusief BTW : 10,90 euro
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COTES DU RHONE blanc, MD Famille Perrin (Château de Beaucastel) 2014 BIO
Frisse, kruidige witte wijn op basis van grenache blanc, roussanne, marsanne en viognier en volledig biologisch
gemaakt. Deze wijn is eigendom van de familie Perrin, tevens eigenaar van het prestigieuze Château de
Beaucastel. De wijngaarden strekken zich uit op de hevels van Cairanne en Jonquières tussen de rivieren Ouvèze
en Aigues. De wijn combineert aroma's van citrusvruchten en witte bloemen met een lichte kruidigheid. De
perfecte begeleider bij een zuiders gerecht, wit vlees, schaaldieren en vis.
Catalogusprijs inclusief BTW : 10,90 euro
DOMAINE DE GRANGENEUVE ‘Les Dames Blanches’ du Sud, MD 2015
Het domein de Grangeneuve, 68 hectare groot, is opgericht in 1964 door Odette en Henri Bour, en bevindt zich in
het noorden van de Côteaux du Triscastin, het hart van de Rhône vallei. De familie Bour is afkomstig van een
lange lijn van wijnbouwers en beheert dit schitterende wijngoed dan ook met het grootste respect voor de
tradities van de wijnbouw. Deze wijn is op basis van Viognier, Roussane, Marsanne en Grenache Blanc en niet
gerijpt in eiken vaten om het primair fruit te behouden. Fris, kruidig, floraal met aroma’s van rijp, wit fruit, groene
pruimen, witte bloemen en een vleugje van het kruidenrek.
Catalogusprijs inclusief BTW : 10,90 euro

WITTE ZOETE WIJN
GROS MANSENG Doux Côtes de Gascogne, MD Brumont 2014
Een elegante, zoete wijn op basis van 100% Gros Manseng met bijzonder veel ‘fraîcheur’ en aroma’s van rijpe
abrikozen, vanillestokjes, kaneel en witte kruidige bloemen. Perfect als aperitief, bij foie gras, paté en zoet-zure
gerechten.
Catalogusprijs inclusief BTW : 9,90 euro
MUSCAT DE RIVESALTES, MD Mas de la Dévèze 2015
Zoete witte wijn op basis van Muscat Petit grains en Muscat d’Alexandrie. De druifjes worden geplukt eind
oktober, begin november wanneer deze dankzij een edele rotting al bijna rozijntjes zijn geworden. De opbrengst
is dan ook niet meer dan gemiddeld 10 à 15 hectoliter per hectare. Na een manuele oogst met kleine korfjes om
de druiven zo weinig mogelijk te kwetsen en een perfecte vinificatie rijpt de wijn gedurende 6 maanden in eiken
vaten. Indien u een liefhebber bent van zoete wijnen mag u deze lekkernij zeker niet missen. Een elegante, zoete
wijn met bijzonder veel 'fraîcheur' en aroma's van rijpe abrikozen, vanillestokjes, kaneel en witte kruidige
bloemen. Ideaal als aperitief of bij foie gras, paté, blauwe kazen en desserten.
Catalogusprijs inclusief BTW : 11,90 euro
COTEAUX DU LAYON SAINT-AUBIN, MD des Forges 2014
De geliefde zoete wijn van menig wijnkenner! Op basis van 100% Chenin Blanc van 40-jarige wijnstokken, geoogst
op het hoogtepunt van de rijpheid. Intens strogeel, met gulzig rollende tranen. Nog enigszins toegeplooid boeket
met witte perzik, conferencepeer, acacia en witte aalbesjes. Vooral goed getypeerd en gestructureerd qua smaak,
boordevol fris citrusfruit, guava en Jonagold, maar ondanks deze evidente fraîcheur toch behoorlijk vet en rond
qua textuur. Minerale finale. Kortom, kwalitatief hoogstaande en multifunctionele maaltijdwijn.
Catalogusprijs inclusief BTW : 12,90 euro
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RODE WIJNEN
Languedoc :
LE VIN DE PAYS DE FONTARECHE IGP de L’Aude, MD 2015
Deze wijn is eigendom van en gevinieerd door Arnaud de Lamy, eigenaar van Château Fontareche een zeer
gereputeerd wijnhuis in Corbières dat hij in 2004 overnam van zijn grootvader. Voorheen werkte hij als
regisseur/wijnmaker op het prestigieuze Château La Conseillante in Pomerol. Deze elegante, vlezige rode wijn is
op basis van caladoc, grenache en carignan en geoogst in Corbières. We vinden in deze wijn de donkere kleur en
aroma’s van witte peper en klein rood fruit terug, afkomstig van de carignan. In de mond veel struktuur en een
aangename vlezigheid met aroma’s van rijp, rood fruit afkomstig van de caladoc en zeer veel elegantie afkomstig
van de grenache. Een unieke rode wijn die bij tal van gerechten kan gecombineerd worden en waarvan u elke dag
wel een glaasje wil drinken.
Catalogusprijs inclusief BTW : 5,50 euro
DOMAINE FONTARECHE ‘Alicante-Carignan’ Vin de Pays de l’Aude, MC 2014
Deze wijn is eigendom van en gevinifieerd door Arnaud de Lamy, eigenaar van Ch. Fontareche, een zeer
gereputeerd wijnhuis in Corbières dat hij in 2004 overnam van zijn grootvader. Voorheen werkte hij als
regisseur/wijnmaker op het prestigieuze Ch. La Conseillante in Pomerol. Een wijn met een intens dieprode
kleurspiegel, gulzig fonkelend en met draaikolken van olierijke tranen. Het boeket opent lichtjes animaal, met dan
echt woudbessen en bramen, jasmijn, garigue, echt zeer mediteraan. Sappig, aanvankelijk peperig in de smaak,
met daarna mexican waves van rode en blauwe bosbessen, fluwelig rijp maar toch niet zonder hun frisse aciditeit.
Een unieke rode wijn die bij tal van gerechten kan gecombineerd worden en waarvan u elke dag wel een glaasje
wil drinken.
Catalogusprijs inclusief BTW : 6,90 euro
DOMAINE FONTARECHE ‘Grenache noir’ Vin de Pays de l’Aude, MC 2015
Olijfolievette tranen bij het inschenken en een robijnrode, stevige kleur met nog veel restpaars. Zoethout, zwart
fruit, pruimen, kaneel, peper, jeneverbes en zelfs laurier aan de neus, vrij streng, maar de smaak is reeds veel
toegankelijker en vleziger, evoluerend richting frambozen, aardbei en zwarte/rode steenvruchten, fluwelig rijp,
met een behoorlijke draai peper in de afdronk. Voortreffelijke fraîcheur die het rijpe, suave fruit opkrikt. Om gul
en met plezier te schenken en van te genieten.
Catalogusprijs inclusief BTW : 6,90 euro
CHATEAU FONTARECHE ‘Cuvée 1682’ Corbières, MC 2014
Deze elegante, vlezige rode wijn is de topcuvée en op basis van Syrah, Grenache, Carignan en Mourvèdre. We
vinden in deze wijn de donkere kleur en aroma's van witte peper en klein rood fruit terug, afkomstig van de
Syrah. In de mond veel struktuur en een aangename vlezigheid met aroma's van rijp, rood fruit afkomstig van de
Grenache en zeer veel elegantie afkomstig van de Carignan en de Mourvèdre. Een unieke rode wijn die bij tal van
gerechten kan gecombineerd worden en waarvan u elke dag wel een glaasje wil drinken. Drink deze wijn als
perfecte begeleider van pasta of rood vlees.
Catalogusprijs inclusief BTW : 12,90 euro
LA TETE AILLEURS IGP Pays d'Oc, MD 2015
Op basis van Mourvèdre, Syrah, Cabernet franc, Grenache en Carignan. Qua kleur nog consequent jeugdig
robijnrood, paarsglanzend en lekker sexy tranerig tegen het glas. Aromatisch zeer gevarieerd, met impressies van
kaneelpoeder, pruimenjam, sirop de Liège en viervruchtenjam. Zijdezachte smaak vervolgens, eerst met
impressies van tapenade, zwarte olijven en gedroogde zwarte pruim onder invloed van de mourvèdre, vrij straf,
met tevens wat pijptabak, vlier en dadelpasta. Gelukkig ook een puike fraîcheur die deze wijn met zijn Languedoctemperament in bedwang houdt.
Catalogusprijs inclusief BTW : 6,90 euro
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JARDIN DES CHARMES ‘Syrah-Merlot’ IGP Côteaux de Béziers, MD 2014
Deze eigenzinnige blend vormt een prima illustratie van deze aanpak: blauwe, bijna inktachtige purperrode kleur,
gevolgd door een hoogzomerend boeket van griottes, noordkrieken, bosaardbeien en violette. Dan volgt een
uitbundige love parade van sappig-rijpe rode en blauwe vruchten (myrtille, cassis), met een fluwelen maar tegelijk
kruidige textuur, plus een vleugje zilte drop in de finale. Elegante fraîcheur ondanks deze fruitexplosie en
concentratie. Wat wenst u nog meer bij uw grillades?
Catalogusprijs inclusief BTW : 7,90 euro
IN VINO EROTICO IGP Côteaux du Libron, MD 2014
'Erotische' rode wijn op basis van Syrah, Merlot en Cabernet Sauvignon. Dit druiventriootje onderging (ieder
apart) een traditionele maceratie van 30 dagen waarna er 20% gedurende 6 maanden logeerde in eiken vaten. Na
de mooi robijnrode kleur met zijn riant tranencollier, volgt een floraal-geïnspireerd parfum, heel expressief, met
rode/blauwe bessen, een vleugje cacao en een draai van de pepermolen. Verrassend elegant dan voor deze
appelatie qua smaak, eerst met impressies van melkchocolade, zoethout en hazelnoten, maar opnieuw heel
fruitrijk en mild-kruidig tot in de afdronk. Zuiderse erotiek met de nodige pit.
Catalogusprijs inclusief BTW : 7,90 euro
MOULIN DE GASSAC IGP de l’Hérault, MD 2014
Elegante rode wijn op basis van 40% Marselan, 30% Syrah en 30% Grenache, eigendom van en gevinifieerd door
het prestigieuze Domaine Mas de Daumas Gassac. Mas de Daumas Gassac wordt door de bekende wijnjournalist
Hugh Johnson 'de enige grand cru uit de Languedoc' en door Gault Millau 'de Lafite uit de Languedoc' genoemd.
De kleur oogt jeugdig robijnrood en traant als bezeten. En dan dat verrukkelijk boeket, sensueel, met impressies
van chocoladetruffels, zoete vanille, hazelnoten, rode pruimen en zwarte kersen, allemaal rijp maar toch elegant.
Elegantie is ook de sleutel in de smaak: vlezig, zachtrijp en rond, met een gedoseerde dosis gerookte eik, maar
vooral impressies van chocoladepudding, zwarte en rode pitvruchten, een prima aciditeit en opnieuw een door
praliné gedomineerde afdronk. Een wijn met zijdeachtige charme, zowel bij een knetterend haardvuur als bij
romige, rijke bereidingen.
Catalogusprijs inclusief BTW : 6,90 euro
CABERNET SAUVIGNON, MD Moulin de Gassac 2014
Inktachtig blauwrood met een trage tranentrein, gevolgd door een boeket dat zo uit de Cabernetbijbel komt, met
impressies van potloodgrafiet, zwarte bosbessen, pruimen, gerookte eik en zoete ceder, leer en munt. Idem dito
in de mond: gespierd en mineraal, met damastpruimen, woudvruchten en pure chocolade. Deze wijn lijkt
minstens 30 à 40% duurder dan hij is. Serveer hem waardig!
Catalogusprijs inclusief BTW : 7,90 euro
SYRAH IGP de l’Hérault, MD Moulin de Gassac 2014
Deze ‘Syrah’ is een spetter, die macho met zijn fruitbiceps rolt. Paarsglanzende, jeugdige kleur met ruime
tranengordel. Gerookt en toasty boeket waarin jammy woudvruchten, gerookte bacon en peper, echt zoals een
Franse Syrah. Complex, gespierd en supergeconcentreerd in de mond, met opulente fruitmassa (zwarte/blauwe
bosbessen), vanille, eik en opnieuw smeulende openhaardimpressies. Body en brains, na decanteren waardig te
schenken bij rijke bereidingen.
Catalogusprijs inclusief BTW : 7,90 euro
PONT DE GASSAC IGP Pays de l’Hérault, MD 2014
Elegante rode wijn op basis van Cabernet Sauvignon, Merlot en Syrah, eigendom van en gevinifieerd door het
prestigieuze Domaine Mas de Daumas Gassac. Mas de Daumas Gassac wordt door de bekende wijnjournalist
Hugh Johnson 'de enige grand cru uit de Languedoc' en door Gault Millau 'de Lafite uit de Languedoc' genoemd.
De kleur oogt jeugdig robijnrood en traant als bezeten. En dan dat verrukkelijk boeket, sensueel, met impressies
van chocoladetruffels, zoete vanille, hazelnoten, rode pruimen en zwarte kersen, allemaal rijp maar toch elegant.
Elegantie is ook de sleutel in de smaak: vlezig, zachtrijp en rond, met een gedoseerde dosis gerookte eik, maar
vooral impressies van chocoladepudding, zwarte en rode pitvruchten, een prima aciditeit en opnieuw een door
praliné gedomineerde afdronk. Een wijn met zijdeachtige charme, zowel bij een knetterend haardvuur als bij
romige, rijke bereidingen.
Catalogusprijs inclusief BTW : 11,90 euro
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DOMAINE DE VALENSAC Merlot IGP Pays d’Oc, MD 2014
Valensac behoort tot het kransje ‘nieuwkomers’ die zich stilaan stilaan profileren tot de sterren van morgen in de
Languedoc. Als lid van de organisatie Vignerons Indépendants proberen ze koppig hun kwaliteitscredo waar te
maken, wat onder meer impliceert dat overproductie wordt vermeden en dat men druif en terroir maximaal tot
expressie wil laten komen. Alvast geen loze belofte als we deze cuvée toetsen, afkomstig van de beste percelen
Merlot wingerds en volledig ‘sur lie’ gerijpt. Nog fraai robijnrood, met trage vette tranen. Torrificatie- en mokkaaroma’s, gevolgd door zwarte kersen en kweeperengelei, rijp maar niet zwoel. Daarna geroosterde koffiebonen
maar vooral elegant rijpe zwarte en rode pitvruchten, met aal versmolten, fluwelen tannines en mooie zuren.
Zoete cacaofinale.
Catalogusprijs inclusief BTW : 7,90 euro
DOMAINE DE VALENSAC Cuvée Triade IGP Pays d’Oc, MD 2014
Hier op dit kleine familiale wijngoed primeert kwaliteit op kwantiteit. Het rendement wordt bewust zeer laag
gehouden (25 hl/ha) en men oogst steeds ’s nachts om de frisheid te bewaren, manueel met een eerste strenge
selectie in de wijngaard. Bovendien rijpt de wijn gedurende 11 maanden volledig in eiken vaten en wordt hij enkel
gemaakt wanneer alle factoren optimaal zijn. Bent u dus op zoek naar een unieke en kwalitatief zeer hoogstaande
rode wijn die toch een zeker exotisme uitstraalt? Schenk dan deze Valensac : Wijn op basis van Merlot, Cabernet
Sauvignon, Alicante en Syrah. Fraai robijnrood, met trage vette tranen. Torrificatie- en mokka-aroma’s, gevolgd
door zwarte kersen en kweeperengelei, rijp maar niet zwoel. Daarna geroosterde koffiebonen, een fijne eik-rug,
maar vooral elegant rijpe zwarte en rode pitvruchten, met aal versmolten, fluwelen tannines en mooie zuren.
Zoete cacaofinale. Top.
Catalogusprijs inclusief BTW : 10,90 euro
CHATEAU CABEZAC La Garrigues AOP Minervois 2014
Elegante rode wijn op basis van Syrah en Carignan geoogst op drie verschillende plateaus. Briljant, transparante
kersenkleur. Zuivere en fijne fruitgeuren: gestoofde rode bes, framboos en zwarte kers met subtiele
specerijentoets. Uiterst sappige en evenwichtige wijn, uitlopend in een zachte doch levendige afdronk.
Catalogusprijs inclusief BTW : 8,90 euro
CHATEAU CABEZAC Le Petit Arthur AOP Minervois 2013
Deze 'Le Petit Arhur' is een donkergekleurde, krachtige wijn op basis van Mourvèdre, Syrah, Grenache en
Carignan. De opbrengst is zeer klein waardoor hypere concentratie en de wijn rijpte gedurende 12 maanden in
eiken vaten. Briljante rubykleur met goede kern. Power in de aroma’s: kruidige, rijpe pruimencompote, heel
zuiders met wat alcohol. Vet en breed in de mond met impressies van zwart en rood fruit en wat kruidigheid in de
staart.
Catalogusprijs inclusief BTW : 12,90 euro
MES SONGES Coteaux du Languedoc, MD Magrez 2015
Een levendige, vlezige wijn op basis van Syrah en Grenache die barst van het fruit, een flinke portie Provencaalse
kruiden en karakter. Correct robijnrood met maximale briljantie en tranenplezier. Boeket: cacao, griottes, zoete
drop. De smaak is echter enorm puur, o.a. dankzij de elegante aciditeit, met vooral overvloedig rode bessen,
zijdezacht maar ook fris en sappig tot in de finish.
Catalogusprijs inclusief BTW : 9,90 euro
ENTRE NOUS Petit Verdot, MD Domaine de Valensac 2014
Unieke rode wijn op basis van 100% Petit Verdot druif. Valensac behoort tot het kransje ‘nieuwkomers’ die zich
stilaan stilaan profileren tot de sterren van morgen in de Languedoc. Als lid van de organisatie Vignerons
Indépendants proberen ze koppig hun kwaliteitscredo waar te maken, wat onder meer impliceert dat
overproductie wordt vermeden en dat men druif en terroir maximaal tot expressie wil laten komen. Alvast geen
loze belofte als we deze cuvée toetsen, afkomstig van de beste percelen. Donkere, heldere kleur met trage vette
tranen. Torrificatie- en mokka-aroma’s, gevolgd door zwarte kersen en kweeperengelei, rijp maar niet zwoel.
Daarna geroosterde koffiebonen, een fijne animale toets, maar vooral elegant rijpe zwarte en rode pitvruchten,
met aal versmolten, fluwelen tannines en mooie zuren. Zoete cacaofinale.
Catalogusprijs inclusief BTW : 10,90 euro
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CHATEAU D'ANGLES ‘Classique’ Côteaux du Languedoc, MC 2013
Sinds 2001 is dit schitterend wijngoed gelegen tussen Nîmes en Perpignan eigendom van de familie Fabre. Eric
Fabre was meer dan 8 jaar technisch directeur van het befaamde Château Lafite Rothschild in Bordeaux. Dankzij
zijn kunnen en vakmanschap behoort Château d'Anglès actueel bij de top van de Languedoc wijnen.
Donkergekleurde, vlezige rode wijn op basis van Syrah, Grenache en Mourvèdre afkomstig van wijnstokken van
meer dan 15 jaar oud. In deze wijn spreekt werkelijk de unieke terroir van 'La Clape'. Een dikke robijnrode kleur
met lila glans en een karavaan van vette tranen. Mooi rijp aromapakket, met krieken en griottes en witte peper.
De smaak staat bol van de rode pitvruchten, is vlezig en vurig, maar ook voorzien van prima zuren en een
specerijenfinale, duidelijk afkomstig van de Syrah. Te drinken bij rood vlees, pasta, wild en grillades.
Catalogusprijs inclusief BTW : 10,90 euro
Beaujolais :
BEAUJOLAIS VILLAGES Mise au Domaine des Duc, MD 2014
Een bijzonder elegante, soepele rode wijn op basis van 100% Gamay en niet gerijpt in eiken vaten om de
souplesse en het fris rood fruit te behouden. Kan eventueel lichtjes gekoeld gedronken worden op een terrasje of
bij vis, wit vlees, gevogelte en kazen.
Catalogusprijs inclusief BTW : 9,00 euro
Bordeaux :
LE MERLOT DU HAUT GRELOT Vin de Pays Charentais, MD 2014
Elegante rode wijn op basis van 100% Merlot druif gevinifieerd in Bordeaux. Mooie robijnrode kleur en dan een
parfum waarin vooral rode kers, bosbes, zoethout en cassis de boventoon voeren. Aangenaam rijp en harmonieus
in de mond met impressies van melkchocolade, gekonfijte rode bosbes en zoete toffee. Elegante rode wijn die de
perfecte begeleider vormt bij tal van gerechten.
Catalogusprijs inclusief BTW : 7,90 euro
CHATEAU HAUT GRELOT 1° Côtes de Blaye, MC 2013
In de gemeente Saint-Ciers-sur-Gironde, niet ver van de gekende wijnstreken zoals St-Emilion en Pomerol,
worden op dit familiale wijngoed reeds sedert drie generaties zowel witte als rode wijnen gemaakt. De huidige
eigenaar en wijnmaker, Mr. Bonneau is een gerespecteerd man die alom gekend is voor zijn perfectionisme en
streven naar kwaliteit. Sinds enkele jaren wordt hij bijgestaan door zijn zoon wat de kwaliteit enkel positief heeft
beïnvloed. De wijngaarden van Château Haut Grelot genieten van een uitzonderlijke ligging op een heuvel die
volledig zuidelijk georiënteerd is en waarvan de ondergrond voornamelijk is samengesteld uit leem en kalksteen.
Ontegensprekelijk één van de beste relatie prijs/kwaliteit uit Bordeaux. Deze wijn op basis van grotendeels merlot
is een bijzonder aangename wijn. Mooie kersenrode kleur en in de neus rijke fruittonen.
Catalogusprijs inclusief BTW : 8,90 euro
CHATEAU HAUT GRELOT Cuvée Methez 1° Côtes de Blaye Côtes de Bordeaux, MC 2014
Verbluffende wijn op basis van 100% Merlot en volledig gerijpt in eiken vaten waarvan 100% nieuw eiken vat.
Mediumruby, transparant met vet tranencollier. Bijzonder fijn boeket : chocoladetruffels, maraskinokersen, dille,
geroosterde noten, kortom, très merlot. Ook noterige smaakstart, maar dan wordt het allemaal romig en
gekonfijt, met impressies van cacao, cassis en aalbessen, heerlijk rijp maar toch atletisch gespierd én royaal fris.
Een toasty finale waarin nog jonge, noterige tannines verstopt zitten, dus de wijn heeft nog toekomst. Vakwerk!
Catalogusprijs inclusief BTW : 11,90 euro
CHATEAU TOUR DE MIRAMBEAU La Reserve Bordeaux rouge, MC 2012
Bordeaux van zeer hoog niveau. Elegante, rode wijn gemaakt op basis van 95% Merlot afkomstig van zeer oude
wijnstokken, aangevuld met Cabernet Franc. Deze wijn situeert zich op het niveau van een Saint-Emilion. Een
cuvée met jeugdig rood en overvloedig vet tranenwerk, een boeket waarin zwarte thee, zwarte bosbessen, cacao,
kaneel en gesausde tabak versmolten zijn. Daarna een rijpe, milde fruitsmaak van vooral rood fruit, voorzien van
een fijne fraîcheur. Een zeer geslaagde, uitgebalanceerde mix die aromatisch erg rijk is. Drink deze elegante wijn
bij rood en wit vlees, lamsvlees, gevogelte, vederwild en kazen.
Catalogusprijs inclusief BTW : 10,90 euro
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CHATEAU BELLEVUE cru bourgeois Médoc, MC 2010
Château Bellevue is een familiale onderneming waar men de polycultuur toepast en werd een 20-tal jaar geleden
uitgebreid door de huidige eigenaar, monsieur Lassalle. De wijngaarden bestrijken een oppervlakte van 27
hectare aan de boorden van de Gironde. Ze bestaan in hoofdzaak uit 5 percelen waarvan de belangrijkste (5 ha)
zich situeren op het plateau van Magnotte dat bekend staat om de beste wijnen uit de regio. De ondergrond
bestaat uit kiezel, klei- kalksteen. Elegante wijn op basis van 50% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon en 5%
Cabernet Franc met een rijping van 18 à 24 maanden in eiken vaten. Fraai robijnrood met traag spinnende
tranen. Neus van gekonfijt rood pitfruit, aalbes, lichtjes kruidig met vleugje zoethout en mokka. Mooie
versmoltenheid tussen fruit en eik in de mond, met impressies van Maraschino kers, vanille en satijnen tannines.
Catalogusprijs inclusief BTW : 11,90 euro
CHATEAU MEMOIRES Bordeaux, MC 2013
Op basis van Merlot, Cabernet Sauvignon en Malbec. Robijnrode kleur met briljante kern en royale tranengekte.
Boeket dat effectief à la Bordolaise geurt, met rode aalbes, kers, anijs, tabak en venkel. In de mond eerst ook
espresso-impressies, maar dan vooral gekonfijte zwarte/rode drop en vooral een voortreffelijke aciditeit.
Aangenaam, stijlvol, evenwichtig vooral, met een kruidige finale waarin ook gegrilde paprikatoetsen.
Catalogusprijs inclusief BTW : 8,90 euro
CHATEAU MEMOIRES Malbec Enchanteur Bordeaux, MC 2014
Op basis van 100% Malbec en volledig gerijpt in eiken vaten. Onvoorstelbaar lekker fruituitbundig en
warmbloedig, maar tegelijk voorzien van de nodige finesse, zonder het karakter van deze sterdruif te
verloochenen. Paarsblauw en ondoorzichtig nog qua kleur, met een tranenoperette die zich tegen ons glas
afspeelt. Aangenaam pure aroma's van blauwe pruimen, zwarte kers, violette en zoete drop, lichtjes fumé.
Daarna zijdezacht in de mond, opnieuw met violette en verder impressies van cacao, jammy pruimen en kersen,
zoete specerijen en mooi rijpe, suave tanninelading. Dit smaakensemble wordt echter gedragen door een
bijzonder sappige fraîcheur. Vleugje karamel en toffee in de lange afdronk. Een plezier om dit vloeibare satijn te
drinken.
Catalogusprijs inclusief BTW : 10,90 euro
CHATEAU MEMOIRES Baie d’Améthyste Côtes de Bordeaux, MC 2012
Klassewijn op basis van voornamelijk Cabernet Sauvignon, aangevuld met Merlot. Intens blauwrobijnrood, gul
tranend. Aan de neus eerst een fijne florale toets, maar dan vooral een bende vest geplukte kersen en
noordkrieken, aroma's van zwarte thee plus een kruidige hint. Fruitsouplesse in de mond, met pruimen en kersen,
sappig en charmant qua textuur, voorzien van een sappige fraîcheur en zonder opstandige of opdringerige
tannines. Weer zo'n wijn die zijn prijs dubbel en dik waard is.
Catalogusprijs inclusief BTW : 11,90 euro
Rhône :
LE PRELAT Côtes du Rhône Villages rouge, MD Magrez 2014
Funky Côtes du Rhône op basis van Syrah en Grenache met aroma’s van zwarte peper, damastpruimen, gerookte
eik, vanille en zwarte bosbessen. Vet, vlezig, vurig daarna in de mond, met impressies van jammy woudvruchten,
pruimencompote en gekneusde peperkorrels. En toch zijn er ook voldoende zuren present, zodat dit geen
obesitas-Syrah wordt. Een decadent lekkere, food-vriendelijke zuidelijke Rhône ! Drink deze wijn bij grillades,
rood vlees en Provençaals getinte gerechten.
Catalogusprijs inclusief BTW : 9,90 euro
COTES DU RHONE, MD Famille Perrin (Château de Beaucastel) 2014
Deze BIO wijn is eigendom van de familie Perrin, tevens eigenaar van het prestigieuze Château de Beaucastel. De
wijngaarden strekken zich uit op de heuvels van Cairanne en Jonquières tussen de rivieren Ouvèze en Aigues.
Elegante rode wijn op basis van syrah, grenache en mourvèdre en eigendom van de familie Perrin die tevens
eigenaar zijn van het befaamde Château de Beaucastel. Briljant, transparante kersenkleur. Zuivere fruitgeuren:
gestoofde rode bes, framboos en zwarte kers met subtiele specerijentoets. Een mooie begeleider bij wild, pasta,
rood vlees en kazen.
Catalogusprijs inclusief BTW : 10,90 euro
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DOMAINE DE GRANGENEUVE Cuvée Vieilles Vignes AOC Grignan-Les-Adhémar, MD Bour 2013
Het familiale wijngoed Domaine de Grangeneuve is in totaal 68 hectare groot en gelegen in de zuidelijke Rhône.
Het is opgericht in 1964 door Odette en Henri Bour. De familie Bour is afkomstig van een lange lijn van
wijnbouwers en beheert dit schitterende wijngoed dan ook met het grootste respect voor de tradities van de
wijnbouw. De vinificatie is nog steeds in handen van de heer Henry Bour en gebeurt volledig volgens de
‘Agriculture Raisonée’. De wijngaarden met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar strekken zich uit over de heuvels
van de Grignan Les Adhémar, ook wel het Toscane van Frankrijk genoemd. Deze wijn werd door het vaktijdschrift
'Decanter' uitgeroepen bij de vijf beste wijnen qua relatie prijs-kwaliteit uit het uitgestrekte Rhône gebied. Dit is
een unieke en zeer gegeerde prijs. De wijn is op basis van 60% Syrah en 40% Grenache, afkomstig van wijnstokken
van meer dan 50 jaar oud. De wijn is niet gerijpt in eiken vaten om de soepelheid te bewaren. Bijzonder
aangename fruitige wijn met voldoende structuur en kracht. Aroma's van zwart fruit en in de afdronk een vleugje
van het kruidenrek. Drink deze wijn bij grillades, provençaalse gerechten, pasta, barbecue of kazen.
Catalogusprijs inclusief BTW : 10,90 euro
TENTATION DE LA MARQUISE AOC Grignan Les Adhémar, MD Bour 2014
Deze wijn is de nieuwste aanwinst in het assortiment en volledig biologisch gevinifieerd. Vlezige, rode wijn op
basis van 50% syrah en 50% grenache. De oude wijnstokken zijn aangeplant op het befaamde plateau de Clairet.
Deze plaats wordt al eeuwenlang één van de beste terroirs uit de streek genoemd. Hier op dit kalk/leemplateau
groeien de beste druiven. In de 17 de eeuw kwam de markiezin de Sévigné speciaal elk jaar om hier de druiven te
proeven en te eten. Volrode, intens fonkelende kleurspiegel met een enorm tranentsunami. Sexy parfum van
violette, zoete zomerbloemen, donkere pruimenjam en gekonfijte kers. Een ware tongstreler, zijdeachtig fruitig
met aromatische specerijen en warmbloedig, vlezig karakter.
Catalogusprijs inclusief BTW : 10,90 euro
ESPRIT DE GRENACHE Côtes du Rhône Villages, MD Domaine de Grangeneuve-Bour 2014
De wijngaarden met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar strekken zich uit over de heuvels van de Zuidelijke
Rhône, ook wel het Toscane van Frankrijk genoemd. Vlezige, rode wijn op basis van 60% Grenache en 40% Syrah.
Nog olieachtig donkerrood. Veel briljantie en tranengedrum. Lichtjes gestoofde kersen en griottes, ook jammy
rode pruim, maar enorm vlezig en bijtklaar. Wolkje versgemalen peper. Eveneens vrij vurige smaakstart maar
daarna een echte karavaan van rijpe rode bosbessen en steenvruchten, vlezig en supergeconcentreerd. Een malse
aciditeit en warme, kruidige afdronk vormen het sluitstuk. Drink deze wijn in combinatie met rood vlees, wild en
kazen.
Catalogusprijs inclusief BTW : 10,90 euro
Loire :
TOURAINE Cuvée Côt, MD Pré Baron 2014
Verbluffende rode Loirewijn op basis van 100% Côt. Frisrode, piepjonge kleur met nog vette tranentsunami. Het
typische geurenpakket van struikgewas en aarde, maar dan rijpe rode pitvruchten, noordkrieken en frambozen,
mooi rijp zonder zwoelte plus een lichte amandeltoets. Flink wat materie in de mond: impressies van rijpe rode en
zwarte kersen, gekonfijt van stijl, amandelbrood, sappige pruimen, maar ook blonde tabak en olijven plus een
toets rode paprika. Rijke tannines en een frisse aciditeit.
Catalogusprijs inclusief BTW : 10,90 euro
MENETOU-SALON, MD Chavet 2014
In het hartje van Frankrijk, in de bekende wijnstreek Loire, ligt niet ver van Sancerre de minder bekende appellatie
Menetou-Salon. Het familiale wijngoed van de familie Chavet is in totaliteit 25 hectare groot. Reeds generaties is
dit huis alom gekend voor zijn wijnen van hoogstaande kwaliteit. De wijnen rijpen in ultra moderne kelders en de
vinificatie gebeurt door monsieur Chavet zelf. Zeer goed voor liefhebbers die nog naar 'geheime plekjes' speuren,
want dit is zeker een Pinot Noir met een hoog kwaliteits-en fruitniveau.
Catalogusprijs inclusief BTW : 12,90 euro
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CHATEAUMEILLANT AOC, MD Lecomte 2012
Dit domein, eigendom van vader en zoon Lecomte, is gelegen in de Loire. De wijngaarden, aangeplant met
Sauvignon blanc, Gamay en Pinot Noir zijn naar het zuiden georiënteerd en liggen op een bodem van kiezel en
leisteen. Door de intense snoei, beperkte opbrengsten en moderne vinificatie vinden we hier een prachtige wijn
op basis van 60% Gamay en 40% Pinot Noir die eventueel ook lichtjes gekoeld kan geschonken worden. Te
drinken bij vis, wit vlees, gevogelte en zachte kazen. Een ontdekking!
Catalogusprijs inclusief BTW : 12,90 euro
ANDERE LANDEN :
ARIES CASA MAGREZ ‘Malbec’, MD Bernard Magrez Mendoza Argentinië 2014
De malbecdruiven groeien hier op maar liefst 1750 meter hoogte en de stokken dragen stilaan rijper, meer
gesofisticeerd fruit, nu ze tien jaar zijn geworden. In ons glas drijft een aangename, fruitmollige malbec, die start
met een mediumrobijnrode kleur en een reeks olieachtige traanbeekjes. Heel briljant. Daarna volgt een gekonfijt
boeket van onder andere kersen op likeur, zoethout en rodevruchtenjam. In de mond warmbloedig en fruitvlezig,
met vooral impressies van rode pruimen en kersencoulis, rijp en peperig.
Catalogusprijs inclusief BTW : 8,90 euro
LUZ DE SERENIDAT Jumilla , MD Bernard Magrez 2013
Een supersappige cuvée op basis van 80% Monastrel (Mourvèdre) en 20% Tempranillo, afkomstig uit het hart van
de D.O. Jumilla in zuid-oost Spanje. Door de Mediterraanse zee geniet deze regio een continentaal klimaat van
warme dagen en koele nachten. Kleur als een duiveltje uit een fles, intens paarsrood. Tranen met tuiten. Rijp
zwart fruit, zoete zwarte thee, kersencoulis, wat een geurconcentratie! Tevens een verleider qua smaak, met
pakken zonnige zwarte en blauwe bessen, wilde pruim en violette, krijtig, maar toch voldoende frisheid in de
background. Tabacfinale met tevens jeneverbes en rode peper. De ideale begeleider bij rood vlees, pittige kip,
geroosterde groenten en geitenkaas.
Catalogusprijs inclusief BTW : 8,90 euro
ROSE WIJNEN
LE VIN DE PAYS DE FONTARECHE IGP de L’Aude, MD 2015
Een wijn die toch een zekere open mind vereist. Ten eerste een screwcap (schroefdop) als sluiting, wat veel
zelfverklaarde kenners nog steeds uit het raam doet springen. Maar voor ons telt de proef-in-het-glas en niet de
verpakking. Ten tweede: een interessant en vrij ongewone druivenmix van 70% Caladoc en 30% Grenache die de
neiging hebben om rijpe en florale dimensies te ontwikkelen. Met ruim voldoende fraîcheur om het zomerende,
florale fruit enigszins te bedwingen. Drink deze vrolijke wijn jong en rond 10°.
Catalogusprijs inclusief BTW : 5,50 euro
CHATEAU FONTARECHE AOC Corbières, MC 2015
Aromatische, frisse rosé op basis van Picpoul Noir, Syrah en Grenache. Zoals steeds stralend roodroze en briljant.
Prachtig rijp fruitparfum met een rijk palet van rijpe bramen, kersen , bosaardbei en rode neusjes. Ook in de
mond is het al fruit wat de klok slaat: impressies van rode bessen en pruimen, lichtjes kruidig maar met veel body.
Sappig, mondvullend en fris tot diep in de eveneens fruitgedreven finale.
Catalogusprijs inclusief BTW : 7,90 euro
MAS DE LA DEVEZE Malice Côtes Catalanes, MD 2015
We winden er geen doekjes om: deze rosé van het kwalitatief hoogstaande huis Mas de la Dévèze behoort tot het
beste van ‘la vie en rose’ dat Frankrijk in het glas tovert. Waarom we zo enthousiast zijn? Het gaat hier om een
joint venture tussen Syrah en Grenache Noir. De kleur oogt briljant roodroze, echt kristalzuiver en schitterend,
gevolgd door een fraai parfum van versgeplukte frambozen en bosaardbeien, heel frivool. In de mond lekker rijp,
met impressies van rode neusjes, bosaardbeien en kersen, met een zoetrijp hart en veel body, maar vooral ook
een puike zuurtegraad die alles fris en sappig houdt. Serveer deze fruitfabriek op een zonnig terrasje of bij een
barbecue.
Catalogusprijs inclusief BTW : 9,90 euro
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LE ROSE DE GRANGENEUVE AOC Grignan les Adhémard, MD Domaine de Grangeneuve 2015
Kruidige rosé met vlezig karakter om zo te drinken of als begeleider bij het eten. Uit één van de beste terroirs in
de zoudelijke Rhône, op basis van 45% Syrah, 45% Cinsault en 10% Grenache. Rijp boeket van rode pruimenjam,
gedroogde rode pitvruchten, pioenrozen en een vleugje zoete drop. Enorm goed getypeerd. Vooral lekker en
genereus in de mond, met eerst opnieuw dropimpressies, maar dan pakken rode/blauwe pruimen en
rode/zwarte kers - de Mourvèdre komt maximaal tot expressie -, vrij vet van textuur maar ook voorzien van een
prima fraîcheur. Zilte toets in de afdronk. Multifunctionele food-wijn.
Catalogusprijs inclusief BTW : 9,90 euro
MENETOU-SALON, MD Chavet 2014
In het hartje van Frankrijk, in de bekende wijnstreek Loire, ligt niet ver van Sancerre de minder bekende appellatie
Menetou-Salon. Het familiale wijngoed van de familie Chavet is in totaliteit 25 hectare groot. Reeds generaties is
dit huis alom gekend voor zijn wijnen van hoogstaande kwaliteit. De wijnen rijpen in ultra moderne kelders en de
vinificatie gebeurt door monsieur Chavet zelf. Zeer goed voor liefhebbers die nog naar 'geheime plekjes' speuren,
want dit is zeker een Pinot Noir met een hoog kwaliteits-en fruitniveau en gerijpt in eiken vaten.
Catalogusprijs inclusief BTW : 12,90 euro
Vermelde prijzen gelden inclusief 21% BTW.
Korting :
5% vanaf 36 flessen, geassorteerd of niet.
Levering :
gratis bij bestelling vanaf € 300 inclusief BTW, anders + € 18,50
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