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Bubbels
Cava Idilicum Brut by Pin’Art

Spanje

Een cava met een bleke strogele kleur en fijne bubbels. De aroma's zijn fruitig met citrus,
perzik, peer en witte bloemen op de achtergrond. Een malolactische gisting zorgt voor
een heerlijk brioche geur. Lange finish en lengte. Heerlijk als aperitief of bij schaal -en
schelpdieren.

La Montina Brut DOGC Franciacorta

Italië

Het gezicht van La Montina, de Franciacorta Brut, somt eigenlijk alles op waar dit huis
voor staat. Door bestaande methodes te combineren met nieuwe inzichten, wordt een
Franciacorta gemaakt van uitzonderlijk niveau. Een zeer fijne mousse maakt de wijn
bijzonder elegant, terwijl een kleine hint van hout perfect combineert met het zachte en
complexe karakter van deze wijn.
Vergeet de Champagnes, dit is de nieuwe standaard.

Champagne Claude Baron Cuvee Saphir Brut

Frankrijk

Champagne uit de streek Vallée de Marne. Aan het hoofd van dit mooie domein vinden
we Claude en Aline Baron. De cuvée Saphir is een klassieke champagne gemaakt op
traditionele wijze met de drie traditionele champagnedruiven, nl. pinot noir, pinot meunier
en chardonnay. Heerlijke fris zoals een champagne hoort te zijn. Elegante Champagne
met zachte belletjes. In de mond is deze champagne bijzonder fris en levendig.

Rosé Wijn
Domaine Fontaréche Tradition Rosé

Frankrijk

Lichte zalmrose kleur. Neus van fris rood fruit, van aardbei en grenadine, en hints van
munt. Lekkere rosé wijn om te drinken

Odisseia Rosato 2016 DOC

Portugal

Een heerlijke donkerroze rosé in de stijl van een Tavel uit de Chateauneuf-du-Pâpe
streek. In de neus heerlijke aroma's van rood fruit met een mondvullende aanzet en
toetsen van frambozen en aardbeien. Mooie frisse afdronk.

Witte Wijnen
Domaine Fontarèche Viognier 2017

Frankrijk

Licht goudgele kleur. Zuivere aroma's van lychee, verse abrikoos en delicate
toetsen van witte bloemen. Vol en rond in de mond met aroma's van wit fruit. Mooie
fruitige aanzet met een uitstekende balans tussen fruit, mineraliteit en aciditeit.
Aanhoudende zachte afdronk met veel finesse. Een subtiele sensatie van witte bloemen
en zomers fruit!

La Réserve ‘Sauvignon Blanc 2016 - Lionel Osmin

Frankrijk

Loepzuivere Sauvignon Blanc uit Noord-Gascogne. Verfrissende aroma’s van citrus
zoals limoen en exotisch fruit zoals lychee en mango. Krokante aanzet met frisse en
soepele aroma’s van citrus.

Flor De Crasto Branco 2017

Portugal

De witte instapwijn van Quinta do Crasto is een frisse en zuivere witte wijn met een
citroengele kleur. Fris-geurend naar citrus, voorjaarsbloesems en heerlijk wit fruit. Zacht
van smaak, voldoende fris, mineraal gedragen met voldoende body voor een instapwijn.

Recuerdame 2016 Sauvignon Blanc

Spanje

Wijnhuis Dominio de la Vega, gelegen nabij Valencia, produceert zijn wijnen en cava’s op
een traditionele en natuurlijke manier. Dit wil zeggen: met respect voor grond en dier en
zonder chemische producten. Deze Recuérdame is met zijn bleke, goudgele tint een top
witte wijn. De neus geeft invloeden van verse vruchten (ananas, grapefruit, citrus, …) en
witte bloemen. In de mond is hij fris en fruitig en geeft hij een opmerkelijk volume met een
lagere zuurgraad. Het resultaat: een uiterst elegante en zeer gebalanceerde wijn.

Le Châtelet Chardonnay Rolle 2017 - Cros Pujol

Frankrijk

Lichtgeel met zilverachtige groene toetsen, een neus vol citrus en ananas.
Fris van de lever dankzij een vleugje zuurtegraad. Zijn zeldzame frisheid voor een
zuidelijke wijn zal je verrassen, waardoor er ruimte ontstaat voor complexe aroma's van
vers fruit en vanille.

Skok Pinot Grigio Collio DOC 2016

Italië

Pinot Grigio is voor Skok dé topcépage. Een zinderende neus van nootjes, beboterde
toast, abrikoos en perzik. Mediumbody. Soepel en elegant in de mond.

Torricella Toscane IGT 2015

Italië

De zeldzame elegantie van deze wijn is het resultaat van een ongewone fusie van
Chardonnay en Sauvignon Blanc. Na negen maanden rijping van het vat wordt de
Chardonnay gemengd met de Sauvignon Blanc vers van veroudering in roestvrij staal.
Het resultaat is een complexe wijn met een uitgesproken persoonlijkheid en scherpe
minerale tonen die zelfs na vele jaren in de fles kunnen worden geproefd.

Rode Wijn
13. Domaine Fontarèche Merlot 2016

Frankrijk

Diepe, intense kleur met reflecties van violet en nadrukkelijke aroma's van rijp rood fruit
en kruiden (peper) en een vleugje vanille (eik). Volle smaak met een uitstekend evenwicht
en rijpe tannines. Aanhoudend en fluweelzachte afdronk.

14. El Corral 2014 Dominio DLV

Spanje

Het is een blend van 80% bobal, 10% garnacha en 10% syrah die wordt gekweekt op
wijngaarden van 30 tot 50 jarige leeftijd. Na de oogst heeft de wijn zes maanden op eiken
vaten gelegen met als resultaat een cherry-rode kleur met lichte violet reflecties. In de
neus heb je aroma's van vers rood fruit en op de achtergrond een lichte toets van hout.
In de mond is hij elegant met een medium body. De nasmaak is aangenaam en herinnert
ons aan balsamico, wat zeer typerend is voor de bobal-druif. Prijs/kwaliteit een topwijn!

15.Chateau Lajarre Cuvee Eleonore 2014

Frankrijk

Een klassieke Bordeaux met een geweldige prijs/kwaliteitverhouding. Aroma's van rode
vruchten, tabak en pruimen. Sappige tannines met veel zwart fruit en een mooi verweven
houttoets. Het boeket lijkt haast op een Grand Cru. Aangenaam ronde en gerookte
smaak met een hart van rood fruit, amber, witte peper en een finale met impressies van
cappuccino.

16.Luccarelli Campo Marina Primitivo Merlot 2016

Italië

Diepe, donkerrode kleur. Aroma's van zwart fruit en kaneel. Vlezige, kruidige wijn met veel
structuur en rijpe tannines. Heerlijk rond in de mond. De wulpse Merlot partnert hier
perfect met de inheemse Primitivo.

17. La Cepa ALta Roble 2014

Spanje

La Cepa Alta is een klein (34ha), prestigieus domein dat opgericht werd in 1991 in Olivares
de Duero (Valladolid). 90% van de wijngaard is aangeplant met de klassieke druif
“Tempranillo” de rest is samengesteld uit Merlot en Cabernet Sauvignon. De wijnen zijn
vooral gerijpt in Franse eikenhouten vaten, hetgeen de wijnen een fijn “toast” aroma
geeft. Geoogst op één van de meest prestigieuze, hoger gelegen wijngaarden,
ondergaat deze complexe wijn een lichte 'maceration carbonique' die zorgt
voor een fruitig en aangenaam resultaat.

18. Langa Pi Red 2015 - Bodegas Langa

Spanje

De wijn heeft een diepe kersenrode kleur met paarse schakeringen. In de neus vinden
we aroma’s van rijp rood fruit maar ook zeer complexe aardse toetsen van humus en
leder. De aanzet in de mond is krachtig met een zeer mooi evenwicht tussen aciditeit,
tannines en alcohol, en smaken van bosbessen, leder, cacao, vanille en tabak. De wijn
heeft een aangename afdronk en een mooie lengte. Zijdezachte en ronde tannines.

19. Barbera Del Monferrato Superiore DOCG 2015

Italië

De familie Gaudio maakt de Monferato wijn al meer dan 3 eeuwen in de Piemonte streek.
Destichter Amilcare Gaudio botteld sedert 1973 de wijnen op het domein. Die traditie
wordt voortgezet door de zoon Mauro Gaudio en zijn vrouw Gabriella. Een wijn van 85%
Barbera druif en 15% Freisa met een robijnrode kleur, een fruitig boeket met onmisbare
aroma’s van kersen en vanille. De zachte aroma’s van tabak en kers zorgen voor een
mooie lange afdronk.

20.Crasto Reserva Vonhas Velhas 2015

Portugal

De concentratie en diepte van smaak zijn buitengewoon opmerkelijk. De wijn heeft een
complex aroma van zwart fruit zoals verse wilde bessen en pruimen alsook een lichte
balsamico noot en heeft stevige tannines. De smaak is elegant en leidt tot een wijn met
een uitstekend volume en een hechte structuur. De afdronk is fris, in balans en lang.
Gemaakt van druiven afkomstig van wijnstokken van 70 jaar en ouder. Het is een
authentieke mix van het beste dat de Douro te bieden heeft.

21. Barolo Mauro Veglio DOC 2013

Italië

De Barolo geeft aroma’s van rood sappig fruit, kruiden, tabak, champignons,
rozeblaadjes en geroosterde toasts. Hij heeft een krachtige aanzet met stevige en
verweven tannines die tot hun recht komen bij de aangename afdronk.

