
 

                                                           

    JAARLIJKSE WIJNACTIE                                                          
september en oktober 2016 

 

Beste Sympathisant van de Sint-Amandusschool, 
 
Daar de vorige wijnacties een waar succes waren, selecteerde het team van de Sint-Amandusschool terug enkele 
knappe wijnen voor haar zesde wijnactie,  in samenwerking met de gekende wijnhuizen  Mario (M) en Plaque & 
Muselet (PeM) uit Meulebeke. Deze actie loopt van 5 september 2016 tot en met 14 oktober 2016.   
 
Voor  vrienden en sympathisanten, zoals u,  is dit dé ideale manier om de school te steunen.  Ook met de komende 
feestmaanden  in het vooruitzicht is het een geschikte gelegenheid om de wijnkelder aan te vullen.   
Voor firma’s is wijn het ideale relatiegeschenk en uw firma steunt tegelijk de kinderen van de Sint-Amandusschool. 
 
De aangekochte wijnen worden door u afgehaald op school op zaterdag 29 oktober 2016 tussen 10u. en  12u. in 
het restaurant  van onze vestiging in de Schutterijstraat (ingang via de Bezemstraat). Indien u deze niet kan 
afhalen, laat vooraf iets weten en dan komt deze wijn zeker goed terecht. 
 
In bijlage vindt u alvast een overzicht van de verschillende wijnen met samenstelling en serveertips. 
 
U kan op twee manieren de wijnen bestellen: 
ten eerste: 

Indien u graag de wijn eerst proeft, bent u van harte welkom op onze gratis wijndegustatie die doorgaat in het 
restaurant van de vestiging in de Schutterijstraat (ingang via de Bezemstraat) op vrijdag 7 oktober 2016 vanaf 19u.  
Uw uitgekozen wijn kan u diezelfde avond bestellen. U krijgt een bestellijst aan de inkom. U kan op het einde de wijn 
en contant  betalen of via overschrijving. Indien u een factuur wenst te ontvangen, ontvangt u deze als  u de wijn 
komt ophalen.  

--->geef het groene bijgevoegde blad ingevuld terug af (via mail 
directie@sintamandusschoolmeulebeke.be, post of kennis van de school)  
 
ten tweede: 
Indien u niet van plan bent om te proeven, kunt u het bijhorende gele bestelformulier volledig invullen en 
meegeven naar school.  U kan betalen met gepast geld of via overschrijving. 

---> geef de gele bijgevoegde bestellijst ingevuld terug af (via mail 
directie@sintamandusschoolmeulebeke.be, post of kennis van de school)  
 
 
 
Bedankt voor uw steun!   
Het team en de leerlingen van de Sint-Amandusschool 
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BUBBELS 

□ Cava Pont de Ferro – Brut Reserva – Methode Tradicional - Spanje 

Rijping op fles van 18 maand, zeer lage dosage (3,4 gr). Afkomstig van de Macabeu 
Xarel-Lo, Parellada, gelegen in de beste gemeente Tiana. Fijne aroma’s van witte 
bloemen en witte pruimen, linden. De smaakt begint met een levendige aanzet, zeer 
aangenaam en zacht mondcontact met een mooie balans en veel frisheid. 

10 euro per fles 

     

□ Pere Ventura  Brut Reserva Spanje   

              Samenstelling: 35% Xarel-Lo, 35% Macabeo, 30% Parellada levert groengele                                
 sprankelende cava. Dit domein (anno 1898) produceert in St Sadurni   
              (hoofdstad cava) 35 km ten zuiden van Barcelona.    

              Was jarenlang de huiscava van Ell Bulli, 's werelds nr 1 op de gastronomische                                                        
 ranking. Serveertip: zijn complexiteit laat toe om deze wijn te serveren van  
              aperitief tot en met hoofdschotel (gevogelte).      

12 euro per fles 

□ Prosecco “Cecilia Beretta”  D.O.C. Valdobbiadene Italië 

Samenstelling: 100 % Prosecco levert een fruitige maar toch droge, fijn parelende 
elegante aperitiefwijn.  Het domein is gelegen in de provincie Treviso en de terroir 
behoort tot de beste in de Prosecco-streek. Deze D.O.C behoort tot de top en wordt 
in de meest gerenommeerde restaurants geserveerd.  Serveertip: als aperitief.  

13,50 euro per 
fles 

□ Champagne Goutorbe  -  Brut     

Gemaakt van 70% Pinot Noir, 25% Chardonnay en 5% Pinot Meunier is dit een frisse, 
zachte en elegante champagne. De neus is floraal en de smaak evenwichtig. 
Afkomstig Montagne Reims – Ay. 

21 euro per fles 

□ Champagne Locret-Lachaud Hautvillers 

               Samenstelling: 33% Pinot Munier, 33% Chardonnay, 33% Pinot Noir leveren  
               een klassieke blend. Deze betaalbare champagne is fris en gebalanceerd met                
 een aroma van groene appel. Dit familiedomein produceert met zorg in Hautvillers,  
              de wieg  van de Champagne (klooster Dom Perignon). 

Serveertip: Als aperitief met oesters, koude kreeftbereiding, kaviaar en andere 
culinaire hoogstandjes.       

25,50 euro per 
fles 

□ Champagne Tribaut-Schoesser Blanc des Blancs - Brut  

               Het huis is gelgen in Romery op enkele kilometers van Epernay. De    
               Know-how fakkel is nu aan vier generaties in de familie Tribaut Schloesser.  
               Deze Chardonnay wordt met trots gepresenteerd als een ‘coup de coeur’ in   
               de Guide Hachette 2015. Rijk van smaak, is dit een zeer charmante  
               champagne gevuld met noten van gebak, geroosterde hazelnoot en citroen. 
               100% Chardonnay.                   

27 euro per fles 
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APERITIEF–DEGUSTIEF 

□ Porto Black Murry’s Tawny&White (rood en wit) 
Deze porto White is amber van kleur met noten en hints van fruitaroma en halfzoete 
smaak. Tawny heeft een heldere kleur en zachte, lichtzoete tannines.   

9,80 euro per 
fles 

□ Pineau de Charentes Bridier 5 years old   

Pineau des Charentes is een Franse drank van most die versterkt is met cognac. De 
smaak is min of meer zoet en het wordt vaak lichtgekoeld geserveerd.   

10,50 euro per 
fles 

□ Porto Ramos Pinto Tawny&White (rood en wit)    

Deze port met amberkleurige tinten is samengesteld uit Tinta Roriz en Tinta Cäo en 
levert een rijk, warm en zacht aroma. De port wordt geproduceerd met wijnstokken 
tot 80 jaar oud en wordt gerijpt op kleine houten vaatjes in de Douro regio. Dit is één 
van de oudste gerenommeerde portdomeinen (° 1900). Serveertip: met meloen en 
gedroogde ham maar ook met gerookte zalm en tomaat gevuld met verse kaas.  

15,30 euro per 
fles 

□ Gin Sea 

           De Spaanse Gin Sea werd door de gerenommeerde sommelier Manuel 
              Barrientos gecreëerd. Het uitgesproken karakter heeft de Gin Sea te danken  
              aan de vijfmaal gedestilleerde spirit die in Engeland wordt aangekocht. Daarna 

              wordt hij op smaak gebracht en verder gerijpt in de kleine destilleerderij  
              ‘Hacha’ in Amurio, Spanje. Naast de jeneverbes wordt een hele lijst van  
              kruiden en botanicals toegevoegd om de Gin Sea aan zijn uitgesproken karak- 
              ter te helpen. U zal de smaken van kardemoen, koriander, zoethout, zoete  
              appelsien en bittere appelsienschillen terugvinden in uw Gin Tonic. De aroma’s 
              van Gin Sea hebben een maritiem karakter ondersteund door een zweem van  
              wilde munt, kamile en zoethout. In het smakenpallet vinden we kardemoen en 

              kamille terug. Dit wordt heerlijk gecombineerd met een zoet appelsientoets.  
              De lichte bittere vinale in de afdronk ontwikkelt zich geleidelijk naar een zeer  
              floraal pallet met citrus en appelsien. 

31,40 euro per 
fles 

□ 1 Sipsmith - UK - London Dry Gin 41,6% - 70 cl 
               Sipsmith is een echt London Dry. Na 200 jaar is er weer een distilleervergunning  
               afgegeven in Lonon, nadat Beefeater de laatste producent was van Gin uit London.  
               Vele flessen dragen het label ‘London Dy’ maar Sipsmith komt er dus ook echt  
               vandaan. Gelegen in het oude huis van Michael Jackson, dé bier- en whiskykenner,  
               in  Hammersmith maken Sam, jared en Fairfax hun echte Engelse distillaten. De gin is  
               gemaakt op basis van gerst, alchohol en daarin gaan de 10 kruiden om de gin te 

               maken.  Voor de technici onder u: normaal gesproken maakt men 1 batch                       
               ‘gin-alcohol’ met een hele hoge dichtheid aan botanicals. Deze wordt dan  
                aangeleng met  neutrale alcohol en water. Zo wordt het gin-concentraat   
               gestrectched voor een consistente smaak en lagere kosten. Sipsmith doet dit niet   
               en distilleert de kruidenmee met de alcohol en lengt daarna aan met bronwater van  
               in de Thames. De smaak s natuurlijk één en al juniper en citrus. Aangepaste tonic:  
               Fentimans toncic. Garnituur: zeste van limoen en een paar jeneverbesjes. 

40 euro per fles  

□ Crazy Monday Gin - 48% 

           Crazy Monday gin is een Belgische gin gepresenteerd in een stijlvolle witte  
              fles. Mooie body, lekker pittig, fris en zeer aangenaam om zowel puur met ijs  
              als in de mix met een fijne tonic. Crazy Monday Gin is duidelijk weer gemaakt  
              door iemand met kennis van zaken en liefde voor het vak. Dit is een ferme gin 

              met een indrukwekkende neus en een kruidige smaak.                       

52,50 euro per 
fles  
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WITTE WIJNEN 

□ Chardonnay La Belle Ivresse 2015 Roussillon Languedoc – Frankr.    
Gelegen in de Languedoc-Roussillon. 100% Chardonnay, perfect in balans met fijne, 
frisse zuren. Aroma’s van exotisch fruit, speels, goede structuur en een lichte fumée 
in de finale. 

7 euro per fles 

□ Rocca Maura Pays du Gard Frankrijk 

Samenstelling: Chardonnay levert een frisse, fruitige wijn. De wijn IGP heeft een neus 
van lelies, lentebloesems en wordt vooral geappreciëerd met vrienden. Hij heeft een 
uitgebalanceerde smaak met toetsen van verse aardbeien en leent hem tot tal van 
lichte gerechten. Deze wijn wordt geserveerd bij zowel BBQ, pizza en andere lichte 
zomerse recepten.  

8 euro per fles 

□ Chardonnay – Viognier 2015 – Laurent Miquel-South of Fr. 
Een leuke blend van 65% Chardonnay en 35% Viognier. Fris, licht bloemig karakter 
van exotisch fruit, mooi expressief met verfijnde citrustoets.  

8,50 euro per 
fles 

□ Sauvignon Blanc 2015 - Terres Fumées - Francois Lurton 

            Een knisperende frisheid, een vitaal aroma en een energiek karakter typeren  
               de klassieke Sauvignon Blanc. De druiven zijn afkomstig uit zorgvuldig gekozen  
               regio’s; Langedoc, Gers, Tarn en Charentes. Na de makeratie worden de druiven 

               geperst, vervolgens koud gestabiliseerd en op zijn gefilterde lees teruggebracht 
                waarna de gisting op lage temperatuur (tussen 16 en 18°).  
                Na de vinificatie blijft de jonge wijn, alvorens te worden gebotteld, nog een  
                paar weken op zijn lees wat bijdraagt aan bouquet en smaak. Proefnotities:  
                lichtgeel met groene reflexen, een dartelende neus van citrus vormt de ouverture 

                gevolgd door impressies van bukshout, menthol, en mango wat zich voortzet 
                in de levendige smaak die zacht inzet en vervolgt met een frisse finale. 

8,75 euro per 
fles 

□ Korta Curico Viognier blend Chili  

Samenstelling: Viognier, Riesling, Sauvignon Blanc vormt een perfecte balans van 
zuren met toetsen van rijp fruit en perzik. Dit jong wijndomein is gelegen in de 
Lontue Valley die bekend staat als de beste wijnvallei van Chili, 200 km van Santiago. 
Deze  aangename blend heeft een zeer frisse neus van citrusvruchten in combinatie 
met zachte fruittoetsen en is prijs-kwaliteit een topper. Serveertip: Deze wijn wordt 
geserveerd bij zalmgerechten maar ook bij warme oesters en bij lichtere kazen zoals 
Gruyère. 

9,50 euro per 
fles 

□ Loureiro Vale Do Homem Portugal 
Samenstelling : 100% Loureiro druif levert een citroengele frisse wijn typisch voor 
deze Portugese streek (ten noorden van Porto.) Deze wijn is zeker een referentie 
voor de streek die veel invloeden kent van de frisse Atlantische winden. Dit pareltje 
heeft een frisse, droge afdronk met veel fruitige bloementoetsen. Serveertip: Deze 
droge, witte wijn wordt geserveerd met lichte vismaaltijden maar ook met lichte 
kipgerechten. 

9,60 euro per 
fles 

□ Grand Bateau 2015 - Château Beychevelle-St.-Julien Bordeaux 

 De wijn is mooi helder en bleekgeel van kleur. Zijn geur is opvallend aroma- 
               tisch met hints van vanille, eikenhout en exotische vruchten. Eenmaal in de  
               mond komt hij vrij krachtig en toch elegant over. Beschikt over eigenschappen 

               die zowel de jonge wijndrinker als de fervente wijnliefhebber voor zich weet  
               te winnen. Hij wordt gemaakt van 100% Sauvignon. 

9,60 euro per 
fles 
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□ Cheverny Blanc 2015 sec - Pascal Bellier - Loire 

Een blend van 80% Sauvignon en 20% Chardonnay. Een Cheverny met de expressie 
van Sancerre. Een zeer verfrissend smaakpalet in limoentonen, licht en elegant.  

9,60 euro per 
fles 

□ Domaine Beauséjour Touraine Loire Frankrijk  

Samenstelling : 100 % Sauvignon blanc levert een droge witte wijn met lichte toetsen 
van ananas. Dit pareltje uit de Touraine kan zich gerust tussen de grote namen zoals 
Sancerre en Pouilly Fumé mengen. Het domein is opgericht in 1927 door Joseph 
Verdier en is met grote zorg overgedragen naar volgende generaties. Serveertip: 
Deze elegante wijn wordt geschonken bij warme, gebakken kreeftgerechten, gaat 
uitstekend bij garnaal- en gambagerechten.  

10,70 euro per 
fles  

□ Montes Classis 2014/2015 - Chardonnay - Chili  
 100 % chardonnay, fermentatie op inox, daarna op eiken vaten. De helft van           
               mengsel ondergaat Malolactatische gisting onder strikt gecontroleerde om- 
               standigheden, om de fruitige aroma’s te behouden en de complexiteit aan te  
               moedigen in de wijn. Groenig-goud van kleur, zijn aroma’s combineert boter,  
               vanille en tropisch fruit. Een frisse wijn, fruitig, mooi balans met romig com- 
               plex midgehemelte en een elegante finale. 

11 euro per fles 

□ Trebbiano d’Abruzzo ‘Filare’  
            D.O.C. Italië 

 Deze biologische wijn bestaat uit 100% Trebbiano druif die een loepzuivere wijn 

              levert. Abuzzo, erkend voor zijn hoogstaande culinaire wijnen, is gelegen in  
              centraal Zuid-Italië waar gastronomie in het dagelijks leven centraal staat.                                           
 Hier hebben we een zeer toegankelijke wijn die prijsvriendelijk is. Lange frisse                
 afdronk. Serveertip: Deze smaakbom wordt geserveerd met lichte pasta- 
              gerechten en wit vlees. Pasta Amatriciana is een perfecte combinatie. 

11,30 euro per 
fles 

□ Scaia Bianca 2015 - IGT Veneto, Tenuta Sant’Antonio -  
            Italië 

Samenstelling 50%, Garganega, 30%, Trebbiano Soave,20% Chardonnay. De kleur is 
lichtgeel met groene tinten, een boeket met geuren van jasmijn en acacia en hints 
van citrusfruit zoals ananas, sinaasappel, appel, mango met lichte geur van banaan. 

Zeer frisse, volmondige smaak met verfijnde geuren. 

11,50 euro per 
fles 

□ Julien Schaal (100% Wooden Chardonnay) Zuid-Afrika mét 
schroefdop 

Deze Chardonnay is een blend van 60% op vaten (minimum 10 maanden) en 40 % 
inox en geeft een fijne wijn met subtiele houttoets. 
Julien Schaal is een bekende wijnmaker uit de Elzas die zijn droom zag uitkomen door 
in Zuid-Afrika een chardonnay te maken.   

De wijngaard, gelegen in de Hemel en Aarde Vallei, met een bodem van rode 
klei/stenen bepaalt de finesse van de wijn.  

Serveertip: de wijn met subtiele citrustoetsen en bloesem met een tint amandel 
serveert men met warme rijke visgerechten. 

13,50 euro per 
fles 

□ Daimon Bodegas Tobia Spanje     

Samenstelling: 100% Vuira druif levert een goedgele, karaktervolle, gastronomische 
wijn die nooit verveelt. Deze familiebodega, gelegen in de Rioja Alta, is een van de 
kleinste bodega’s uit de streek. De wijn heeft een complex aroma van vanille, hout 
versmolten met sinaasappelzeste en tropisch fruit. Gerijpt 8 maanden op het vat. 
Serveertip: deze wijn wordt geserveerd met allerhande arme, rijke, gastronomische 
visgerechten.  
 
 

13,80 euro per 
fles 
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□ Côtes du Rhône Blanc Domaine Usseglio & Fils ‘Les Claux’ 
Frankrijk  

Samenstelling : 60% Grenache, 20% Rousanne, 20% Clairette levert een volle 
krachtige minerale Rhône blend. De biodynamische wijn met aroma van abrikoos 
wordt geproduceerd met dezelfde zorgen als een Chateau-Neuf-du-Pape. Dit klein 
familiedomein werd opgericht in 1963 door de Italiaanse inwijkeling die zich nabij 
Chateau-Neuf vestigde. Serveertip: wordt geserveerd bij gegrilde vissoorten bv. 
gegrilde tarbot met Dyonnaise saus. 

15,10 euro per 
fles 

□ Pratello ‘Catulliano’ Lugana - D.O.C. Lugano Italië 

Samenstelling: 100% Turbiana levert een zuivere en expressieve wijn met een 
lichtgroene kleur. Dit domein is zonder twijfel de top uit Garda en is ontstaan in 1860 
gelegen in het pittoreske dorpje Padenghe ten ZW van het Gardameer. Deze 
smaakbom heeft een zuivere sensatie van jeneverbes in combinatie met gele appel 
en rijpe peren. Serveertip: Deze wijn is een allrounder en leent zich uitsteken bij 
gebakken visgerechten maar ook bij visstoofpotten. 

15,10 euro per 
fles 

□ Caparzo ‘Le Grance’ - Toscana Italië 

Samenstelling: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Gewürztraminer levert een zachte 
complexe blend. Deze wijnmakers waren de eerste die in de Brunelle streek witte 
wijn produceerden met dezelfde kwaliteitseisen als de rode. Dit domein is 1 van de 
18 stichtende leden van het Consorsium di Brunello en produceert hoogwaardige 
unieke blends voor witte wijn. Serveertip: deze wijn wordt geschonken bij 
hoogstaande, karaktervolle visgerechten in combinatie met gegrilde zeevruchten. 

17,30 euro per 
fles  

□ Saint Clair Vicar’s Choice Nieuw Zeeland 

Samenstelling: 100% Sauvignon Blanc, levert een zeer aromatische, complexe wijn 
met pittige exotische kenmerken. Deze family estate is gelegen in Marlborough 
Valley waar ‘s werelds beste sauvignons gemaakt worden. Dit is een ware topwijn in 
zijn categorie die meermaal in de prijzen is gevallen. Serveertip: Deze elegante wijn 
wordt geserveerd met salades in combinatie van seafood of kop. Uitstekend bij 
Caesar salad. 

17,40 euro per 
fles 

□ Viognier Vérité 2013/14 Languedoc Frankrijk  
Zeer verrassend als Viognier, niet het overdonderde exotische, maar subtiel fris met 
een lichte citrustoets en accenten van witte perzik en abrikoos. 

20,50 euro per 
fles 

□ Chablis Grand Réynard 2014/2015 Baron Patrick de Ladoucette 

Deze verleidelijk lekkere Chablis, met het verfijnde karakter van de chardonnay, komt 
van handmatige geoogste 100% chardonnay druiven die vergist zijn in tanks, gevolgd 
door een rijping van twaalf maanden op de lie. Hierdoor heeft de wijn riant fruit en 
souplesse en een verfijnde zuurtegraad. Geur is intens en verfijnd; tropisch fruit, 
appel, witte perzik, licht notig, elegante citrustoets. De smaak heeft een excellente 
frisheid, mooie balans met veel fruit, genereus en mineralig, citrus. Chablis Grand 
Régnard; uiterst boeiende Chablis met complexe fruittonen en een perfecte 
smaakstructuur. De druiven komen uit eigen wijngaarden en ondergaan een 
zorgvuldige selectie. De oogst vindt handmatig plaats. Na de gisting rijpt de wijn ‘sur 
lie’ in tanks. Chablis Grand Régnard wordt gebotteld in een klassieke, stijlvolle fles.  

27 euro per fles 
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RODE WIJNEN 

□ La Belle lvresses 2015 Merlot Roussillon Languedoc Frankrijk 

Complexe neus van rijp fruit, kruid en zoethout. Soepele, lekkere wijn met mooi fruit, 
zacht en romig waar vooral rijp, krokant fruit de perfecte balans houdt met fijne 
acciditeit. 

7 euro per fles  

□ Rocca Maura Pays du Gard Frankrijk    

Samenstelling: Marselan, Syrah, Grenache, Alicante levert een dieprode 
violetkleurige wijn, uitstekend in balans. Deze stevige betaalbare Rhône wijn IGP 
heeft een rijke afdronk met veel rood fruit en toetsen van zoethout. Serveertip: de 
Allround wijn wordt geserveerd bij allerhande eenvoudige vleesgerechten, 
charcuterie en pasta schotels 

8 euro per fles  

□ Syrah – Cabernet  2015 – Laurent Miquel  South of France 

Supersmakelijke, lichtromige wijn met een kruidige Syrah en een fris fruitige 
Cabernet. Cépages :60% Cabernet-Sauvignon en 40% Syrah. 

8,50 euro per 
fles  

□ SIRIUS 2012 – Bordeaux  Peter Sichel ( Château Palmer – 
Margaux)  

Dieprood kleur, complex en elegant, geur van rode bes, kersenpit met rijk 
verhemelte. Cépages : 40% Cabernet-Sauvignon en 60% Merlot. 

8,85 euro per 
fles  

□ Filoco Tinto 2013/2014 - Quinto do Filoco  

Marta Macedo neemt als jonge vrouw de Portugese wijngeschiedenis in handen, een 
totaal vernieuwde aanpak van de Douro wijnen. Sterk gespierd, met strak fruit en 
zeer veel finesse!! Cépages: 40% Touriga Naciona, 40% Touriga Franca, 20% Tinta 
Roriz   

9,40 euro per 
fles  

□ Bosstok Pinotage M.A.N. Estate South Africa  

Samenstelling: 100% Pinotage levert een volle, sappige rode wijn met veel aroma’s 
van zwart en rood fruit. Dit domein is een joint venture van 3 meest getalenteerde 
wijnmakers van Zuid-Afrika. M.A.N staat voor de namen van hun vrouwen. Deze 
zachte, rode wijn met mooie volle smaken van framboos en zwarte bes heeft ook een 
tikkeltje kaneel in de afdronk. Serveertip: de vlotte wijn wordt geschonken met rode 
vleesgerechten, BBQ en andere volle vleesgerechten.  

10,30 euro per 
fles 

□ Brunel de La Gardine 2014/2015 - Côtes du Rhône         

Afkomstig uit het zuidelijke gedeeltje van de Rhône Vallei, 65% Grenache en 35% 
Syrah + Mouvèdre. Opmerkelijk intens frisse neus, uitemate verleidelijk aroma met 
een zuiders temperament, waarin we vooral rood fruit, geurige kruiden en zoethout 
ontwaren. Drinkt soepel dankzij de fluweelzachte structuur, het fruitig karakter en de 
fijne tannines. 

11 euro per fles  

□ Montes Classic 2013/14 - Cabernet-Sauvignon Colchaqua Valley 
Chili  
Deze prachtige wijn is volmondig, geconcentreerd en zuiver. Cépages: 85% Cabernet-
Sauvignon en 15% Merlot. Alle druiven worden handmatig geplukt om zoveel 
mogelijk kneuzingen te voorkomen. Traditionele vinificatie, daarna 6 maanden op 
Amerikaanse eiken vaten. De wijn wordt dan licht gefilterd om zo een maximum aan 
aroma’s en smaakconcentratie te behouden. Intense aroma’s van cassis, zwarte 
kersen en chocolade. Het is een volle, zachte wijn met rijpe tannines en subtiel mooi 
verweven verfijnde houtaroma’s en een lange, fruitige afdronk.  

11 euro per fles  
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□ Colombia Crest Two Vines Shiraz United States of America 

Samenstelling: 90% Shiraz met een toets Cabernet Sauvignon en Merlot levert een 
soepele wijn. Deze wijn heeft een intens aroma van zwarte kersen en een fijne 
pepertoets. Dit domein is één van de meest populaire wijnmakerijen uit de regio en 
echt een referentie uit de staat Washington. Serveertip: wordt geserveerd bij 
gekruide vleesgerechten en Oosterse gerechte, gerechten in combinatie met 
sojasaus. 

11,20 euro per 
fles 

□ Montepulciano d’Abruzza ‘Filare’ D.O.C. Italië   

Samenstelling : 100% Montepulciano d’Abruzzo levert een sappige, vlezige rode wijn 
met een lichte kruidige toets. Dit klein wijndomein maakt uitstekende biowijntjes die 
met passie geproduceerd worden. De druiven uit de beste wijngaarden uit de streek 
heeft een volle fijne toets. Serveertip: Deze wijn wordt geschonken bij kruidige 
Italiaande gerechten zoals osso bucco en andere stevige vleesgerechten. 

11,30 euro per 
fles 

□ Roccamora 2014 Schola Sarmenti Salento Puglia - Italië 

Lorenzo Mara maakt deze grootse wijn, vol rijp fruit, geurend naar kruidnagel en 
Oosterse specerijen, mondvullend en vooral gebouwd op zijn fruit met enorm veel 
finesse. Rustiek en dynamisch karakter. Samenstelling : 80% Negroamaro en 20% 
Malvasia Nera di Lecce. (40 jaar oude stokken en 8 maand of Franse eik). 

12 euro per fles 

□ Selenita Negre 2012/2013 Monsant-Prioato 

            (Zuid-Barcelona) 
Samenstelling : 70 % Grenache, 15% Syrah, 15 % Cab. Sauv. Concentratie, zwarte 
chocolade getinte, rijpe taninnes. Rijk aan glycerine, zwart fruit.  

13,50 euro per 
fles  

□ Daimon Bodegas Tobia Spanje 

Samenstelling : De wijn is samengesteld uit 85 % Grenache en 15% temperanilla en 
levert voortreffelijke volle rood fruit aroma’s. Deze familiebodega gelegen in de Rioja 
Alta is een van de kleinste bodega’s uit de streek. De wijn is 6 maanden gerijpt op vat 
en heeft een intense smaak van kersen en aardbeien met een licht cacao-aroma. 
Serveertip: deze jonge krachtbom wordt geserverd met gerijpt rundsvlees al dan niet 
gegrild en andere BBQ gerechten. 

13,80 euro per 
fles  

□ Nerio 2012/2013 Nardo Schola Sarmenti Salento - Puglia -  Italië 

Lorenzo Mara vinifieert deze prachtige rode wijn, vlotdrinkend met charmant 
fruitgedreven karakter. Mondvullend met enorm veel finesse. Gemaakt van 100% 
Negroamaro, wijnstokken van 30 jaar oud en 12 maanden gerijpt op Franse eiken 
vaten (500 liter). Perfect passend bij grillades, wild en kaas. In de streek vaak fris 
gerserveerd bij geroosterde tonijn. 

15 euro per fles  

□ Clos De Tafall Priorat Spanje    

Samenstelling: Granacha tinto, Carinera, Cabernet Sauvignon levert een 
temperamentvolle robijnrode wijn.  Een Priorat in deze prijsklasse is werkelijk uniek , 
deze kloeke rustieke cuvée kan werkelijk alles aan. De wijn heeft een diep intens 
aroma van gedroogde pruimen en tal van specerijen, hij heeft 12 maanden hout 
gehad. Serveertip: bij stevige vleesschotels en stoofpotten, bij blauw geaderde 
kazen en rijke kaasschotels. Superwijntje !!  

15 euro per fles  

□ Côtes du Rhône Domaine Usseglio & fils ‘Les Claux’ Rouge 
Frankrijk    

Samenstelling : 60% Grenache, 20% Syrah, 20% Mourvèdre levert een intense rode 
fruitige wijn. Deze typische Rhône blend is een pareltje van volheid en finesse met 
houtlagering met een diep intens aroma van rood fruit. Dit klein familiedomein werd 
opgericht in 1963 door de Italiaanse inwijkeling die zich nabij Chateau-Neuf vestigde. 
Serveertip: Deze volle rode rijpe wijn wordt geserveerd met stevige vleesgerechten, 
gegrilde runderlende en stoofpotten. 

15 euro per fles 
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□ Château Rocher corbin 2012 - Montagne St.-Emilion 

Intens gekleurde rode wijn, complexe geur van rode en zwarte besse, aroma’s van 
rijp fruit, zachte en soepele tannines, vettig en evenwichtig van structuur, Philippe 
Durand. Cépages: 85% Merlot, 10% Cabernet Franc en 5% Cabernet-Sauvignon. 12 
maand op eik.   

15,50 euro per 
fles  

□ Palazzo Maffei Valpolicella Ripasso Supriori D.O.C. Italië 

Samenstelling: Carvino 70%, rondinella 20% en 10% Malinara levert een donkerrode 
krachtige wijn met excellente structuur. De wijn heeft aroma’s van zoete specerijen 
met hints van verse kruiden en heeft minimum 12 maanden eik gehad. Het nieuwe, 
jonge wijndomein is gelegen aan de heuvels van het Gardameer en promoot een 
moderne stijl. Serveertip: bij kwartelgerechten, gegrilde runderfilets, gebraiseerde 
runderlende met Porchini en sjalot. 

15,50 euro per 
fles  

□ Hermanus Pietersfontein Skoonma Zuid-Afrika   

Samenstelling : 85 % Shiraz, 10 Grenache en 5% Mourvedre levert een volle rode 
soepele wijn met lange zachte afdronk. Deze schitterende rhone-blend wordt 
gesmaakt en is het vlagschip van het 150 jaar oud domein. De wijn wordt 24 
maanden gerijpt op vat en minimum 9 maanden op de fles en heeft een intens 
aroma van rood fruit met een kruidige nadronk. Serveertip: deze wijn wordt 
geserveerd bij Provencaalse, volle vleesgerechten en harde oude kazen. 

16,40  euro per 
fles 

□ Ageda de Borba Reserva Red Portugal                                             
Samenstelling: Aragonez, Alicanté Bouchet, Caste lao, Trincadero zijn de plaatselijke 
Portugese druiven die een krachtige volle wijn leveren. Dit wijndomein met 
Romeinse invloeden, is één van de belangrijkste spelers in de regio Borba die gelegen 
is in centraal Zuid-Portugal. De wijn heeft een kruidige krachtige afdronk met 
dieprode bessensmaak en dit door de zeer warme zomers die er jaarlijks zijn. 
Serveertip: Deze karaktrvolle wijn schenkt men bij oude kazen en smaakvolle 
vleesgerechten. 

16,50 euro per 
fles 

□ Château Magnan la Gaffelière St. Emilion Grand Cru Bordaux 
Frankrijk         

Samenstelling : 65% Merlot, Cabernet Franc en Cabernet Sauvignon levert een 
dieprode kersenkleurige fluwelen wijn. dit is een zeer oude cru die onstaan is rond 
1770 en is een zeer mooi gerenommeerd domein met oog voor finesse. De wijn heeft 
12 maanden gerijpt op vat en heeft een intens aroma van vol rood fruit met lichte 
houttoetsen met een lange afdronk. Serveertip: De volle rode wijn wordt geschonken 
bij krachtig, gegrilde vleesgerechen en volle sterke kazen. 

20,70 per fles  

□ Barbera D’asti Vigne Vecchie Vinchio-Vaglio Italië                                             
Samenstelling: 100% Barbera levert een zeer krachtige wijn met fluwelen zeer lange 
afdronk. Deze topwijn gemaakt van zeer oude wijnstokken met zeer geringe 
opbrenst, heeft een intense smaak van fijne kruiden en rode bessen. Deze wijn van 
zwaarder kaliber wordt houtgerijpt en is een fenomaan uit de streek Piemonte.  
Serveertip: Deze wijn wordt geserveerd bij zwaardere vleesgerechten en gerechten 
met paddestoelen. Best een uur voor schenken openen.  

21,70 euro per 
fles 

□ Château Clarke 2013 - Baron Edmond de Rothshild Listrac-Médoc 

Machtige diepe kleur, een explosieve neus, fris met intense fruitgeuren subliem 
verweven met gerookt en gegrilde tonen (vanille, toast). Zeer mondvullend, met een 
rijke, krachtige en gekruide finale. Gemaakt van Cabernet Sauvignon en Merlot. 

24 euro per fles  

□ Château Clarke 2014 - Baron Edmond de Rothshild Listrac-Médoc 

Machtige diepe kleur, een explosieve neus, fris met intense fruitgeuren subliem 
verweven met gerookt en gegrilde tonen (vanille, toast). Zeer mondvullend, met een 
rijke, krachtige en gekruide finale. Gemaakt van Cabernet Sauvignon en Merlot. 

27 euro per fles  
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ROSE  WIJNEN 

□ Baron Charcot 2015 – Vin de Pays L’Herault Frankrijk  

Schitterende Rosé met florale aroma’s en veel finesse, met een mondvullend 
karakter. 

7,10 euro per 
fles 

□ Cinsault Rosé  2015 – Laurent Miquel    South of France 

Gemaakt van 60% Cinsault en 40% Syrah.Delicate aroma’s van exotisch fruit. Frisse 
smaak, die proeft naar witte perzik, pompelmoes en geplette bessen.   

8,50 euro per 
fles 

□ Rosé Gris de Gris 2015 – Château Corneilla Roussillon Frankrijk 

Mooie rosé met aroma’s van bessen en aardbeien. Elegant en verleidelijk gemaakt 
van Grenache en Syrah, dicht bij de zee en geoogst ‘s nachts om de verscheid te 
houden. Complexe structuur met een mooie fraicheur en een lange aromatische 
finale. Drinkt gemakkelijk! 

8,20 euro per 
fles 

Magnum 20 
euro per fles 

 

□ Grain d'amour Frankrijk       

Samenstelling : 90% Muscat de Hambourg en 10% Cabernet levert een intens rose 
kleur en is een wijn die vooral op fruit gemaakt wordt. 
Deze wijn wordt geproduceerd in de Coöperatieve Les Vignerons de Brulhois en is 
één van de meest dynamische in het ZW van Frankrijk. 
Deze rosé (niet zoet) heeft een licht aroma van perzik, lyché en zachte rozen die hem 
zeer toegankelijk maakt.  

Serveertip: Dit is een typische terrasjeswijn voor de mooie zomerdagen en wordt 
vaak geschonken als aperitief. Ook dessertwijntje. 

9,80 euro per 
fles 

□ Newton Johson Felicity rosé Zuid Afrika    

Samenstelling: Syrah met een vleugje Sauvignon Blanc die een droge frisse easy 
dinking wijn oplevert. Dit is de eerste droge rosé uit South Africa. Het domein 
gelegen op ‘de Hemel en Aarde Vallei’ waar de oceaan een koele wint biedt 
waardoor de druiven tragen rijpen. Door de trage rijping van de druiven hebben deze 
wijnen het explosieve aroma van framboos en kersen. Deze zomerse rosé wordt 
gereserveerd bij tal van zomerse slaatjes, lichte kazen en kan ook bij BBQ 
gereserveerd worden. 

10,30 euro per 
fles 

 
 

□ Scaia rosato Tenuta Sant’Antonio Italië    

Samenstelling: 100% Rondinella levert een toegankelijk volrijpe wijn, perfect 
uitgebalanceerd. Dit wijndomein wordt gerund door 4 broers in de streek ten NO van 
Verona in Veneto. De toegankelijke wijn met aroma’s lichtrood fruit met bloesem van 
rozen heeft een glazen stop en is gefocust op kwaliteit. Serveertip: Deze elegante 
wijn wordt geserveerd met lichte pastagerechten, fijne Italiaanse kazen, 
verschillende risotto’s. 

10,70 euro per 
fles 

                           
 


