
  

  

JAARLIJKSE WIJNACTIE  
september en oktober 2017 

Beste ouder(s), 
 
Daar de vorige wijnacties een 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 
(P&M) uit Meulebeke. Deze actie loopt van 6 september 2017 tot en met 16 oktober 2017.  
Ook voor uw vrienden en sympathisanten  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. 

Nieuw dit jaar !!!! 
Alle kinderen ontwerpen zelf een wijnetiket. 

Zo wordt de wijnfles van elke kind gepersonaliseerd! 
En of dat geen mooi geschenk is voor oma, opa, meme, pepe, 

vrienden…  
zie het roze blad om te bestellen. 

 
De aangekochte wijnen worden door u afgehaald op school op zaterdag 28 oktober 2017 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 6 oktober 2017 vanaf 19u.  
Uw uitgekozen wijn kan u diezelfde avond bestellen. U krijgt een bestellijst aan de inkom. U kan op het einde de 
wijn contant  betalen of via overschrijving. Indien u een factuur wenst te ontvangen, ontvangt u deze als u de wijn 
komt ophalen.  
--->geef het blauwe bijgevoegde blad ingevuld terug af aan de school  

 

of …  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 aan de school 

 
Bedankt voor uw steun!  De eerste digitale borden dateren van 2007. Deze zijn dus aan een update toe. Deze zomer 
kwam het eerste bord en er zullen er nog volgen. Vanwege Het team en de leerlingen van de Sint-Amandusschool 

 



 
 

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. 

9,70 euro per 
fles 
  
Mario 

□ Avinyo Brut Reserva Spanje  
Samenstelling:  de klassieke 3 druiven Xarel-lo, Macabeo en Prellada geven een licht goudgele 
cava. Deze cava, internationaal geprezen, wordt geproduceerd door de familie Nadal die 
streeft naar perfectie en artisanaal werk. Hij heeft een zeer lange afdronk met een smaak van 
rijpe peer en een quotering van 89/100 Parker. Serveertip: Ideaal voor aperitief bij feestjes en 
andere aangelegenheden, maar ook bij koude garnaalgerechten en gerookte zalm. 

11,2 euro per 
fles  
P&M 

□ 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 
P&M 

□ Prosecco “Cecilia Beretta”  D.O.C. Treviso Italië 
Samenstelling: 100 % Prosecco levert een fruitige maar toch droge, fijnparelende 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.  

13,5 euro per 
fles 
P&M 

□ 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 
Mario 

□ 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.  

25,5 euro per 
fles 
P&M 

□ Champagne Autréau Blanc de Blancs – Brut Grand cru  
Deze Blanc de Blancs van 100% Chardonnay Grand Cru komt van de wijngaarden van Autréau 
in Chouilly rond Champillon.  Het is een sprankelende verfijnde Champagne en combineert op 
elegante wijze de geuren van rijpe citrusvruchten met een boterachtige ondertoon, een hint 
van geroosterde aroma’s en een bloemrijke afwerking.   

26,95 euro per 
fles 
Mario 

 
 
 
 
 

1 
 



APERITIEF–DEGUSTIEF 

□ 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.  

10.95 euro per 
fles 
Mario 

□ Porto Ramos Pinto Tawny(rood)  
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 
P&M 

□ Collefrisio Sottosopra Italia  
Samenstelling: Montepulciano en Amarena-kers levert een zoetige fruitige dessertwijn met 
frisse toetsen. Wordt koud geserveerd. Dit domein maakt biowijntjes die met passie 
geproduceerd worden, en is een kleine speler met heel wat faam tussen de grote domeinen 
rond hen. De gepassioneerde wijnmakers maken sinds kort dit aangenaam dessertwijnte die 
ze met trots op de markt brachten. Serveertip: Dit wijntje wordt koud geserveerd bij 
zoetigheden en chocolade, maar kan ook bij kazen gedegusteerd worden.  

18,60 euro per 
fles 
P&M 

□ Black Gin gansloser – 45 % - 70 cl 
Absolute topgin van Duitse makelijk die zeer harmonieus is opgebouwd uit mar liefst 74 
botanicals uit 19 verschillende landen. Deze uitgebalanceerde gin opent met citrusnoten 
waaronder pompelmoes en sinaasappel en evolueert verder met zacht-fris pittige toetsen van 
kaneel en kruidnagel. De afdronk verraadt het gebruik van vanilla en gember. De uiterst pure 
basisalcohol wordt gewonnen uit tarwe en gemoute gerst en wordt twaalfmaal gedistilleerd 
waarna die gefilterd wordt bij vriestemperatuur met actieve houtskool. De meeste botanicals 
worden vervolgens  twaalf dagen in de alcohol gebalanceerd en pas op het laatste moment 
voor de finale distillatie worden de kwetsbare botanicals toegevoegd. Tonic: Thomas Henry 

42,25 euro per 
fles  
Mario 

□ Mary White Vodka 40% - 70 cl 
Deze vodka wordt geproduceerd op basis van enkel het beste graan.  Daarnaast wordt 
vermout en gerst toegevoegd om de Vodka een spannender tintje mee te geven. Verwacht 
verfijnde geuren en zachte smaken. Mary White wordt geleverd in een prachtige witte fles. 

45 euro per fles  
Mario 

□ 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.  

53 euro per fles  
P&M 
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WITTE WIJNEN 
□ Domaine Mission Royal Blanc 2016 – South of France  

Een leuke blend van 65% Chardonnay en 35% Viognier.  Fris, licht bloemig karakter van 
exotisch fruit, mooi expressief met verfijnde citrustoets.  

7,65 euro per 
fles 
Mario 

□ Le Petit Cochonnet ‘Sauvignon Blanc’ Vin Pays D’oc 
Samenstelling: 100% Sauvignon Blanc komt uit het Zuiden van Frankrijk en is een lichte frivole 
wijn met met frisse groengele tinten. Dit wijntje heeft intense arom’s van exotisch fruit 
(vooral ananas) met lichte perziktoetsen en laat zich gemakkelijk schenken onder vrienden. Le 
Petit Cochonnet is genaamd naar het kleine balletje van de pétanque, de lokale sport uit de 
streek. Serveertip: het wijntje wordt geserveerd op ieder ogenblik van de dag, als aperitief 
maar ook met lichte zomerse gerechten.  

8,5 euro per 
fles  
P&M 

□ 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 
P&M 

□ Grand Bateau 2016 – (Château Beychevelle-St.-Julien) Bordeaux Blanc 
De wijn is mooi helder en bleekgeel van kleur. Zijn geur is opvallend aromatisch 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 
Mario 

□ Cheverny Blanc 2016 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 
Mario 

□ Lindenhof Paarl – Chardonnay 2016/2017 – Zuid-Afrika 
Deze wijn heeft na de gisting korte tijd gerijpt op kleine eikenhouten vaten. De geur en 
smaakt zijn zeer gedoseerd aanwezig, waardoor op de wijn een heerlijke frisheid behoudt. 
Een fraaie Chardonnay met een fijn aroma van eikenhout, fruit en toast. De smaak ik sappig, 
rond, romig  

9,95 euro per 
fles  
Mario 

□ Carmen Premier Chardonnay Chili  
Samenstelling: 100% Chardonnay. Een levendige frisse wijn met toetsen van pompelmoes, 
perzik en ananas. Eén van de sterkste wijndomeinen van Chili, gelegen in de Central Valley. ’s 
Morgens zijn de wijngaarden bedekt onder de mist.  

10 euro per 
fles  
P&M 

□ 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 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.  

10,90 euro per 
fles  
P&M 

□ Brunel de Gardine 2015/2016  – Côtes du Rhone Blanc  – Frankrijk 
Cépages: Grenache Blanc (structuur), Clairette, Bourboulenc en Viognier (aromatisch). De 
kleur is goudgeel met groene tinten. In de neus: aroma’s van witte bloemen en geel fruit, 
versterkt door een vleugje exotische, citrusvruchten. Smaak is zeer alert, fris en verleidelijk.  

10,95 euro per 
fles 
Mario 

□ Montes Classis 2015/2016 - 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 complex midgehemelte en een elegante finale. 

10,95  euro per 
fles 
Mario 
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□ Xavier Clua Mas d’en Pol White Spanje  
Samenstelling: Grenache, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Muscatel levert een complexe maar 
frisse wijn met heel wat karakter. De wijngaarden zijn gelegen in Terra Alta waar er droge 
winden zijn in hoge gelegen gebieden en arme gronden die zich vertalen in de karaktervolle 
wijnen. Dit wijndomein is sedert kort vernieuwd en maakt wijnen met de nieuwste 
technologieën in combinatie met 4 generaties kennis en traditie in de wijnbouw. Serveertip: 
Deze karaktervolle wijn wordt geschonken in combinatie met zeebaars gegrild op vel, 
sardines, gegrilde tonijn, maar ook met lichte kalfsgerechten. 

11,70 euro per 
fles  
P&M 
Magnum 22 

□ Sauvignon Blanc 2016 – Attitude Pascal Jolivet Loire  
100% Sauvignon Blanc heeft een frisse, zuivere smaak met tinten van limoen, grapefruit, 
groene appel en kiwi. Minerale tonen, finesse en elegantie zijn typerend voor deze witte wijn. 

11,95 euro per 
fles 
Mario 

□ Collefriso d’Abruzzo ‘Falangina’ D.O.C. Italia  
Samenstelling: 100% Falanghina levert een zuivere, zeer volle sappige wijn met een vleugje 
Jasmijn. Abruzzo, gekend voor hoogstaande, culinaire wijnen, is gelegen in centraal Zuid-Italië 
waar gastronomie in het dagelijkse leven centraal staat. Deze druif is van oorsprong uit 
Napels maar geduit nu ook wat hogerop ten Noorden, nl. Abruzzen. Serveertip: Dit pareltje 
schenkt men met hoogstaand culinaire visgerechten en laat toe door zijn lichte kruidigheid 
geschonken te worden met gevogelte. 

13,30 euro per 
fles  
P&M 

□ Petra Unger ‘Grüner Veltliner’ Oostenrijk  
Samenstelling: 100% Grüner Veltliner levert een zeer zuiver smaakpallet met een mooie 
mineraliteit en heel wat finesse. Dit wijndomein is gelegen aan de zuidelijke oevers van de 
Donau in het alom gekende wijngebied Kremstal (Oostenrijk). De vrouwelijke wijnmaakster 
levert de hoogste kwaliteit zonder compromis. Ze heeft het vak geleerd in de topdomeinen 
van Napa Valley (USA). Serveertip: Deze wijn wordt veel geschonken in de betere restaurants 
door zijn verfijning en flexibiliteit zowel bij lichte koude en warme visgerechten. 

14,10 euro per 
fles  
P&M 

□ Pratello Pinot Grigio - D.O.C. Lugana Italië  
Samenstelling: 100% Pinot Grigio levert een zuivere lichtgele kleur met een lichte mineraliteit. 
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 
meloen en abrikoos in combinatie met witte bloemen en een licht romige afronding. 
Serveertip: Deze wijn is een allrounder en leent zich uitstekend bij gebakken visgerechten 
maar ook bij visstoofpotten. 

14,20 euro per 
fles  
P&M 

□ Dornier Chenin Blanc Zuid-Afrika  
Samenstelling: Chenin blanc met een lichte toets sémillion levert een aparte toets aan de 
aromatische wijn met een apart karakter. Dit wijndomein heeft een zeer lange traditie van 
wijnmakers afkomstig uit Frankrijk en maakt volle wijnen met jarenlange ervaringen in South 
Africa. De wijn levert aroma’s van zachte rijpe peer en een vleugje groene appel. Dit was 
werkelijk een topjaar in SA, heeft 5* in Platters behaald. Serveertip: bij Sole Munière, 
gebakken roggevleugel met kappertjes maar ook bij lichte vleesgerechten. 

14,25 euro per 
fles  
P&M 

□ Domaine de La Chapelle St. Véran Frankrijk  
Samenstelling: 100% Chardonnay levert een verfijnde, zuivere versie van de Chardonnay-druif 
met zijn gekende finesse. Dit topdomein hecht enorm belang aan de wijngaarden waardoor 
we een mooie elegante verfijnde St. Véran krijgen. De oogst gebeurt volledig manueel met 
verschillende passages om een optimale rijping van het fruit te bekomen. Serveertip: Deze 
wijn wordt geserveerd met verzorgde finesse gerechten met gegrilde vis- en garnaalkroket. 

18,10 euro per 
fles 
P&M 

□ Viognier Vérité 2014 Languedoc Frankrijk  
Zeer verrassend als Viognier, niet het overdonderde exotische, maar subtiel fris met een 
lichte citrustoets en accenten van witte perzik en abrikoos. 

21 euro per fles 
Mario 

□ Casa Valduga Chardonnay Gran Leopoldina 2015 – Brazilië 
Fascinerend en boeiend aroma met sterke accenten van tropische vruchten als ananas en star 
fruit, die betrokken zijn bij geroosterde noten en witte chocolade en vanille door de 
combinatie van de Franse en Roemeense vaten, complexiteit en elegantie. De smaak is groot 
en machtig, waaruit al haar kracht en karakter te wijten aan het hoge gehalte aan natuurlijke 
alcohol geharmoniseerd door fijne zuren. 

22,45 euro per 
fles 
Mario 
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RODE WIJNEN 
□ Domaine Mission Royal 2015/2016 – South of France  

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

7,65  euro per fles  
Mario 

□ Le Petit Cochonnet ‘Merlot’ Vin Pays d’Oc 
Samenstelling: 100% Merlot komt uit het Zuiden van Frankrijk en is een lichte frivole wijn met 
frisse ronde afdronk. Dit wijntje heeft intense aroma’s van rood fruit en lichte bessentoetsen 
en laat zich gemakkelijk schenken onder vrienden. Le Petit couchonnet is genaamd naar het 
kleine balletje van de pétanque, de lokale sport uit de streek en bedoeld als ieders 
volksvriend. Serveertip: Het wijntje wordt geserveerd op ieder ogenblik van de dag maar ook 
met lichte zomerse pastagerechten en lichte vleesgerechten. 

8,50  euro per 
fles  
P&M 

□ SIRIUS 2014/15 – 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  
Mario 

□ Kirstenbosch Cabernet Sauvignon Zuid-Afrika 
Samenstelling: 100% Cabernet Sauvignon levert een rijkelijk fruitige wijn met aroma van 
zwarte en rode bessen. Deze elegante, toegankelijke wijn wordt gemaakt van druiven die 
afkomstig zijn van een kleine wijngaard in Paarl (Western Cape). De wijnmaker is één van de 
meest gerenommeerde wijnmakers in Zuid-Afrika met jarenlange ervaring. Serveertip: wordt 
geserveerd bij alledaagse, lichte vleesgerechten, ook bij lichte pastaschotels. 

9,30  euro per 
fles  
P&M 

□ Château Grand Bateau 2015 – Bordeaux Rouge  
Bordeaux, gemaakt door de eigenaars van Château Beychevelle in St.-Julien. De kleur is 
robijnrood met purperen tinten, in de neus, viooltjes, kersen, vanille, cassis en pruimen. In de 
mond een aanzet van zwart fruit, elegant en fris middenstuk en een gestructureerde en 
evenwichtige finale. Cépage’s: 65% Merot en 35% Cabernet-Sauvignon. 

9,60 euro per 
fles  
Mario 

□ Montes Classic 2014/15 - 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.  

10,95 euro per 
fles  
Mario 

□ 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 
gerechten, gerechten in combinatie met sojasaus. 

11,20  euro per 
fles  
P&M 

□ Dante Robinho Malbec 2015/16 – Bodega Mendoza - Argentinië 
Zeer kenmerkend voor Argentinië is de uitzonderlijke kwaliteit van de Malbec-druif: ruby 
kleur, met intens rijp fruit, elegant en harmonieus. Volmondige smaak, licht kruidig met mooi 

versmolten taninnes.  

11,65 euro per 
fles 
Mario 

□ 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). 

11,90 euro per 
fles 
Mario 
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□ Côtes du Rhône Villages 2015 ‘Plan de Dieu’ Le Plan - Vermeersch 
Deze Plan de Dieu is gemaakt uit 50% Grenache en 50% Syrah. Het is een intens smakende 
Rhône met veel kruidigheid in geur en smaak. Warm, zuidelijk zonnig en romig, kortom een 
typische zuidelijke Rhône. 

11,55 euro per 
fles 
Mario 

□ Waterford Pecan Stream 2013 – Pebble Hill – Zuid-Afrika 
De Pecan Stream Range is het alternatieve label van Waterford: lichter van stijl, fruitiger en 
mooi in evenwicht, met een zeer mooie afdronk in de finale. Cépages: Syrah, Grenache, 
Mourvédre, Sangiovese en Barbera. 

11,95 euro per 
fles  
Mario 

□ Vigneti Rudia Negromaro Puglia Italië  
Samenstelling: 100% Negromaro levert een uiterst fruitig kruidige wijn met fijne toetsen van 
rood fruit. Deze wijn heeft het aroma van dieprode zwarte kersen en klein rood fruit, de wijn 
heeft 6 maanden op eiken vaten gerijpt dit met een kruidige finale afdronk. Deze is gemaakt 
op rood fruit met een kruidig kantje. Het domein is gelegen in Lecche in de hak van Italïe. 
Serveertip: deze krachtige sterke wijn serveert men met gegrilde rode vleesgerechen en bbq. 

12,80 euro per 
fles  
P&M 

□ Montioni Rosso D.O.C. Montefalco Umbria Italië 
Samenstelling: 65% Sangiovese, 20% Merlot, 15% Sagrantino levert een robijn rode wijn met 
brilliante toets. Dit paradepaardje van de familie Montioni rijpt 12 maanden op eiken vaten in 
verkrijgt zachte tannines.  Het jonge, bruisende familidomein heeft een kleinde wijngaard 
maar levert ook schitterende olijfolie. Serveertip: Met gegrild rundsvlees, gegrilde groenten 
en scherpe pikante kazen (Picorinno, parmesaan, … ) 

13,30 euro per 
fles  
P&M 

□ Morgenzon Shiraz 2014 DMZ Stellenbosch Zuid-Afrika 
Gunstige ligging op een granietbodem worden hier geconcenreerde en vol smakende druiven 
van hoge kwaliteit met de hand geoogst. Na de vergisting volgt een rijping van elf maanden 
op grotendeels oude eikenhouten vaten. Deze Syrah heeft een fraaie dieprode kleur. Het 
uitbundige aroma is bessig met tonen van zwart fruit en licht eikenhout.  De volle ronde en 
sappige smaak heeft een geurig aanhoudende finale. 

12,95 euro per 
fles 
Mario 

□ Petra Unger Zweigelt Fuchsberg – Niederösterreich Oostenrijk  
Samenstelling : 100% Zweigelt levert een fruitige, strakke wijn met kruidige kersentoetsen en 
zuiver intense afdronk. Dit wijndomein is gelegen aan de zuidelijke oevers van de Donau in 
het alom gekende wijngebied Kremstal.  De vrouwelijke wijnmaakster levert de hoogste 
kwaliteit zonder compromis.  Ze heeft het vak geleerd in de topdomeinen van Napa Valley 
(USA). Serveertip: ideaal bij kaas en racletteschotels en ook bij stevige hoofdgerechten.  

14,60 euro per 
fles 
P&M 

□ Montepulciano d’Abruzzo ‘Vignaquadra’ D.O.C. Italië  
Samenstelling:  100% Montepulciano, de wijn is gemaakt van laat-geoogste druiven en levert 
een vlezige geconcentreerde wijn met volle rijpe aroma’s. Dit domein maakt biowijntjes die 
met passie geproduceerd worden en is een kleine speler met heel wat faam tussen de grote 
domeinen rond hen. De laatgeoogste druiven van de beste wijngaarden leveren met deze 
aparte techniek een zeer geconcentreerd karakter van rijpe pruimen aan de wijn. Serveertip: 
deze wijn wordt geschonken bij kruidige Italiaanse gerechten zoals osso bucco en andere 
stevige gegrilde vleesgerechten.  

15,30 euro per 
fles 
P&M 

□ Xavier Clua ‘Red Barrica’ – Spanje  
Samenstelling: Grenache, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot levert een volmondig rijk 
verfijnde wijn.  De wijngaarden zijn gelegen in Terra Alta waar er droge winden zijn in hoge 
gelegen gebieden en arme gronden die zich vertalen in karaktervolle wijnen.   Dit wijndomein 
is sedert kort vernieuwd en maakt wijnen met de nieuwste technologieën in combinatie met 
4 generaties traditie en kennis in de wijnbouw. Serveertip: Deze karkatervolle wijn wordt 
geschonken in combinatie met stevig gekruide vleesgerechten, lamsbout, gegrilde groenten. 

15,60 euro per 
fles  
P&M 

□ 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 runderfilet, gebraiseerde runderlende met Porchini en sjalot. 

16,20 euro per 
fles  
Magnum (houten 

kist) 42 euro 
P&M 
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□ Noble Hill ‘Bordeaux blend’ South Africa  
Samenstelling: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot levert een mooie 
elegante klassieke bordeaux blend gemaakt in South Africa. Dit is de topwijn van het domein 
en levert aroma’s van verse bramen met lichte pruimentoetsen. De wijn wordt gerijpt op 
kleine eikenhouten vaten. Het domein is gelegen in Paarl met het unieke klimaat van de 
Simonsberg die heel wat sappigheid geeft aan de wijn. Serveertip: Deze wijn wordt 
geschonken bij zachte rode vleessoorten en tal van andere volle gerechten.  

16,50 euro per 
fles  
P&M 

□ Zin - Phomaniac - Zindfandel - Californië 2014  
Kelder 2014 Lodi Zinfandel, Old Vine, wordt gemaakt door en voor zinfandel liefhebbers, die 
genieten van rijke voluptuous wijnen. Lage tannines, groot op fruitgeuren, een beetje jammy, 
de oude druivenrassen leveren grote sappige smaken. 

17,45 euro per 
fles 
Mario 

□ Château Magnan La Gaffelière St. Emilion Grand Cru Bordeaux 
Frankrijk  
Samenstelling: 65% Merlot, Cabernet Franc en Cabernet Sauvignon levert een dieprode 
kersenkleurige fluwelen wijn. Dit is een zeer oude cru die ontstaan 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 krachtige, gegrilde vleesgerechten en 
volle sterke kazen. 

20,70 euro per 
fles  
P&M 

□ Rocca Maura Lirac ‘Terra Ancestra’ Rhône Frankrijk  
Samenstelling: Grenache, Mourvedre, Syrah levert een dieppaarse robijnrode wijn met een 
vol karakter en lange afdronk. Dit is werkelijk de topwijn uit de appelatie Lirac, wijn met volle 
aroma’s komt uit de wijngaarden die tegen de top-appellatie Chateau-neuf du Pape gelegen 
zijn. De volmondigheid van deze wijn is te danken door de zorgvuldig geselecteerde druiven 
en zijn houtlagering is zeker een troef met zijn intense rode fruitaroma’s. Serveertip: de 
krachtige wijn wordt geserveerd met geroosterde rundsgerechten, côte a l’os en geroosterd 
lamsvlees 

21 euro per 
fles  
P&M 

□ Casa Valduga 2012 Corte – Cabernet-Sauvignon – Brazilië 
Robijnrode kleur met paarse reflecties. De geur heeft een grote aromatische” complexiteit, 
het hout integreert op een symbolische manier met een aroma van kruiden met cassis, 
zwarte pruimen en amandelen. De smaak presenteert een intense body met het klassiek 
karakter van de Cabernet-Sauvignon, perfecte zuren en mooie tannines met een intense 
afdronk.  

22,45 euro per 
fles 
Mario 

□ Montioni Sagrantino di Montefalco D.O.C.G. Italia  
Samenstelling: 100% Sagrantino levert een intens volrode rijpe wijn die lichtjes verouderd is. 
Dit is het kroonjuweel van paolo Montioni, de jonge wijnboer die de familietradie hoog in het 
vaandel draagt. De sagrantino druif levert nergens betere wijnen dan in Montefalco, waar 
deze 24 maanden rijpen op vat. Serveertip: Bij de rijkere en meer verfijnde Italiaanse 
gerechten: Tagliatelli Porchini met truffel en parma. 

27,80 euro per 
fles  
P&M 

□ Château Clarke 2015 - 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. 

28,75 euro per 
fles 
Mario 
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ROSE  WIJNEN 

□ Baron Charcot 2016 – Vin de Pays L’Herault Frankrijk  
Schitterende Rosé met florale aroma’s en veel finesse, met een mondvullend 
karakter. 

7,15 euro per 
fles 
Mario 

□ Le Petit Cochonnet ‘Grenache’ Vin de Pay d’Oc 
Samenstelling: 100% Grenache komt uit het Zuiden van Frankrijk en is een lichte 
frivole wijn met frisse rosé tinten. Dit frisse licht wijntje heeft intense aroma’s van 
zachte aardbeien en lichte bessentoetsen en laat zich gemakkelijk schenken onder 
vrienden. Le Petit Cochonnet is genaamd naar het kleine balletje van de pétanque, 
de lokale sport uit de streek en bedoeld als ieders volksvriend. Serveertip: Het wijntje 
word geserveerd op ieder ogenblik van de dag, als aperitief maar ook met lichte 
zomerse gerechten en salades. 

8,50 euro per 
fles 
P&M 

□ Rosé Gris de Gris 2016 – 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 versheid te 
houden. Complexe structuur met een mooie fraicheur en een lange aromatische 
finale. Drinkt gemakkelijk! 

8,85 euro per 
fles 
Mario  
 

□ Newton Johson Felicity rosé Zuid-Afrika 
Samenstelling: Syrah met vleuge Sauvignon Blanc die een droge frisse easy drinking 
wijn levert. Dit is de eerste droge rosé uit South Africa. Het domein gelegen op de 
‘Hemel en Aarde Vallei’ waar de oceaan een koele wind biedt waardoor de druiven 
trager rijpen. Door de trage rijping van de druiven hebben deze wijnen het 
expressieve aroma van framboos en kersen. Serveertip: Deze zomerse rosé wordt 
geserveerd bij tal van zomerse slaatjes, lichte kazen en kan ook bij BBQ geserveerd 
worden. 

10,30 euro per 
fles 
P&M 

□ 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 en houden respect voor de natuur hoog in het vaandel. De toegankelijke wijn 
met aroma’s lichtrood fruit met bloesem van rozen heeft een glazen stop en is 
gefocust op kwaliteit die meteen merkbaar is. Serveertip: Deze elegante wijn wordt 
geserveerd met lichte pastagerechten, haringgerechten, fijne kazen, verschillende 
risotto’s.  

10,50 euro per 
fles 
P&M 

□ Aix de Provence 2016 – Rosé  
Deze heerlijke rosé uit Frankrijk wordt beschreven als uitermate fris en mineraal met 
een kruidig detail. Een verfijnde toets van rode bessen, meloen en rijpe mandarijn 
maakt deze wijn lekker fruitig. Cépages: Syrah, Cinsault en Grenache. 

14,45 euro per 
fles 
Mario 
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