Voorjaar 2017

Zoals jullie van ons gewend zijn, blijven we zoeken naar wijnen met een prima
prijs/kwaliteitverhouding. We werken al verschillende jaren met dezelfde wijnbouwers om
deze reden en ook omdat we een prima verstandhouding hebben met hen. We staan open
om nieuwe wijnen te proeven en soms komen we nog mooie wijnen tegen die aan onze
eisen voldoen. Na een bezoek ter plaatse in de Languedoc hebben we weer mooie wijnen
bijgevonden. In het voorjaar staat een bezoek aan Spanje op het programma en daar gaan
we weer op zoek naar wijnen voor jullie.
Momenteel zijn een aantal van onze domeinen ook aan het werken voor hun Biolabel en
sommige hebben dit al behaald.
Hierbij een beschrijving van ons huidig gamma.
Vermits we met kleine wijndomeinen werken, kan het zijn dat bepaalde jaartallen snel
uitgeput zijn.

Languedoc-Roussillon
De periode dat Languedoc-Roussillon bekend stond voor haar ‘grote plas wijnen aan
spotgoedkope prijzen ‘ is gelukkig al een hele tijd achter de rug. Ondertussen zijn daar zeer
veel wijnbouwers bezig met hun passie; het maken van een perfecte wijn aan een mooie
prijs. De wetgeving is er tevens zeer streng geworden aangaande aangeplante
druivensoorten, werkwijze en vooral rendementen. Op deze manier krijgen we zeer mooie
wijnen te proeven aan fatsoenlijke prijzen. Hoog tijd dus om anders te gaan denken over de
wijnen uit deze regio.
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Alma Cersius
Alma Cersius is de vroegere benaming van de Vignerons de Cers-Portiragnes. Naast de
naamsverandering zijn hier ook de laatste jaren enorme veranderingen gebeurd. Er werden
enorme investeringen gedaan. Alma Cersius is het voorbeeld hoe een moderne
coöperatieve er zou moeten uitzien. Niet alleen zijn ze enorm streng ivm hygiene en werken
ze met de recentste middelen, ze zijn ook zeer streng op hun wijnbouwers. Deze moeten aan
veel eisen voldoen en alleen op deze manier kunnen ze lekkere wijnen maken aan een goede
prijs.
Momenteel werken er 167 wijnbouwers mee aan de wijnen. De wijngaarden liggen over 3
gemeenten verspreid: Cers, Portiragnes en Villeneuve-les-Béziers.
Fascination, Sauvignon Blanc 2015 VOORLOPIG UITGEPUT
Frankrijk , Appellation: IGP Pays D’oc
Deze sauvigon heeft typische frisse geuren, met toetsen van exotisch- en citrusfruit. Serveer
deze aangename ‘wegdrinker’ onder vrienden op een terras, bij een slaatje, bij een witte vis
of geitenkaasje.
Prijs per fles 0.75L: € 5,95
Révelation, Chardonnay 2015
Frankrijk , Appellation :IGP Pays D’oc
Deze citroengele wijn heeft een fijne neus met toetsen van exotisch fruit, passievruchten,
mango, rijpe ananas en roze pompelmoes. We proeven ook het fruit in de mond en krijgen
een wijn met frisse zuren.
Te serveren als aperitief, op een terras, bij een slaatje of een gegrilde vis.
Prijs per fles 0.75L: € 5,95

Inspiration, Viognier 2016
Frankrijk , Appellation: IGP Pays D’oc
Momenteel is viognier de opkomende druif. Deze mooie gele wijn heeft schitterende
goudgele toetsen. In de neus vinden we een mooie witte bloementuil terug samen met de
frisheid van wit fruit zoals perziken. Serveer deze droge witte wijn als aperitief, exotische
keuken of bij een stukje kip.
Prijs per fles 0.75L: € 5,95
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Les Yeux dans l’étoile 2015
Frankrijk , Appellation: IGP Pays D’oc
Deze witte wijn met ‘hemelse’ naam is gemaakt van 5 druivensoorten :
sauvignon, viognier, chardonnay, vermentino en als laatste wat grenache.
De neus is een voorbode van de mond. We ruiken en proeven een zeer plezierige zomerse
wijn boordevol fruit en bloemen. Aangename vlotte wijn te serveren op een terras of als
dagdagelijkse wijn.
Prijs per fles 0.75L: € 5.95
Vermentino 2015
Frankrijk , Appellation: IGP Pays D’oc
Naast de ‘klassieke’ monocéoages maken de wijnbouwers van Alma Cersius nu ook een
vermentino (of rolle genaamd). De wijn wordt gemaakt van stokken van meer dan 40 jaar
oud. Deze druivelaars gedijen het best op galets roulées en kalk en genieten graag van het
Mediteraans klimaat. Geen betere plaats dan hier om te mogen groeien!
De witte wijn in ons glas heeft geuren van witte bloemen, wit fruit , citrus, lindebloesem en
meloen. De geuren komen terug in de mond. De wijn heeft kracht, veel body, is vol en intens
maar toch ook zeer zacht van smaak.
Te serveren bij: salades, zeevruchten ,mosselen en scampi’s
Prijs per fles 0.75L: € 8.60
Secret Rouge 2014
Frankrijk , Appellation: IGP Pays D’oc
Zelfs voor ons heeft deze Secret zijn geheimen : wij kennen ook de druivensamenstelling van
deze wijn niet. Er zouden volgens de wijnbouwers achttien druivensoorten in verwerkt zijn!
De purperrode wijn geeft de geuren van de garrigue in de zomer met wat zoethout en
pruimen. In de mond vinden we verschillende smaken terug.
Te serveren bij rood vlees of barbecue.
Prijs per fles 0.75L: € 9.40

Wijnen Jacqueline - Schooldijk 20a - 2560 Nijlen (Bevel) – België
Tel : 03/ 481 79 86 * GSM : 0474/ 82 70 26 * wijnenjacqueline@telenet.be*
BTW BE 0702.689.972 * www.wijnenjacqueline.be *
Dexia : 776-5931248-86 / IBAN BE 78 7765 9312 4886 / BIC GKCCBEBB

3

Chateau de L’Ou
Chateau de L’Ou is een wijndomein van 32Ha in Montescot, Roussillon. Het domein is in
handen van Séverine en Philippe Bourrier. Ze kochten dit domein in 1998 en vroegen
dadelijk het biolabel aan. Sindsdien hebben ze veel verbeteringen en aanpassingen gedaan
op hun domein. Séverine is volledig in de ban van haar syrahdruiven en heeft deze op 3
verschillende plaatsen staan:
Montescot: gelegen in de vlakte met mergelondergronden op 10 km van Perpignan
St Paul de Fenouillet: ondergronden van bruine schistes en mozaikondergronden op
325 meter hoogte
Caundiès de Fenouillet: ondergrond van zwarte schistes en op 385 meter hoogte.
De naam ‘De L’ou’ komt werd gegeven door de Tempeliers ten tijden van de kruistochten.
De L’ou is het Catalaanse woord voor ‘ei’ . Het domein ligt op de ‘lieu-dit’ met dezelfde naam
en is eivormig.
De L’Ou White 2015 VOORLOPIG UITGEPUT
Frankrijk, AOP Cotes de Roussillon
Deze prachtige witte wijn van De L’Ou werd gemaakt van 50% grenache blanc met 30%
grenache gris en 20% roussanne. De 2 grenachesoorten geven een zeer mooie volle neus en
krijgen een aanvulling van de roussanne. Kortom, een glas boordevol fruitgeuren aangevuld
met , gedroogde, kruiden, garrigue en een beetje mineraliteit.
Te serveren bij het aperitief, zeevruchten, zowel rauw als gebakken of gekookt of een stukje
vis.
Prijs per fles 0.75L: € 9.80
L’Ove 2015, grenache gris
Frankrijk, IGP Cotes Catalan
L’Ove werd gemaakt van 100% grenache gris. Een monocepage die je niet zo gemakkelijk
tegenkomt! En nog meer Severine liet een ‘eivormige’ terracottaamfoor ontwikkelen om
deze wijn een opvoeding te geven. Voordeel hiervan is dat de schillen en de wijn steeds in
contact blijven met de terracotta. De wijn blijft gedurende 7 maanden op zijn lies rusten met
regelmatige beweging van deze amfoor. Grenache gris is een typische druivensoort uit de
Roussillon met een fijne en elegante neus boordevol geuren van abrikoos. De mond zet fris
aan met in de afdronk lichte anijstoetsen. Deze uitzonderlijke wijn kan je bij veel gerechten
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serveren zoals wit vlees, gevogelte, vis of een stukje kaas. Zelf kunnen we er ook zonder eten
van genieten.
Prijs per fles 0.75L: € 23.70
L’Infiniment Blanc 2015
Frankrijk, IGP Cotes Catalan
L’Infiniment blanc werd gemaakt van 100% chardonnay en kreeg 12 maanden vatrijping
mee. De Chardonnay komt van een zwarte schistes bodem op een hoogte van 385 meter.
De neus is zeer typisch met de nodige fruittoetsen, aangevuld met wat nootjes, toast en zeer
veel mineraliteit. In de mond komt eerst de mineraliteit met daarna het exotisch fruit, de
appeltjes en de houttoetsen.
Zeer mooi te combineren bij vis in zoutkorst, zeevruchten of tartaar van vis.
Punten Robert Parker: 92/100
Prijs per fles 0.75L: € 23.50
De L’Ou Rosé 2015
Frankrijk, AOP Cotes de Roussillon
Deze rosé werd gemaakt van 60% syrah en 40% mourvèdre. 2 druivensoorten die in de rode
wijn, voor stevige wijnen zorgen. Je krijgt een mooie kleur, met zeer mooie fruitgeuren in je
glas. De mond loopt over van het fruit, aangevuld met een beetje mineraliteit. Deze rosé is
een superwijn om zo te drinken maar ook om te serveren bij slaatjes bv Niçoise en de
Oosterse keuken
Prijs per fles 0.75L: € 9.80

De L’Ou Red 2015
Frankrijk, AOP Cotes de Roussillon
Als laatste in dit gamma, onze rode wijn gemaakt van 60% syrah met 20% grenache noir en
20% mourvèdre. We krijgen een zeer complexe neus met zeer veel fruitgeuren, zowel rood
als zwart fruit. De fruittoetsen komen terug in de mond aangevuld met een leuke
kruidigheid, typisch aan deze regio.
Prijs per fles 0.75L: € 9.80
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Infiniment 2015
Frankrijk, Appelation: IGP Cotes Catalan
Infiniment, IGP Cotes Catalan omdat de wijn werd gemaakt van 100% syrah, kreeg een
opvoeding van 12 tot 14 maanden op nieuwe eiken vaten mee. We ruiken en proeven veel
zwart fruit, garrigue en kruidigheid. Na even walsen komt de neus volledig open. In de mond
komen deze geuren terug. De mond is zeer evenwichtig en de tannines mooi in evenwicht.
Infinment werd gemaakt met slechts een rendement van 15hl/ha, wat bitter weinig is.
Serveer deze krachtige, volle wijn niet te warm en open hem liefst eventjes op voorhand. Te
serveren bij een prachtig stuk rood vlees of wildgerechten.
Prijs per fles 0.75L : € 23.50
Secret Des Schistes 2014
Frankrijk, Appelation: IGP Cotes Catalan
De 2e syrah komt van een heel andere groeiplaats dan de infiniment. De syrahdruiven van de
Infiniment groeien op marmer, de druiven van deze Secret des Schistes groeien op bruine
schistesbodem. het 2e verschil tussen deze wijnen zijn de rendementen: Infiniment werd
gemaakt met een rendement van 15HL/HA en onze Secret met slechts een rendement van
9Hl/Ha. Moeten we er nog bij vertellen dat deze Secret zeer complex is in de neus en mond.
Serveer dit pareltje niet te warm en bij het juiste stukje vlees (of als genietwijn)
Prijs per fles 0.75L : € 27.90
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Chateau Faîteau
Het wijndomein van Jean Michel Arnaud is gelegen in Minervois-la-Livinière, en is de betere
cru van Minervois. Het familiedomein is gelegen in La Livinière zelf. De wijnen van Jean
Michel staan bekend als mee van de fijnste van de regio. In deze regio in het door de
ondergronden niet zo eenvoudig om te werken. We treffen hier marmer en silex aan, welke
een zeer mooie mineraliteit geven. Eens je hier geweest bent, weet je dat alles hier manueel
moet gebeuren.
La Syrah de Faîteau 2015
Frankrijk , Appellation: IGP Pays D’oc
Deze wijn werd gemaakt van stokken van 15 jaar oud, nog vrij jong dus. Toch krijgen we een
volle neus met de typische kenmerken van de syrah: rijp rood fruit, met de nodige
kruidigheid en een bloemig toetsje. De syrah kreeg een vatrijping van 4 maanden mee.
Momenteel nog heel jong in de neus en mond, dus best enkele uurtjes op voorhand openen
Serveer deze volle wijn bij een goed stuk rood vlees. Een topper prijs/kwaliteit!
Prijs per fles 0.75L: € 8.65
Minervois –La-Livinière 2006 (rood)
Frankrijk , Appellation: Minervois-la-Livinière
Deze prachtige La-Livinière werd gemaakt van 70% syrah met 15% carignan en 15%
grenache. De wijn kreeg een vatlagering van 14 maanden. Geef deze elegante wijn even tijd
na het openen of geef de wijn in een karaf. We ruiken veel fruit, kruidigheid en mineraliteit.
De mond is zeer vol en complex maar toch heel fijn.
Te serveren als genietwijn , bij fijn rood vlees, ree of pluimwild .
Prijs per fles 0.75L: € 12.90
Cuvée Gaston 2014
Frankrijk , Appellation: Minervois-la-Livinière
Superkrachtige , volle, vlotte en aangename wijn gemaakt van 70% syrah met 15% carignan
en % grenache. Net zoals de vroegere Minervois-la-Livinière kreeg deze wijn 14 maanden
vatrijping mee.
Te serveren bij wildgerechten of als genietwijn.
Prijs per fles 0.75L: € 15.35
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Chateau Guery
Chateau Guery is gelegen in Azille, Minervois. Het familiedomein heeft 23 HA wijngaarden
verspreid over Minervois en sommige percelen liggen in Minervois-la-Livinière. Naast hun
AOP wijnen maken ze ook de ‘specialere’ wijnen onder IGP of de vroegere Vin de Pays
wijnen omdat hun monocepages niet zijn toegelaten onder de AOP Minervois. Altijd leuk om
‘koppige en originele’ wijnbouwers te kunnen vinden
L’Intiligence 2016 (wit)
Frankrijk , Appellation: IGP Pays d’Oc
Intiligence werd gemaakt van 100% viognier. Rene-Henri heeft maar 1 perceel met viognier.
Hij oogst de druiven ’s nachts en oogst ze aan kleine rendementen. Door deze rendementen
en oogst krijgen we een zeer volle wijn, zowel in de neus als in de mond. We ruiken en
proeven veel exotisch fruit aangevuld met wat bloemigheid. Een smakelijke volle wijn die je
kan serveren als aperitief, bij kazen, kip of een stukje gegrilde vis.
Prijs per fles 0.75L: € 8.50
Quartet 2015 (rood)
Frankrijk , Appellation: IGP Pays d’Oc
Deze rode wijn werd gemaakt van cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, syrah en petit
verdot. In de neus en mond krijgen we een en al rood fruit aangevuld met een beetje
kruidigheid.
Te serveren bij rood vlees of barbecue
Prijs per fles 0.75L: € 7.40
Grès 2015 (rood)
Frankrijk , Appellation: Minervois
Grès werd genoemd naar de stenige bodem ,grès, waarop de stokken groeien. We hebben
hier een typische gsm wijn, 55% grenache met 35% syrah en 10% mourvèdre. De neus en de
mond geven ons veel zwart fruit en is soepel en vol.
Te serveren bij gegrild rood vlees of rood vlees met sauzen
Prijs per fles 0.75L: € 8.40
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Les Eolides 2014 (rood)
Frankrijk , Appellation: Minervois
Les Eolides werd gemaakt 70% syrah met 25% mourvèdre, 5% grenache en kreeg een
opvoeding van 12 maanden mee. De bijna zwarte kleur komt zeer beloftevol in ons glas. We
ruiken zeer veel zwart fruit, kersen, bessen aangevuld met een toetje van viooltjes. In de
mond is de wijn zeer vol en aangenaam. Een 2e glas is welkom.
Te serveren bij rood vlees en wildgerechten.
Prijs per fles 0.75L: € 14.50
L’Esprit d’Eloi 2015 (rood)
Frankrijk , Appellation: IGP Pays d’Oc
L’Esprit d’Eloi is de wijn waarvoor we gevallen zijn. Een wijn gemaakt van 100% Petit Verdot
is een zeldzaamheid. Dat ze deze wijn dan nog kunnen maken met de nodige frisheid is een
kunst. Deze petit verdot is een druif met zeer dikke schil, welke veel kleur en smaak geeft.
We ruiken en proeven zeer veel zwart en rood fruit , aangevuld met de nodige kruidigheid.
In de afdronk nemen een zeer frisse toets gewaar.
Te serveren bij een betere steak.
Prijs per fles 0.75L: € 10.40

D’Or et Givre (wit – zoet)
Frankrijk , Appellation: IGP Pays d’Oc
Het laatste speciale wijntje van dit domein is een zoetje gemaakt van 70% macabeu en 30%
viognier. 2 verschillende druiven van verschillende ondergronden en op een verschillend
tijdstip geoogst. De viognier werd geoogst einde oktober en de macabeu begin november.
De wijn is een botrytiswijn en word alleen in de betere jaren gemaakt.
Te serveren bij een verse fruittaart
Prijs per fles 0.5L: € 17.00
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Château La Casenove
Mr Etienne Montès is eigenaar van dit prachtige domein (50ha) sinds 1987. Oorspronkelijk
was hij persfotograaf maar hij keerde terug naar het domein om zijn vader op te volgen. Dit
domein heeft een familiegeschiedenis van meer dan 400 jaar. Zijn achtergrootnonkel,
commandant François Jaubert, nam in 1904 het domein van zijn familie over. Mr Jaubert liet
de scheepvaart achter zich om het domein te organiseren zoals het nu is.
We hebben slechts nog 1 wijn van Etienne in het gamma.

Rivesaltes Ambre 15/10 1998 (ambre, Vin doux naturel)
Frankrijk , Appellation: Rivesaltes
De volgende Rivesaltes van Etienne werd gemaakt met 50% grenache blanc (stokken
aangeplant in 1945) en 50% macabeu (stokken aangeplant in 1965). Deze Rivesaltes werd
volgens een ander opvoedingsmethode gemaakt dan de vorige. Hij vormt een zalige
combinatie met chocoladegerechten.
Prijs per fles 0.75L: € 24.95

Château La Liquière
Château La Liquière is, zoals verschillende van onze domeinen, een echt familiebedrijf
gelegen in de Faugeres. Dit domein bestaat al vele jaren, er werden zelfs geschriften
gevonden uit de jaren 1700 waarin beschreven stond dat de familie Vidal al wijnen maakte,
weliswaar niet om te verkopen maar om te ruilen. Einde jaren ‘60 waren de ouders van
Sophie en François de eerste wijnbouwers in de Faugères om hun wijn op flessen te
bottelen. Château La Liquière is een wijndomein van 60ha, en heeft een ondergrond van
rotsen en schistes. De bedoeling van de wijnbouwers is om een goede kwaliteit te maken
met lage rendementen. Aan deze eis voldoen ze, en samen met een volgens hen perfect
team slagen ze erin om zeer lekkere wijnen te maken. Sinds jaargang 2012 hebben ze hun
Biolabel.
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Cistus blanc 2015 (wit)
Frankrijk , Appellation: AOC Faugères
Velen onder ons zijn blij dat deze prachtige witte wijn terug in onze kelders ligt. Het
paradepaardje van de witte wijn van Château La Liquière werd gemaakt met 60% roussane,
20% grenache blanc, 10% vermentino en 10% bourbelenc. Deze maaltijdwijn onderging een
vatlagering van zes maanden. In de neus vinden we toetsen van vanille, rijp wit fruit en een
bloemengeur. In de overvloedige, maar fijne smaak, treffen we wit fruit aan met een toetsje
van peren en ananas.
Perfecte begeleider van zalm, Sint-Jakobsvruchten, geitenkaas en schapenkaas.
Prijs per fles 0.75L: € 15.00
Cistus Rouge 2012 - 2014 (rood)
Frankrijk , Appellation: AOC Faugères
Niet de gemakkelijkste wijn van het domein door zijn mineraliteit maar voor de liefhebbers
van deze stijl een superwijn. Deze complexe intense wijn werd gemaakt van 70% syrah met
15% grenache, 10% mourvèdre en 5% carignan. Volgens Sophie, wijnmaakster, kan je deze
wijn nog gemakkelijk 8 tot 10 jaar bijhouden. Voor ons is Cistus nu ook al lekker bij
everzwijn, eend en gemarineerd rood vlees.
1* Guide Hachettte 2015
Gouden medaille , Millesimme Bio 2015
Prijs per fles 0.75L: € 18.80
Prijs per fles 3L, JEROBOAM 2011: € 81.00
Tucade 2009 (rood)
Frankrijk , Appellation: AOC Faugères
DE topwijn van het domein! Tucade werd gemaakt van 80% mourvèdre met 10% syrah en
10% carignan. Hiervan werden slechts 1800 flessen gemaakt! De wijn kreeg een opvoeding
van 12 maanden op vat en daarna nog een rustperiode van 12 maanden op cuve.
Je kan deze genietwijn nog bewaren of als je deze nu al wil drinken best even op voorhand in
een karaf overschenken.
Te serveren als genietwijn of bij wildgerechten.
Prijs per fles 0.75L: € 28.15
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Domaine Bertrand-Bergé
In het hartje van de Fitou, in Paziols, vinden we de 33ha wijngaard van Sabine en Jerôme
Bertrand. Jerôme is de zesde generatie van wijnbouwers binnen de familie. Zijn
overgrootvader won reeds tijdens de wereldtentoonstelling van Parijs een prijs voor zijn
wijn. De ouders van Jerôme beslisten om hun druiven naar de coöperatieve te brengen. In
1993 namen Jerôme en Sabine het roer in handen en gingen terug volledig voor zichzelf
werken. Als we nagaan welke prijzen ze reeds wonnen met hun wijnen, weten we dat ze de
juiste beslissing hebben genomen. In 1998 kregen ze voor de eerste keer drie sterren in de
Guide Hachette voor hun Jean Sirven. Van deze prachtwijn worden helaas maar 4000 flessen
gemaakt. Dit is ongetwijfeld één van de beste domeinen in Fitou. Naast deze Jean Sirven
maken ze ook nog een paar andere prachtige wijnen, waaronder een bijna 100% carignan,
Mégalites, en een Rivesaltes Ambre. Jerôme en Sabine werken zoals vele van onze
wijnbouwers met zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen en oogsten hun druiven manueel.
Vanaf oogst 2013 krijgen de wijnen het Biolabel. Ondertussen staat de tijd bij hun niet stil.
Onlangs bouwden ze een nieuwe kelder en maakten ze ook een nieuwe wijn met veel
mourvèdre in.
Cuvée Ancestrale 2010-2012 (rood)
Frankrijk , Appellation: Fitou
Deze vatgerijpte kanjer laat duidelijk merken dat er behalve carignan en grenache een
behoorlijke dosis syrah in verwerkt is. Alleen de syrah kreeg een opvoeding van twaalf
maanden op Franse eik. De vatlagering geeft deze wijn duidelijk een meerwaarde. De neus is
zeer complex en gaat verder in de volle, krachtige mond. De afdronk is lang.
Een Fitou van de nieuwe generatie die prachtig fruit en kruidigheid in de smaak heeft.
Mag zeker enkele jaren in de kelder... als u hem kan laten liggen!
(50% carignan, 30% grenache, 20% syrah)
Prijs per fles 0.75L : € 15.95
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Cuvée Les Mégalithes 2011-2012 (rood) VOORLOPIG UITGEPUT
Frankrijk , Appellation: Fitou
Wie beweert dat van carignan geen mooie wijnen kunnen gemaakt worden werpen wij hier
de handschoen toe; 95% carignan van de beste percelen (+50 jaar) wordt hier gevinifieerd
tot een symfonie van kruiden (laurier, tijm) en zwart fruit; de wijn verblijft achttien maanden
in cuve en wordt noch geklaard, noch gefilterd. De zeer volle wijn geeft in de mond ook
smaken van laurier en jeneverbessen. Een perfecte begeleider van wildstoverij. Eén van
Frankrijks top carignanwijnen, die regelmatig gelauwerd wordt. Een wijn om nu te drinken,
maar die zeker nog enkele jaren kan bewaren in een goede kelder.
Prijs per fles 0.75L: € 17.65
Cuvée La Boulière 2011 – 2012 (rood)
Deze nieuwe cuvee bestaat uit 40% mourvèdre, aangevuld met carignan, syrah en grenache.
Om hun mourvèdredruiven alles te geven wat er mogelijk is, knippen ze hun trossen in 2. De
druiven krijgen op deze manier nog meer volheid.
We mochten deze wijn proeven tijdens ons bezoek aan het domein in september 2013. We
proeven een zeer volle, krachtige, soepele wijn. De mond is zeer mooi en heeft prachtige
frisse zuren. Jerôme en Sabine maakten hier maar 5000 flessen van. Een wijn die nu lekker is
maar die je ook nog een paar jaar kan bewaren!
Prijs per fles 0.75L: € 22.00
Jean Sirven (rood)
Frankrijk , Appellation: Fitou
Een wijn om stil bij te worden... 50% carignan, 45% syrah en 5% grenache geven het beste
van zichzelf en krijgen een rijping van achttien maanden op nieuwe Franse eiken vaten. Een
bijna zwarte kleur is de voorbode van een zeer complexe neus met cassis, vanille en wat
zoethout; de grote sensatie komt van de volle evenwichtige smaak die een enorme afdronk
geeft met rijp fruit, chocolade en een zachte kruidigheid. Jerôme bewijst hiermee een
waardig nakomeling te zijn van betovergrootvader Jean Sirven aan wie hij deze cuvée
opdraagt. Een enorm bewaarpotentieel heeft deze cuvée die zich kan meten met veel
duurdere topwijnen. BEPERKT VERKRIJGBAAR
Prijs per fles 0.75L: € 43.00
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Prijs per magnum 1,5L: € 90.00
JAARGANGEN OP AANVRAAG

Rivesaltes Ambré
Frankrijk , Appellation: Rivesaltes
Een prachtige vin doux naturel, gemaakt van 100% macabeo, die een mooie amberkleur
heeft en een zeer complexe neus met toetsen van vijgen, nougat en noten. Na een verblijf
van één jaar op cuves, gaat de wijn nog één jaar op vaten en daarna wordt deze afgewerkt
via het Solerasysteem. Deze Rivesaltes wordt gemaakt met een rendement van 20hl/ha.
Laat uw zoete nagerechten of uw crème brûlée vergezellen door deze fijne
dessertwijn en verras uw tafelgenoten! Of volg de raad van de wijnbouwer en geniet hiervan
met een goede sigaar.
Een weinig bekende wijnsoort die de moeite waard is om te proeven.
Prijs per fles 0.5L : € 14.9
Rivesaltes, Macabeu
Frankrijk , Appellation: Rivesaltes
Naast de solera Rivesaltes hebben we nu ook de ‘witte’ Rivesaltes in het gamma gemaakt
van macabeu. In deze wijn ruiken we vooral wit fruit, wat bloemen en amandelen. Deze
Rivesaltes is heel lekker bij verse fruittaarten, vers fruit en pannacotta.
Prijs per fles 0.75L : € 16.65
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Domaine Cathare
Domaine Cathare is een klein domein in handen van Frank Schisano en is gelegen in de buurt
van Limoux. Frank werkt al gedurende verschillende jaren onder het biolabel. Volgens hem
moet je respect voor de natuur, je gronden en je wijnstokken hebben om goede wijnen te
maken. Zijn wijnen zijn niet de gemakkelijkste door de typische kenmerken van de regio:
namelijk mineraliteit en een prima zuurtegraad. Bekijk bij elke wijn hoeveel Frank ervan
aangeplant heef, je zal schrikken hoe klein zijn domein is. Als je de kwaliteit en de prijzen van
deze wijnen weet, besef je echt wel waarom deze wijnen in de klasserestaurants van
Frankrijk staan. De wijnen van Domaine Cathare zijn zeer beperkt verkrijgbaar.
Serveer zijn wijnen bij de juiste gerechten en je zal er van genieten.
Inquisition 2014 (wit)
Frankrijk , Appellation: IGP Haute Vallée de l’Aude
Deze Inquisition werd gemaakt van 100% sauvignon blanc en mag dus niet onder de naam
Limoux op het label verschijnen. De wijn heeft een zeer aromatische neus van exotisch
fruiten citrus. Daarnaast ruiken we de typische sauvignon toetsen zoals buxus en wat
grassigheid. We proeven een mineralige wijn met pittige zuren, weer typische aan deze
regio.. Inquisition laat ons denken aan de sauvignons uit Nieuw Zeeland.
Serveer deze wijn bij een kaastafel, vis met roomsauzen of kreeft met een saus.
Prijs per fles 0.75L : € 19.95
Caretas 2014 (wit) VOORLOPIG UITGEPUT
Frankrijk, AOP Limoux
Caretas werd gemaakt van chenin blanc. Frank heeft slechts 1.29Ha chenin aangeplant staan
op de lieu dit ‘ Les Pujals’. Met een rendement van slechts 14.5 hl/ha geeft dit 2506 flessen.
De wijn verbleef 10 maanden op zijn lies in vaten van 600L.
Caretas heeft een geweldige complexe neus met toetsen van appel, citrus, honing, kweepeer
en vanille. In de mond komen de fruitige en florale toetsen terug.
Serveer deze wijn bij vis met sauzen, zeevruchten of gevogelte met sauzen.
Prijs per fles 0.75L : € 19.95
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Melhorier 2014 (wit)
Frankrijk, AOP Limoux
Van deze fantastische chardonnay heeft Frank maar 0.41Ha met een opbrengst van
19HL/Ha, wat geeft dat er maar 1102 flessen van gemaakt zijn! De wijn kreeg gedurende 10
maanden een opvoeding in nieuwe eiken vaten.
Wij zijn blij dat we er enkele van hebben kunnen kopen. We ruiken zeer veel fruit, tropisch
fruit, limoen, honing en vanille. In ons glas krijgen we een ongelooflijke fijne mond. Alles is
aanwezig in een mooie verhouding. Je vraagt automatisch om een 2e glas.
Prijs per fles 0.75L : € 19.95

Consolament 2014 (wit)
Frankrijk, AOP Limoux
Als laatste wijn van Domaine Cathare hebben we onze Consolament. Deze wijn werd
gemaakt van 100% mauzac en komt van de lieu dit ‘De La Laigo’. Een wijn van 100% mauzac
zal je niet zo snel vinden. Toen we deze wijn mochten proeven waren we heel blij. Zo’n
prachtige wijn! Frank heeft hier maar 0.79HA van staan en met een rendement van 13.3
HL/Ha geeft dit slechts 1403 flessen!
De wijn kreeg een opvoeding van 10 maanden in eiken vaten van 600L.
We ruiken frissen appel, witte bloemen en limoen in ons glas. De smaak is zeer fijn en
elegant.
te serveren bij ‘edele’ vissen
Prijs per fles 0.75L : € 19.95
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Domaine Comelade
Domaine Comelade is, zoals zoveel van onze domeinen, een familiedomein. Momenteel is
Lionel Comelade de vijfde generatie. Het domein is gelegen in Estagel en heeft een
oppervlakte van 40ha. In de ondergrond hier vinden we zwarte en witte schistes. Aan de
oppervlakte vinden we op de wildere plaatsen veel rozemarijn, lavendel en tijm terug.
Lionel is gekend voor zijn karakterwijnen en superlekkere Rivesaltes.

L’Oursoulette 2004 (Vin Doux Naturel)
Frankrijk , Appelation : Rivesaltes
Deze 100% grenache werd gemaakt met een rendement van 15 à 20hl/ha. De stokken
hebben een gemiddelde leeftijd van 90 jaar. We ruiken veel rode vruchten, pruimen, cassis
en kaneel. Deze zeer vlotte dessertwijn kan je serveren bij crottin de chavignol,
chocoladedesserten en kazen. De wijn heeft een speciale, zeer mooie fles. Deze wijn kreeg
geen filtering.
Prijs per fles 0.75L: € 15.50
L’Oursoulette 2013 (Vin Doux Naturel)
Frankrijk , Appelation : Maury
Vanaf 2013 maakt Lionel deze wijn onder de appelatie Maury maar veel verschil maakt dit
niet.
Deze 100% grenache werd gemaakt met een rendement van 15 à 20hl/ha. De stokken
hebben een gemiddelde leeftijd van 90 jaar. We ruiken veel rode vruchten, pruimen, cassis
en kaneel. Deze zeer vlotte dessertwijn kan je serveren bij crottin de chavignol,
chocoladedesserten en kazen. De wijn heeft een speciale, zeer mooie fles. Deze wijn kreeg
geen filtering.
Prijs per fles 0.75L: € 15.80
Le Barral, Rivesaltes Ambré 1991 en 1987 (VDN)
Frankrijk , Appelation: Rivesaltes
De tweede Vin Doux Naturel van het domein werd gemaakt van 70% macabeu en 30%
grenache gris. Deze super Rivesaltes heeft een zeer complexe neus en mond. Je kan eraan
blijven ruiken en er steeds andere dingen in terugvinden. In de mond komt deze wijn eerst
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zeer fris aanzetten, daarna krijgen we een soepele, volle mond met een bijzonder lange
afdronk. Net zoals de voorganger zit de wijn in een speciale fles.
Verkozen tot de beste Languedoc wijn in de Standaardmagazine door Simonne Wellekens
(oktober 2010, 1991).
We hebben nog enkele flessen van 1991. Toen we nieuwe bestelden, kregen we de jaargang
1987. Nu is het volgens Lionel pas tijd om deze op fles te zetten en er van te genieten.
Deze prachtige Rivesaltes tref je aan in verschillende ‘betere’ restaurants in België
Prijs per fles 0.5L: € 18.25
Domaine de Valensac
Domaine de Valensac is een wijndomein gelegen in Florensac, de buurt van het meer van
Thau. Het domein is al vele jaren in handen van de familie Lafon maar wordt geleid door
Edwige Thuilé. Zij kreeg haar opleiding oenologie in Bourgogne en dat proef je in haar wijnen
die strak maakt. In de wijnen met vatrijping kan je deze zeer subtiel proeven.
Naast haar mooie witte en rode wijn maakt ze ook nog een prachtige bubbel.
Mis en Bulles, Zero Dosage VOORLOPIG UITGEPUT
Frankrijk , Methode Traditionelle
Geweldige ‘Bubbel’ gemaakt van 100% chardonnay en zoals de naam als zegt, zonder
dosage. De wijn bleef 12 maanden ‘sur lattes ‘ liggen. Deze ‘Bulles’ heeft alles mee wat een
goede bubbel moet hebben, een zeer fijne pareling, mooie neus en lekkere mond.
Al verschillende ‘bubbelkenners’ plaatsen deze wijn blind in de Champagnestreek!
Prijs per fles 0.75L: € 12.90
Sauvignon 2015 (wit)
Frankrijk , Appellation: Vin de Pays D’Oc
Deze sauvignon is een pure typische sauvignon met geuren van exotisch fruit en buxus. We
treffen zeer veel ananas en mango in de neus.
Prachtige basiswijn om elke dag van te genieten en om bij veel dingen te serveren.
Prijs per fles 0.75L: € 6.50
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Chardonnay 2015 (wit)
Frankrijk , Appellation: Vin de Pays D’Oc
Onze basischardonnay heeft een lekkere neus en mond met veel appel en frisse zuurtjes. In
de mond vinden we nog wit fruit terug. Zeer aangename, vlotte, dagdagelijks wijn die je bij
veel gerechtje kan serveren.
Prijs per fles 0.75L: € 7.10
Entre Nous 2015 (wit)
Frankrijk , Appellation: Vin de Pays D’Oc
Hier krijgen we een wijn met een niet veel voorkomende samenstelling : 55% sauvignon
blanc met 45% petit manseng. De petit manseng kreeg voor 15% een vatrijping van 9
maanden mee. Ons glas zit boordevol geuren; abrikoos, witte bloemen, perzik en exotisch
fruit. De mond is vol en aangenaam met bovenstaande fruittoetsen en een klein beetje
amandel.
Frisse zomerwijn met pittige zuurtjes.
Te serveren bij een gegrild stukje kip of kalkoen.
Prijs per fles 0.75L: € 8.00
Grand Valensac 2015 (wit)
Frankrijk , Appellation: Vin de Pays D’Oc
Grand Valensac werd gemaakt van 100% chardonnay en kreeg een vatrijping van 4
maanden mee. De wijn is zeer fris, met aangename houttoetsen en fris fruit. In de mond
komt het fruit terug aangevuld met een zachte vanilletoets en een beetje mineraliteit. Je
vraagt automatisch om een 2e glas. NA het proeven van dez wijn, besef je goed waar Edwige
haar opleiding genoten heeft, namelijk Bourgogne. Deze wijn is zeker een aanrader
prijs/kwaliteit.
Te serveren bij gerechten met sauzen en kazen
Prijs per fles 0.75L: € 8.40
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Avec Mention 2014
Frankrijk , Appellation: Vin de Pays D’Oc
Deze ‘Avec Mention’ is de vervanger van de vroegere cuvée Lafon
De topchardonnay van het domein kreeg een vatrijping van 12 maanden mee op het beste
Franse hout. We ruiken een zeer frisse en aangename wijn met toetsen van vanille, wit en
geel fruit. Daarnaast ruiken en proeven we een beetje mineraliteit. De wijn komt zeer
soepele en aangenaam in de mond, zonder overdreven houtsmaak. Er zijn mensen die deze
wijn vergelijken met een goede Bourgogne.
Prijs per fles 0.75L: € 12.90
Entre Nous Rosé 2015 (rosé)
Frankrijk , Appellation: Vin de Pays D’Oc
Deze leuke rosé werd gemaakt van 100% grenache. We ruiken en proeven vooral rood fruit,
frambozen en besjes. Het fruit komt terug in de mond. Een perfecte rosé als dagelijkse
begeleider op je terras, de zomerkeuken of de exotische keuken.
Prijs per fles 0.75L: € 7.60
Petit Verdot 2015 (rood) VOORLOPIG UITGEPUT
Frankrijk , Appellation: Vin de Pays D’Oc
Peti Verdot is een druivensoort die je niet zoveel tegenkomt. Het is een druif met veel eisen
en misschien daarom wat verwaarloost in de wijngaarden. Doordat het een druif is met een
dikke schil heeft deze veel tannines en een groot bewaarpotentieel. Vroeger werd Petit
Verdot gebruikt om de Bordeauxwijnen ‘aan te sterken door de tannines en de donkere
kleur’. We ruiken een heel kruidige wijn met veel garrigue. De mond is vol en complex. De
kleur is ondoorzichtig.
Serveer deze bewaarwijn op de juiste temperatuur bij een stevig stuk vlees
Prijs per fles 0.75L: € 10.4
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Triade 2014 (rood)
Frankrijk , Appellation: Vin de Pays D’Oc
Naast voortreffelijke witte wijnen maken Edwige ook een zeer mooie rode wijn.
Triade werd gemaakt van 44% cabernet sauvignon met 32% merlot en 44% syrah en kreeg
een vatrijping van 12 maanden op Franse eik. We proeven en ruiken een zeer volle wijn met
veel donker fruit en bessen, aangevuld met kruidigheid. De wijn komt zeer zacht en fluwelig
binnen in de mond.
Een aanrader bij rood vlees, gegrild vlees of wildgerechten.
Prijs per fles 0.75L: € 10.40

Dona Baissas
Dona Baissas is een familiedomein gelegen in Estagel. Prachtig gelegen in het ruwe
achterland. Van dit domein voeren we enkel de topwijn in:
Les Hauts de Dona 2009 (rood) BIJNA UITGEPUT
Frankrijk, Cotes du Roussillon Villages
Deze ‘dame’ werd gemaakt van 60% grenache met 20% carignan en 20% syrah en kreeg 12
maanden vatrijping mee. Voor ons beiden een superwijn die verrassend jong in de mond
overkomt. De neus geeft rood en zwart fruit aangevuld met een zachte kruidigheid. De mond
komt speels over met plezierige zuurtjes. Genietwijn die je nu perfect kan drinken maar ook
nog een paar jaartjes kan bewaren in een goede kelder.
Te serveren bij een mooi stukje rood vlees.
Prijs per fles 0.L: € 17.70
Domaine Eternel
Patrick Lejeune, maker van inoxcuves in Bordeaux, en zijn dochter Elsa kochten in 2003
Domaine Eternel, een domein van slechts 5ha groot dat op vijftig kilometer van Perpignan
ligt. Ze maakten hun eerste wijn bij de buurman. In 2004 kochten ze in Lesquerde, naast
Maury, een oude mas (1900) met de mooie naam ‘Borde de L’In’. Het huis ligt in de vallei en
heeft zicht op het kasteel van Quéribus en de besneeuwde Canigou. Elsa zorgt helemaal
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alleen voor haar wijngaard. De opbrengsten schommelen tussen 15 en 25hl/ha, er worden
geen herbiciden of pesticiden gebruikt. Alle druiven worden manueel geplukt.
De wijnen ondergaan geen filtering, u kunt dus zwevende deeltjes in uw glas aantreffen.
Tot ons spijt is Elsa gestopt met wijn maken. Haar zeer oude wijnstokken waren ziek en
werden gerooid. De resterende stock werd door ons opgekocht. We kunnen nog even
genieten van haar lekkere wijnen.
Domaine Eternel 2008 (rood)
Frankrijk , Appellation: Cotes de Roussillon Villages
Deze wijn werd gemaakt van 60% syrah en 40% grenache en Elsa maakte er slechts 4700
flessen van. Elsa’s basiswijn, cuvée Elsa, is zeer vol in de geur en in de mond. Deze cuvée
overtreft de basis nog vele malen. Aan het glas kan je blijven ruiken, de zeer complexe geur
laat je in het begin zoethout, drop, zwart fruit en vanille ruiken. De smaak is zeer intens, je
blijft in de verwevenheid nog andere smaken vinden. De afdronk is zeer lang en aangenaam.
Dankzij een rendement van 15hl/ha en een vatlagering van twaalf maanden op nieuwe
Franse eik krijgen we dit juweeltje in de fles. Serveer deze krachtpatser wel maar op 15°C à
16°C.
Te serveren bij het ‘betere’ rode vlees of wildgerechten
Prijs per fles 0.75L: €17.60

Domaine La Grange
Domaine La Grange is gelegen in Gabian, en ligt op het Terroir van Pézenas, een Cru van de
Languedoc. Typisch hier zijn de verschillende ondergronden en de basaltondergrond. La
Grange is in handen van Renate en Rolf Freund maar deze hebben een enorm enthousiast
team achter hun staan. De super enthousiaste Sandrine Garrigue is de directrice van dit
wijndomein. En vrouw boordevol passie voor haar wijnen, haar wijngaarden en haar team.
Alleen hebben ze op dit domein, en nog anderen in de regio, enorm last van everzwijnen. De
everzwijnen weten perfect wanneer de druiven rijp zijn en komen ze dan s nachts van de
druivelaars eten.
Voor hun Edition hebben ze 94/100 Parkerpunten gekregen, voor hun een bewijs dat ze
goed bezig zijn.
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Castalide, Edition 2011(rood)
Frankrijk , Appellation: Languedoc
Edition werd gemaakt van syrah en grenache en kreeg een vatrijping van 12 maanden mee.
De wijnen die onder de naam ‘Castalide’ op de markt komen, komen van de oudste en
betere wijngaarden. Deze wijngaarden zijn minimum 50 jaar oud. We ruiken en proeven zeer
veel zwart en rood fruit, toast en kersen. De mineraliteit van de basalt is nooit ver weg. De
mond is zeer kruidig, laurier, peper, zwarte olijven, rijpe bessen en vanilletoetsen.
Momenteel best nog op voorhand openen.
94/100 punten Robert Parker
Prijs per fles 0.75L: €19.10
Icône 2012 (rood)
Frankrijk , Appellation: Languedoc
DE topwijn van het domein. De druiven komen alleen van het terroir van Pézenas en hebben
tevens een mooi leeftijd. De wijn is zeer complex in de neus en mond. Je blijft er dingen in
ruiken en proeven. Laat deze wijn nog wel wat op adem komen voor je hem serveert.
Te serveren bij het betere rood vlees, wildgerechten of als echte genietwijn.
Prijs per fles 0.75L: €32.90
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Domaine Rière Cadène
Domaine Rière Cadène is een familiedomein uit Perpignan. Het domein bestaat reeds
verschillende generaties. Jean François en Laurence leven voor hun wijngaard en hun wijnen.
Jean François kreeg het wijnmaken met de paplepel mee binnen. Zijn eerste herinneringen
zijn de uitstapjes met zijn grootvader naar de wijngaarden. We hebben nog maar enkele
wijnen van hen in stock.
Muscat Doux 2012 (wit zoet)
Frankrijk , Appellation:Muscat de Rivesaltes
Zoals de meeste van onze wijnbouwers in deze regio, maken ze op dit domein ook
Rivesaltes. Deze Muscat de Rivesaltes is gemaakt van 80% muscat d’alexandrie en 20%
muscat à petit grains. De neus is zacht, zoet fruit en zachte marsepein. In de mond treffen
we dit terug aan.
Te serveren bij een verse fruitsalade of verse fruittaart.
Prijs per fles 0.75L: € 14.05
Rivesaltes 1997, (amberkleur, zoet)
Frankrijk , Appellation: Rivesaltes
Deze toprivesaltes werd gemaakt van grenache blanc en macabeo en kreeg een oxidatieve
opvoeding. De wijn heeft een enorm fijne neus met veel fruit zoals ananas, mango, rijpe
perzik, abrikoos , caramel en nootjes. Je zou het glas leeg ruiken! De mond komt zeer fijn
over. De wijn beschikt, zoals het moet, over een massa zuren.
Serveer deze zeer fijne en elegante Rivesaltes bij een fois gras of een stukje kaas.
Prijs per fles 0.5L: € 22.50
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Domaine Sainte Jacqueline
Domaine Sainte Jacqueline ligt in St. Estève, de buurt van Calce, en is een familiedomein van
40ha. Momenteel is Céline de zesde generatie wijnbouwer en ze kan beschikken over zeer
oude wijnen, waaronder Rivesaltes van 1959! Alle druiven ondergaan een manuele oogst.
Sinds een tiental jaren wordt hier biodynamisch gewerkt.
Rivesaltes 2003 (rood, zoet)
Frankrijk , Appellation: Rivesaltes
Deze amberkleurige Rivesaltes werd gemaakt, net zoals de andere Rivesaltes, van 100%
grenache. De wijn kreeg een opvoeding in vaten van 500 liter en kreeg geen bijvulling. We
ruiken en proeven gekonfijt fruit, kweepeer, vijgen, honing en chocolade.
Te serveren bij chocoladegerechten, blauwe kaas of foie gras.
Prijs per fles 0.75L: € 15.90
Rivesaltes Hors d’Age 1978
Bewaarrivesaltes wordt alleen in de betere jaren gemaakt, als je het geluk hebt om van dit
jaar te zijn is het leuk om zo’n flesje te kopen of te krijgen. Deze 100% grenache heeft een
tuilékleur en een complexe neus met geuren van onder andere gekonfijt fruit. In de mond
krijgen we kweepeer, honing en vijgen bij. Bij onze proefnotitie staat maar 1 woord :
‘keilekker’
Licht gekoeld te serveren bij chocoladedesserten, orangettes, een stukje foie gras of een
stukje Achelse Blauwe.
Prijs per fles 0.75L: € 21.10
Rivesaltes Hors d’Age 1974
Rivesaltes wordt alleen in de betere jaren gemaakt, als je het geluk hebt om van dit jaar te
zijn is het leuk om zo’n flesje te kopen of te krijgen. Deze 100% grenache heeft een tuilékleur
en een complexe neus met geuren van onder andere gekonfijt fruit. In de mond krijgen we
kweepeer, honing en vijgen bij. Bij onze proefnotitie staat maar 1 woord : ‘keilekker’
Licht gekoeld te serveren bij chocoladedesserten, orangettes, een stukje foie gras of een
stukje Roquefortkaas.
Prijs per fles 0.75L: € 27.00
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Rivesaltes Hors d’Age 1959
Frankrijk , Appellation: Rivesaltes
Het paradepaardje van Sainte Jacqueline, hun Rivesaltes van 1959,meer dan 50 jaar oud en
ongelooflijk lekker. We denken niet als iemand deze wijn blind krijgt hij er het juiste jaartal
op kan plakken. Deze 100% grenache noir werd gemaakt door de grootouders, met een
rendement van slechts 22hl/ha. De mokkakleurige wijn ruikt naar noten, gegrilde
amandelen, karamel, zoethout, vijgen en cacao. De geuren komen allemaal terug in de
mond, welke over zeer mooie zuren beschikt en zeer evenwichtig is. Laat de wijn wel even
op adem komen als je hem in het glas krijgt, je krijgt een prachtige evolutie.
Je kan deze wijn serveren bij alle voorgaande gerechten maar zelf ben ik voorstaander om er
gewoon van te genieten.
Een leuk tip voor diegene die van het jaar 1959 zijn.
Prijs per fles 0.75L: € 47.10

Mas Baux
Mas Baux is het domein van het sympathieke koppel Serge en Marie-Pierre Baux. Het
domein is gelegen in Canet-en-Roussilon en heeft een oppervlakte van 20ha, waarvan 12ha
wijngaarden. Serge kocht dit verwaarloosde domein in 1997 en besliste om de oude
grenachestokken te laten staan en verder 80% van de andere wijnstokken te rooien en
nieuwe stokken van mourvèdre, syrah, cabernet sauvignon en muscat aan te planten. Op de
ondergrond vinden we ‘galets-roulé’ welke we ook terugvinden in Chateauneuf du Pape.
Serge neemt zijn tijd voor zijn wijngaard en wijnen. Zijn geheim om goede wijnen te maken
bestaat uit drie woorden: ‘ Temps, temps et encore du temps!. De rendementen van het
domein zijn aan de lage kant: tussen de 25 en 35hl/ha. Ondertussen zijn de meeste van zijn
wijnen ook volledig BIO.
Van de jaargang 2016 heeft Serge Baux maar liefst 40% minder opbrengst van zijn druiven
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Blond 2016 (wit)
Frankrijk , Appellation: Cotes Catalan
Het is niet evident om een droge muscat te maken maar Serge slaat er jaar na jaar terug in.
Vele mensen hebben bang dat als ze de wijn ruiken, ze een zoete wijn gaan proeven. In de
geur krijgen we de geur van muskaatdruiven, ananas en exotisch fruit. De neus is zeer vol.
De mond is droog maar met een volle smaak. 2016 is een van de fijnste jaargangen die wel al
mogen proeven hebben.
Serveer deze wijn bij asperges, als aperitief of bij de Oosterse keuken
Prijs per fles 0.75L: €10.50
Rouge à Lévres 2016 (Rose)
Frankrijk , Appellation: Cotes Catalan
Deze rosé werd gemaakt met slechts een rendement van 22HL/HA. De wijn heeft een
supervolle neus en mond boordevol fruit. Als we proeven krijgen we de volle, fruitige, pittige
rosé die we gewend zijn van Mas Baux. Hiervan werden minder flessen gemaakt dan vorige
jaargangen.
Te serveren als aperitief, op het terras, bij de Zuiderse of Oosterse keuken
Prijs per fles 0.75L: € 10.50
Magnum 1.5L: 22.40
Grand Red 2016
Frankrijk , Appellation: IGP Côtes Catalanes
Jaar na jaar hebben we de indruk dat de rode wijnen van Serge Baux steviger worden. Onze
Grand Red, de basisrode wijn, is gemaakt van 50% syrah en 50% mouvèdre. De kleur is
donker paars en ondoorzichtig. Je neus komt boordevol geuren van rood fruit, bessen ,
frambozen en rozen. In de mond krijgen we een volle aanzet, soepel maar met de nodig
krachtigheid en volheid.
Te serveren bij een stevig stuk rood vlees of harde kazen.
Prijs per fles 0.75L: € 10.00
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La Vie en Rouge 2016
Frankrijk , Appellation: IGP Côtes Catalanes
LA Vie en Rouge werd gemaakt van 100% syrah. We krijgen een donkere, intens kleurende
paarse wijn met zeer mooie geuren van zwarte bessen, bramen en garrigue. Na walsen komt
de neus open en krijgen we nog aangenamere geuren. In de mond krijgen we een stevige
wijn borodevol fruit, aangevuld met een zachte kruidigheid.
Serveer deze krachtpatser bij een lekkere entrecote, lamsvlees of gegrild vlees.
Prijs per fles 0.75L: € 10.50
Mataro Boy 2015
Frankrijk , Appellation: IGP Côtes Catalanes
Voor de eerste keer maakt Serge deze Mataro. Mataro is de Catalaanse naam voor de
mourvèdredruif. Net zoals de andere rode wijnen van Serge, is deze Mataro bijna zwart van
kleur en ondoorzichtig. We ruiken heir voornamelijk zwart fruit, bessen, bramen, cassis en
garrigue. Na walsen verstevigen de geuren en krijgen we bij de garrigue nog wat laurier bij.
Serveer deze zeer evenwichtige wijn, met veel body, bij het ‘betere’ rood vlees, hert of
gewoon als genietwijn.
Prijs per fles 0.75L: € 11.7
Velours Rouge 2016 (rood)
Frankrijk , Appellation: Cotes de Roussillon
Velours werd dit jaar gemaakt van 70% syrah met 28 % oude grenache en 2% oude
mourvèdre. Van deze prachtige robijnrode wijn werden slechts 5800 flessen van gemaakt!
De neus is vol met rode bessen , een beetje wilde asperges, groene olijven en een beetje
drop. De mond is zoals de naam doet vermoeden zeer fluweelachtig en vol.
Te serveren bij tapas en gegrild vlees.
Prijs per fles 0.75L: € 12.10
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Soleil Rouge 2014 (rood)
Frankrijk , Appellation: Cotes de Roussillon
Deze ‘zonnige’ Baux werd gemaakt van 47% mourvèdre, 43% syrah en 10% grenache en
kreeg een opvoeding van vijftien maanden op vaten van 500 liter. De neus is zeer vol met
veel tonen van zwart fruit, kruidigheid, chocolade en fijne houttoetsen. Na walsen wordt dit
nog sterker. De mond is aangenaam, soepel en fris. We proeven een zeer evenwichtige wijn
met een volle body.
Serveer deze fijne krachtpatser bij een hertenfilet, gekruid lamsvlees of een fijne tournedos.
Prijs per fles 0.75L: € 15.60
Preignes les Vieux
Preignes les Vieux is een zeer oud kasteel in Vias, gelegen tussen Beziers en Agde. Het
domein bestaat al sinds 804 en het kasteel sinds 1202. Het kasteel is in handen van de
familie Vic sinds 1905 en heeft een totale oppervlakte van 105Ha. 80% van de aanplant zijn
rode druiven. De overgrootvader van Jerôme Vic, François Bergon, verdiende vroeger zijn
brood met het maken van ‘Marc’.
Petit Pont 2015 (wit)
Frankrijk , Appellation: IGP Pays D’Oc
De Petit Pont is gemaakt van 50% vermentino en 50% chardonnay. We krijgen een glas met
zeer veel geuren van witte bloemen en wit fruit. De mond is aangenaam en soepel. Een zalig
wijntje waar je graag een 2e glas van drinkt.
Ideale begeleider van een barbecue, aperitief, een stukje vis, kaas of gewoon op het terras.
Prijs per fles 0.75L: € 5,50
Petit Pont Rouge 2015 (rood)
Frankrijk , Appellation: IGP Pays D’Oc
De rode Petit pont werd gemaakt met grenache, cinsault en cabernet sauvignon. Hier ruiken
we vooral rood fruit, met voornamelijk frambozen en andere rode bessen. In de mond
krijgen we een fris fruitige aanzet, goed evenwichtig. Serveer deze ‘dorstlesser’ niet te warm
bij gegrilde varkenskoteletjes met fijne kruiden of een gevulde parelhoen. Deze Petit Pont is
ook een goede begeleider van uw zomerbarbecue.
Prijs per fles 0.75L: € 5,50
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Preixanum 2014 (rood)
Frankrijk , Appellation: IGP Pays D’Oc
Deze mooie rode wijn is gemaakt van 80% syrah en 20% grenache. Slechts 20% van de wijn
kreeg een lichte vatlagering. De wijnstokken staan op een ondergrond van basalt, wat we
ruiken in de neus. Ons glas zit boordevol fruit en kruidigheid. De tannines zijn zacht en
soepel.
Te serveren bij een gigot, rood vlees of een Tommekaas.
Prijs per fles 0.75L: € 6.80

Chateau Nozières
Chateau Nozières is een domein in Vire-Sur-Lot, Cahors. We waren al langer op zoek naar
een mooi wijndomein in Zuid West Frankrijk en kwamen uit bij dit familiedomein.
De rode wijnen mogen onder AOP Cahors op het etiket komen, de witte en de rosé onder
IGP Cotes du Lot.
Clin de L’Oeil 2015 (wit) VOORLOPIG UITGEPUT
Frankrijk, IGP Cotes du Lot
Clin de L’Oeil werd gemaakt van 50% chardonnay en 50% sauvignon blanc. De 2 druiven
vullen elkaar zeer mooi aan. Je ruikt en proeft de typische kenmerken van beide
druivensoorten, de fruitigheid van de chardonnay en de levendigheid van de sauvignon
blanc.
Te serveren als aperitief, bij een stukje vis, wit vlees of kazen
Prijs per fles 0.75L: € 8.00
Le Gravis sec 2015 (rosé) VOORLOPIG UITGEPUT
Frankrijk, IGP Cotes du Lot
Le Gravis sec werd gemakt van 100% malbec of côt. Doordat de wijn hiervan gemaakt is,
krijgen we een rosé met een goede body maar met een fijn evenwicht.
Het is een echte ‘plezierwijn’ zoals de Fransen dit type wijn noemen.
Te serveren als aperitief, bij slaatjes, bij de Oosterse keuken.
Prijs per fles 0.75L: € 7.40
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Chateau Nozières 2014 (rood)
Frankrijk, AOP Cahors
Deze basis rode wijn van Chateau Nozières werd gemaakt van 85% malbec, aangevuld met
15% merlot. Malbec, een druif met een zeer dikke schil, zorgt voor zeer veel kleur in ons glas.
We ruiken een enorme fruitigheid aangevuld met een beetje kruidigheid. We proeven veel
rode en zwarte bessen.
Te serveren bij een lekker stuk rood vlees
Prijs per fles 0.75L: € 7.90
Elegance 2011 (rood)
Frankrijk, AOP Cahors
De topwijn van het domein werd gemaakt van 100% malbec of côt, en kreeg een vatrijping
van 18 maanden mee. De neus is zeer intens, met geuren die je beter kan beschrijven als een
geweldig mooi samengesteld parfum! We ruiken zwarte bessen, cassis, vanille, koffie enz. DE
vanille zit discreet verweven in de neus. De mond gaat in dezelfde richting en de smak blijft
zeer lang in de mond hangen.
Te serveren bij het betere rood vlees of wild
Prijs per fles 0.75L: € 17.20
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Spanje
Naast de Languedoc-Roussillon regio, gaan we ook regelmatig op zoek naar Spaanse wijnen.
Hier hanteren we hetzelfde principe: een prima prijs/kwaliteit wijn vinden.
Net zoals in Frankrijk, hebben we hier weer gekozen voor kleine familiedomeinen.
Bodegas Casado Morales
Casado Morales is een familiedomein in Lapuebla de Labarca, Rioja Alavesa, en bestaat sinds
1925. De familie is van mening dat men alleen goede wijn kan maken als men de druiven en
de grond respecteert. Alle druiven worden manueel geplukt zodat ze zeker zijn dat alleen de
rijpe druiven geplukt worden. Bij aankomst op het ondergaan ze weer een strenge selectie.
De gemiddelde leeftijd van de stokken is 40 jaar
Casado Morales, Crianza 2012 (rood)
Spanje, Rioja Alavesa
Onze Crianza heeft een zeer mooie donker rode kleur. De neus belooft ons een complexe
wijn met geuren van viooltjes, zwart fruit , pruimen, tabak en ceder. In de mond komen hier
nog kruiden bij. Serveer deze wijn met een lange afdronk niet te warm.
Prijs per fles 0.75L: €10.70
Bodegas Marques de Montecierzo
Deze Bodega is een familiedomein van 22Ha in Castejon, Navarra. Onze nieuwste aanwinst
uit een heel andere regio van Spanje, Navarra. Volgens de geschiedenis zou Navarra een van
de oudste wijnregio’s van Spanje zijn, er werden geschriften van wijnbouw in de 2e
eeuw. De regio ligt tussen de Pyreneeën en de Ebro. Tempranillo, mazuela, graciano,
cabernet sauvignon, garnacha en merlot zijn toegestane rode druiven. Toegestaan in de
witte druiven : viura, moscatel, malvasia, chardonnay en garnacha blanca.
Volledig nieuw voor ons is de “Vermouth” die ze hier maken.
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Blanco 2015 (wit) VOORLOPIG UITGEPUT
Spanje, DO Navarra
Deze Witte wijn heeftt een zeer aantrekkelijke neus boordevol fruitgeuren. De assemblage
tussen chardonnay en moscatel zorgt voor dit geheel. In de mond krijgen we een frisse,
fruitige maar droge wijn.Te serveren als aperitief, bij een visje, kip of kazen.
Prijs per fles 0.75L: €5.65
Emergente Crianza 2013 (rood)
Spanje, DO Navarra
Speelse rode wijn gemaakt van tempranillo, garnacha, merlot en cabernet sauvignon die
bovendien nog een vatrijping van 12 maanden meekreeg. De robijnrode wijn geeft geuren
van rijp zwart fruit, koffie en ceder. We proeven een zeer volle wijn met alle hierboven
vernoemde geuren die terug komen. De mond is zeer evenwichtig en elegant.
Te serveren bij een stukje rood vlees
Prijs per fles 0.75L: €6.85
Emergente Reserva 2012 (rood)
Spanje, DO Navarra
Deze reserva werd gemaakt van tempranillo, merlot en cabernet sauvignon en kreeg een
opvoeding van 19 maanden op eiken vaten.
De wijn heeft een zeer diepe kleur en geeft zeer complexe geuren van rijp fruit, kruiden,
vanille, toast. Je kan geuren blijven vinden in deze wijn. We proeven ook een complexe
mond. Hoe langer je deze laat staan en proeft, hoe meer geuren en smaken eruit komen.
Te serveren bij rood vlees of wildschotels
Prijs per fles 0.75L: €11.95
Merlot Seleccion 2013 (rood)
Spanje, DO Navarra
De topwijn van het domein is de Merlot Seleccion. De druiven komen van oude druivelaars
en worden speciaal geselecteerd om in deze wijn te mogen. Deze Merlot maken ze niet elk
jaar, de druiven moeten aan veel eisen voldoen. De neus is zacht en aangenaam, de mond
vol en zacht, met veel zwart fruit, een mooie kruidigheid en cederhouttoetsen.
Te serveren bij duif, eend, kwartel of lever.
Prijs per fles 0.75L: €28.95
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Finca Rio Negro
Finca Rio Negro is gelegen in Cogolludo, provincie Guadaljara (schuin rechts boven Madrid)
In deze regio worden bijna geen wijnen gemaakt omdat de regio 1000 meter boven de
zeespiegel ligt. Zij beschouwen deze hoogte als een pluspunt, ze krijgen veel elegantere
wijnen.
Rio Negro 992, 2013 (rood)
Spanje, IGP de la Tierra de Castilla
Deze eerste wijn werd verbouwd op een hoogte van 992 meter, vandaar de benaming. De
wijn bestaat uit 85% tempranillo en 15% syrah en kreeg een vatrijping van 7 maanden mee
(deels Franse en Amerikaanse).
De wijn heeft een intens volle kleur, de neus is intens met geuren van bessen, kersen en
viooltjes. De mond is het vervolg op de neus, zeer vol en aangenaam om drinken. De afdronk
is zeer lang.
Te serveren bij een lekker stukje rood vlees
Prijs per fles 0.75L: €12.95

Rio Negro, Seleccion 2012 (rood)
Spanje, IGP de la Tierra de Castilla
Deze Seleccion werd met meerdere druivensoorten gemaakt ; 60% tempranillo, 15% syrah,
15% merlot en 10% cabernet sauvignon en kreeg een vatrijping van 13 maanden mee.
Deze wijn is nog complexer dan voorgaande, meer geuren van zwart en rood fruit, koffie,
vanille, kokos, toast, kruiden en mineraliteit. De mond is zeer krachtig. De afdronk is zeer
lang en aangenaam.
Te serveren bij een stukje ree, rood vlees of als genietwijn.
Deze Seleccion kreeg 91 punten in de PeninGuide
Prijs per fles 0.75L: € 17.50
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Masia Puigmolto/ Emendis
Na lang zoeken hebben we een nieuwe Cava gevonden bij dit familiedomein uit Sant Marçal,
Barcelona. Er werden reeds geschriften gevonden over deze plaats en het wijn maken van
1186! Can Xa is een roepnaam/bijnaam van de familie. Het domein is in handen van Anna en
Jordy. Het meest speciale aan hun domein is hun kelder. Toen we er op bezoek waren,
schrokken we hiervan: we kwamen in een supergrote kelder terecht met gebogen plafond.
Normaal is dit superduur! Blijkt dat dit een spoorwegbrug is die ze gekocht hebben omdat de
spoorwegen de brug hadden aangelegd maar er geen treinverbinding naar toe was. De
brug doet nu dienst als prima kelder.

Can Xa, Brut
Spanje, Cava
Deze Cava werd gemaakt van de 3 toegelaten druivensoorten; xarello, macabeo en parellada
en werd brut gemaakt.
De Cava is een toegankelijke bubbels met de nodige smaak en fijnheid. Doordat het een brut
is , is deze perfect als aperitief.
Top prijs/kwaliteitverhouding!
Prijs per fles 0.75L: €9.20

Ritme Celler
We zijn blij de wijnen van dit topdomein in onze kelders te hebben. Albert Jané is bekend
voor zijn wijnen uit Montsant, Acustic. In 2013 kocht hij in Priorat een oude hoeve die hij
verbouwde tot zijn nieuwe wijnkelder. Hier maakt hij zijn ‘Ritme’ wijnen. Priorat is een van
de beste en kleinste regio’s in Spanje. Het landschap is hier woest en ruig. Alles moet hier
manueel gedaan worden. De wijnstokken van Albert Jane zijn tussen de 35 en 80 jaar oud.
Hoeven we er nog bij te vertellen dat ze hier enorm op kwaliteit werken.
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Ritme 2013 (wit)
Spanje, DOC Priorat
Onze witte Priorat is gemaatk van 70% garnatxa blanca en 30% macabeu. 30% hiervan
onderging een vatrijping van 11 maanden. De wijn heeft een zeer mooie neus van wit fruit,
aangevuld met mineraliteit en een beetje vanille. De geuren komen terug in de mond.
We krijgen goeie zuren in de volle mond, die een vrij lange afdronk heeft. Voor sommige
mensen een niet zo evidente smaak maar prachtig om te combineren met eten.
Ritme is een perfecte begeleider bij kazen, bv Manchegokaas, wit vlees en vis met
roomsauzen. Deze wijn kan je nog enkele jaren bewaren in een goede kelder.
Guia Penin 92
Prijs per fles 0.75L: €16.80
Ritme 2015 (rood)
Spanje, DOC Priorat
De ‘basis’wijn van het domein werd gemaakt met 70% samso (= carinyena of carignan) en
30% garnacha en kreeg 10 maanden vatrijping. De stokken staan op een hoogte van 300 tot
750 meter. De neus en mond zijn zeer complex maar toch zeer fijn en elegant Weer een wijn
waar we aan kunnen blijven ruiken, waar we telkens andere geuren en smaken uit halen.
Een wijn met een schitterende prijs/kwaliteitverhouding.
Te serveren bij fazant, ree, patrijs
De wijn kreeg een score van 91 punten in de befaamde Peninguide!
92/100 Robert Parker
Prijs per fles 0.75L: €14.95

Plaer 2013 (rood)
Spanje, DOC Priorat
Het broertje van de Ritme werd gemaakt van 80% carinyena en 20% garnacha en kreeg een
vatrijping van 12 maanden mee. Plaer betekend plezier en dat zal zeker niet ontbreken met
deze wijn! We zijn soms ongelooflijk verrast van de kwaliteit als we een wijn proeven en bij
deze wijn werd het stil. Zelfs nota’s werden er niet meer gemaakt. Het enige wat nog
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opgeschreven werd is: Dit is wijn!. In totaal zijn er geen 6000 flessen van gemaakt en zijn we
blij dat we er enkele van hebben kunnen bemachtigen. De neus en de mond zijn zeer
complex. Momenteel nog veel te jong dus op tijd in een karaf schenken is de boodschap.
Serveer deze wijn bij een waardige maaltijd.
De wijn kreeg een score van 93 punten in de befaamde Peninguide!
Prijs per fles 0.75L: €23.95
Etern 2011 (rood) VOORLOPIG UITVERKOCHT
Priorat Spanje, DOC Priorat
De TOPwijn van het domein werd gemaakt van 80% carinyena en 20% garnacha en kreeg
een vatrijping van 12 maanden mee. Deze wijnstokken komen van de hoogste percelen en
hebben zeer kleine rendementen.
Van de vorige wijn werden we al helemaal stil, maar deze slaat alles! Een enorme neus en
mond, een zeer lange en aangename afdronk. Kortom, alles wat een goede wijn moet
hebben.
Peninguide: 93 punten (2011)
Van deze wijn werden slechts 1600 flessen gemaakt!
Prijs per fles 0.75L: €44.00
Vendrell-Rived
Josep is de buurman en vriend van Albert Jané van Ritme Celler. Het domein van Josep is
een zeer klein familiedomein in het nabij gelegen Marça, Montsant.
Montsant, vlakke regio, ligt als een hoefijzer rond het hoog gelegen Priorat. Josep is de
bezitter van allemaal oude wijngaarden.
Miloca 2014 (rood)
Spanje, DO Montsant
Miloca is gemaakt van 100 garnatxa. Voor veel mensen staat een 100% garnacha gelijk aan
jammygeuren en smaken. Josep slaagt erin om, voor ons voor het tweede jaar, een frisse
garnacha te maken. We bespeuren hier wel fris rood fruit, braambessen, rozemarijn en
mineraliteit. De mond geeft een frisse aanzet met fijne tannines en frisse zuren.
Een perfect gemaakte garnacha!
Te serveren bij een mooi stukje rood vlees.
Penin Guide 89 punten
Prijs per fles 0.75L: €9.80
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Serè 2014 (rood)
Spanje, DO Montsant
Onze nieuwste aanwinst van Josep is de Serè. Serè is de benaming van een wind die uit het
binnenland komt en zeer gunstig is voor de wijngaarden.
Deze Serè werd gemaakt van garnacha en carinyena en kreeg 4 maanden vatrijping.
Momenteel nog een vrij gesloten neus. Na eventjes krijgen we geuren van witte peper,
amandel en zachte puntpaprika. DE mond is zeer aangenaam en soepel.
Te serveren bij een stoofpotje of de betere barbecue
Guia Penin: 89 punten
Prijs per fles 0.75L €10.30
L’Alleu 2013 (rood)
Spanje, DO Montsant
L’Alleu is gemaakt van 60% garnatxa met 40% samso en kreeg een vatrijping van 10
maanden mee. De geur is super aangenaam met toetsen van rood en zwart fruit en
kruidigheid. We treffen dit alles terug aan in de mond, samen met de zachtheid van vanille.
Momenteel nog vrij jong, dus best nog karaferen.
Te serveren bij een mooi stukje rood vlees, ree, hert of als genietwijn;
Penin Guide 90 punten
Prijs per fles 0.75L: €15.90
Vinessens
Vinessens is een wijndomein van 30 ha gelegen in Villena, Alicante. Het domein ligt op 600
meter hoogte. De ondergrond bestaat voornamelijk uit kalksteen. De omgeving is ideaal om
de monastrell te telen. Naast monastrell, hebben ze ook syrah, merlot, cabernet sauvignon
en garnacha. De monastrell hier heeft een leeftijd van ongeveer 50 jaar en de cabernet
sauvignon is de oudste uit de regio, namelijk 30 jaar oud.
La Casica del Abuelo 2014 (rood)
Spanje, Appellatie : Do Alicante
La Casica del Abuelo is de benaming van een kleine boederij die op het wijndomein staat.
Deze werd in 1932 gebouwd. De wijn is gemaakt van 70% monastrell met 20% syrah en 10%
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cabernet sauvingnon en kreeg 4 maanden vatrijping mee.
De monastrell zijn stokken van meer dan 80 jaar oud.
We krijgen een heel donkere wijn, bijna zwart. De neus is zeer complex met toetsen van
rood en zwart fruit, aangevuld met een zeer zachte kruidigheid. Deze geuren komen terug in
de zeer zachte mond. Alle smaken zijn mooi verweven.
Te serveren bij een stukje ree of rood vlees.
per fles 0.75L: € 10.00
Sein, 2014 (rood)
Spanje, Appellatie : Do Alicante
Sein werd gemaakt van 60% monastrell en 40% syrah. De druiven werden geoogst in kleine
kisten om ze niet te kwetsen tijdens het transport van de wijngaard naar de kelder. Daar
aangekomen ondergaan de druiven nog een strenge selectie. Alleen de beste druiven
worden gebruikt. De wijn ondergaan een opvoeding van 6 maanden op nieuwe Franse eiken
vaten. Na botteling blijft de wijn nog 6 maanden op het domein alvorens te verkopen.
We zien een wijn met een diepe kersenrode kleur. We ruiken een enorme massa aan rood
en zwart fruit, aangevuld met een mooie kruidigheid en vanilletoetsen. De wijn blijft heel
lang in de mond hangen. Een prachtige wijn om van te genieten.
per fles 0.75L: € 10.95

El Telar 2012 (rood)
Spanje, Appellatie : Do Alicante
Niet alleen de chardonnay is nieuw op het domein maar ook de El Telar. Toen we de wijn in
vatstaal proefden, wisten we al dat we een ‘grote’ jongen voor ons hadden staan. De wijn
werd gemaakt van 90% monastrell met 10% cabernet sauvignon en kreeg een vatrijping van
15 maanden mee. De geur is enorm en blijft maar komen. Hetzelfde krijgen we in de mond.
De wijn is nog veel te jong, best om deze nog vele uren op voorhand te karaferen. De
afdronk is ellenlang.
90/100 bij Robert Parker
Rendement van deze El Telar: 7hl/ha!!!
Prijs per fles 0.75L: €24.50
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Oostenrijk
Weingut Lukas Lehner
Weingut Lehner is ons wijndomein uit Oostenrijk. Luc leerde Lukas in het najaar 2010
kennen en vond zijn wijnen schitterend. Lukas zijn wijndomein ligt in Velm, een 40tal
kilometer ten noorden van Wenen. Het domein heeft een oppervlakte van 5Ha. Hij kocht het
domein samen met zijn ouders aan in 2003. Voor Lukas is wijn maken geen job of een hobby,
het is zijn passie. Het is niet zijn bedoeling om een grotere wijngaard te bezitten maar om
kwaliteitswijnen te blijven maken. Lukas is een jonge kerel die nog heel wat in zijn mars
heeft. In mei 2014 werd verkozen tot beste jonge Oostenrijkse wijnbouwer onder de 30 jaar.
Een hele prestatie!
Grüner Veltliner 2015
Niederösterreich, Qualitätswein
Grüner Veltliner treffen we vrij veel aan in Oostenrijk. De betere Grüner Veltliners worden
in Niederösterrreich gemaakt. De wijn geeft een heel frisse neus met tonen van wit fruit en
wat kruidigheid. De mond is vol en laat je dromen van zomerse gerechten!
Prijs per fles 0.75L: €10.35

Muskateller 2016
Niederösterreich, Qualitätswein
De meeste mensen kennen de Muskateller onder de naam Muscat à Petit Grains.
Deze aangename volle vlotte wijn in geur en smaak laat zich perfect drinken bij het aperitief
of als begeleider van de zomerkeuken. Naast de zomerkeuken kunnen we er ook de
Oosterse keuken naast zetten.
Prijs per fles 0.75L: €11.25
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Grüner Veltliner, November 2015
Niederösterreich, Qualitätswein
We schrokken toen we de eerste keer deze wijn te proeven kregen. Wat een glas boordevol
geuren en smaken. De druiven van deze wijn werden pas in november geoogst en zorgen
ervoor dat we zo’n volle wijn krijgen. Deze Grüner Veltliner smeekt om een 2 e glas (of meer)
Prijs per fles 0.75L: €13.95
Fles 1.5l: €31.00
Fles 3l: €71.00
Chardonnay 2015
Niederösterreich, Qualitätswein
In onze Oostenrijkse chardonnay treffen we zeer veel fruit aan zowel in de neus als in de
mond. De aanzet geeft frisse toetsen van citrus fruit. Daarna krijgen we zeer veel exotisch
fruit met vooral passievruchten. Serveer deze Chardonnay als aperitiefwijn of bij een stukje
witte vis.
Prijs per fles 0.75L: €10.80
Sauvignon Blanc 2015
Niederösterreich, Qualitätswein
Deze prachtige sauvignon Blanc is een hele fruitbom in de neus, met vooral exotisch fruit en
kruisbessen. De mond volgt de neus en geeft ook een zeer aangename mineraliteit.
Serveer deze lekkere sauvignon als aperitief, bij asperges of bij de oosterse keuken.
Prijs per fles 0.75L: €11.45

Riesling 2015
Niederösterreich, Qualitätswein
De rieslingdruiven werden manueel geoogst in oktober. De wijn heeft een zeer aangename
mineraliteit in de neus, aangevuld met citrusgeuren, appel en ananas. In de mond komt het
fruit en de mineraliteit terug. Een prachtriesling met een zeer lange afdronk.
Te serveren bij gevogelte, gegratineerde oesters of exotische gerechten.
Prijs per fles 0.75L: €10.45
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RIESLING Vinotheekabfüllung 2015 (wit)
Niederösterreich, Qualitätswein
Van de betere percelen en oudere druiven maakte Lukas deze speciale riesling. We weten
niet hoe we de wijn moeten omschrijven. Alles wat je moet ruiken en proeven zit erin. Je fles
is leeg voor je het weet, zo lekker. We hebben in ons glas het nodige fruit aangevuld met de
nodig mineraliteit. Alles heeft in een mooi evenwicht zowel de mond als de neus. Een wijn
die je niet snel vergeet !
Prijs per fles 0.75L: €17.00
Rosé de Noir 2016 (rosé)
Niederösterreich, Qualitätswein
De rosé van Lukas werd gemaakt van 80% zweigelt en 20% cabernet sauvignon.
De wijn ruikt fris, fruitig met toetsen van aardbeien, frambozen en kersen. Het fruit komt
terug in de mond.
Te serveren bij de zomerkeuken; op het terras of bij Oosterse keuken
Prijs per fles 0.75L: €9.35
Amare 2012 (rood) VOORLOPIG UITGEPUT
Niederösterreich, Qualitätswein
De Amare werd gemaakt van 65% zweigelt, 20% st laurent en 15% merlot en kreeg 18
maanden vatrijping (80% oude vaten van 2 wijnen en 20% nieuwe vaten)
De wijn ruikt en smaakt zeer zacht, fruitig maar met een goede body.
Te serveren bij rundsvlees, hert of harde kazen
Prijs per fles 0.75L: €15.65
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Beerenauslese 2005 en 2011
Niederösterreich, Qualitätswein, 100% riesling (fles 0,375l)
Dit ‘zoetje’ werd zeer fijn gemaakt, met alleen druiven van ‘edelrot’. De stokken hebben een
gemiddelde leeftijd van 30 jaar. De gisting vond plaats in acaciavaten maar de rijping
gebeurde op inoxcuves. De neus is overweldigend en komt terug in de mond. De mond
bevat veel fruit met abrikozen, limoen en witte rozijntjes. Door de mooie zuurbalans kan
deze wijn, in een goede kelder of klimaatkast, nog een 10tal jaren bewaard worden.
Te serveren op 10 à 12° bij fruittaart, makarons of een van de typische Oostenrijkse kazen uit
de regio.
Prijs per fles 0.375L: €14.55
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