
  

 

JAARLIJKSE WIJNACTIE  
september en oktober 2018 

Beste ouder(s), beste sympathisanten van de Sint-Amandusschool, 
 
Daar de vorige wijnacties een succes waren, selecteerde het team van de Sint-Amandusschool terug enkele 
knappe wijnen voor haar zevende wijnactie,  in samenwerking met de gekende wijnhuizen  Mario (M) en 
Plaque & Muselet (P&M) uit Meulebeke. Deze actie loopt van 6 sept. 2018 tot en met 6 okt. ‘18.  
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 bedrijven is wijn het ideale relatiegeschenk en uw firma steunt tegelijk de kinderen van de 
Sint-Amandusschool. 

Alle kinderen ontwerpen een wijnetiket. 
Zo wordt de wijnfles van elke kind gepersonaliseerd! 

En of dat geen mooi geschenk is voor oma, opa, meme, pepe, 
vrienden…  

Nieuw dit jaar! Alcoholvrije wijnen. 
U kan alles bestellen op het gele bestelformulier! 

 
De aangekochte wijnen worden door u afgehaald op school op donderdag 25 oktober 2018 vanaf 15u. tot 
19u. 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 5 oktober 2018 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. 

 

of …  ten tweede: 
Indien u niet van plan bent om te proeven, kunt u het bijhorende gele bestelformulier volledig invullen en 
meegeven naar school, afgeven aan kennis …   U kan betalen met gepast geld of via overschrijving. 
---> geef de gele bijgevoegde bestellijst ingevuld terug af. 

Bedankt voor uw steun!  De eerste digitale borden dateren van 2007. Deze zijn dus aan een update toe…. ! 
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. 

10 euro per 
fles  
Mario 

□ Cava Soler Jovi Brut Reserva Spanje  
Samenstelling:  de klassieke 3 druiven Xarel-lo, Macabeo en Parellada geven een licht 
goudgele cava. Dit is een cava reserva uit het bekende San Sadurni d’Anoia. Frisse afdronk 
met een smaak van groene appel;  lichte citrustoets.  Serveertip: Ideaal voor aperitief bij 
feestjes en andere aangelegenheden, maar ook bij koude garnaalgerechten en gerookte 
zalm.  

11 euro per 
fles  
P&M 

□ Prosecco Clara C “Feminine” Brut - D.0.C.  
              Deze heerlijke frisse Prosecco heeft een licht strogele kleur met groene accenten. Hij 
is heel  
               helder met een rijke, fijne en aanhoudende smaak. Het boeket is bloemig en heeft een licht- 
               fruitige smaak, die doet denken aan verse appel.  

12 euro per 
fles 
Mario 

□ Prosecco La Tordera Alnè Extra Dry D.O.C.  Italië 
Samenstelling: 100 % Glera druif evert een fruitige maar toch droge, fijnparelende, elegante 
aperitiefwijn met een lichte appeltoets.  Het domein is gelegen in Veneto in het dorpje 
Valdobbiadene. Deze D.O.C behoort tot de topappellatie La Tordera en wordt in de meest 
gerenommeerde restaurants geserveerd.  Serveertip: als aperitief.  

14  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. 

21,5 euro per 
fles 
Mario 

□ Champagne Locret-Lachaud Hautvillers - P&M Brut Frankrijk  
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.  

26 euro per 
fles 
P&M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



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.  

11 euro per fles 
Mario 

□ Porto Graham’s Tawny (rood)  
De jonge wijn rijpt gemiddeld drie jaar in gekruide eiken vaten, waardoor de wijn in contact 
kan komen met de zuurstof die vrij door het hout van de vaten dringt. Dit betekent dat een 
deel van de rijke, fruitige stijl van een jonge Port overblijft, maar de Fine Tawny begint ook de 
aanhoudende noten- en karamelachtige smaken van een Aged Tawny Port te krijgen. 

13,50 euro per 
fles 
Mario 

□ Porto Ramos Pinto (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. 

15,50 euro per 
fles 
P&M 

□ 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. 

15,50 euro per 
fles 
P&M 

□ Gin Silent Pool 43% - 70 cl. 
Zacht florale en goed uitgebalanceerde gin met citrustoetsen en fijne honingtinten. 
Gedistilleerd met 24 botanicals in een ‘kolom still’ die met hout verwarmd wordt.   

53,5 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.  

53,5 euro per 
fles  
P&M 

 
 
 
 

  
 



WITTE WIJNEN 

 
□ Domaine de la Conseillère Blanc Cristal 2017 

Wijnfles met etiket van het kind! 
7 euro per fles 
40 euro per 
doos van 6 

□ Appalina Chardonnay - Frankrijk - GCDF 
Deze goudgele wijn met arom’s van exotisch fruit en citrus.  Fruitig en soepel van smaak met 
in de afdronk tonen van citrus. 8°C-10°C - 1 jaar. Ideaal als aperitief of bij dagelijkse 
gerechten. 

Alcoholvrij! 

6 euro per fles 
Mario 

□ Domaine La Salette 2017 - Côtes de Gascogne VD Pays 
Gemaakt door M. Duffour, een vooraanstaand producent binnen zijn appellatie en 
voortrekker van de koude gisting, een proces dat fijnere, expressieve wijn voortbrengt. 
Geurig, fris met exotisch boeket, boordevol limoenzeste, pompelmoes en Kappse appel. 
Cépages: Ugni Blanc, Colombard en Gros Manseng..  

7 euro per fles 
Mario 

□ Davide Blanc 2017 VDP d’Oc - Languedoc Frankrijk  
Dit is ons jongste project, waar we letterlijk grote kwaliteit willen brengen aan een kleine 
prijs. We kopen diverse wijnen in wrak bij verschillende producenten in de Languedoc en 
blenden deze tot een nieuwe wijn waar wat meer glans op ligt. 70% Sauvignon Blanc, 15 % 
Ugni Blanc, 15% Colombard. 

8 euro per fles  
Mario 

□ Rocca Maura Les Petits Galets Blanc IGP Provence Frankrijk  
Samenselling: 40% Chardonnay, 20% Sauvignon Blanc, 10% Marsane, 10% lairette, 10% 
Bourboulenc, 10% White Ugni Deze goudgeelkleurige wijn heeft een neus van witte bloemen, 
limoen, peer en pompelmoes. Hij heeft een uitstekende harmonieuze balans van zuur en zoet 
en leent zich voor tal van gelegenheden. Deze wijn wordt geserveerd bij kazen, zeevruchten, 
lichte visgerechten, simpele complexe maaltijden en ook bij het aperitief.  

8,5 euro per 
fles  
P&M 

□ La Voliera - FIANO 2017 Tenuta Girolamo Puglia Italië 
De Fianodruif is een klassieker in Campania, in dit geval aangeplant in Puglia. Het karakter is 
licht aromatisch en lekker mondvullend en vlot drinkend met een rijk aroma van wit fruit 
(kweeper, perzik en appel)  

9 euro per fles 
Mario 

□ Grand Bateau 2017 – (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. 

9,50 euro per 
fles 
Mario 

□ Carmen Chardonnay Premier 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. De wijnmakers hechten enorm veel 
belang aan een perfecte rijping van het fruit en die daardoor een ideale balans geeft in de 
wijn. Serveertip: licht gepocheerde visgerechten, inktvis met verse tartaarsaus, gegratineerde 
oesters. 

10 euro per 
fles  
P&M 

□ Baglio Oro Dei Respiri Grillo Blend Sicilië D.O.C. Italië 
Samenstelling: overwegend Grillo in combinatie met Inzolia en Catarato (de typische 
Siciliaanse druiven) levert een strogele kleur. Dit jong familiedomein ligt in Marsala 
(gekenmerkt door warme winden). De pluk gebeurt handmatig. Deze intrigerende wijn is zeer 
elegant en heeft een mooie aromatische intensiteit van de Siciliaanse citrusvruchten met een 
vleugje witte perzik. Serveertip: als aperitief maar ook bij schelpdieren en fijne 
groentenschotels met aubergines en tomaat.  

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 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 

10,5 euro per 
fles  
P&M 

 



geschonken bij warme, gebakken kreeftgerechten, gaat uitstekend bij garnaal- en 
gambagerechten.  

□ 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 omstandigheden, 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. 

11  euro per 
fles 
Mario 

□ Aldo Adami Custoza Verona D.O.C. Italië  
Samenstelling: Deze wijn is een blend van Garganega, Cortese, Trebbiano en Trebbianello en 
levert een lichtgele fonkelende wijn. Dit domein is gelegen in Custoza waar de wijngaarden 
zich situeren rond de berg Valbusa. De complexiteit wordt verworven door de blend van 4 
druiven die telkens op een verschillend tijdstip manueel geoogst worden. Serveertip: Deze 
elegante wijn met body serveert mens bij lichte pastagerechten, risotto’s, gegrilde visschotels 
en lichte gevogeltegerechten.  

11 euro per 
fles  
P&M 
 

□ Misty Cove Estate Sauvignon Blanc Nieuw-Zeeland  
Samenstelling: 100% Sauvignon Blanc levert een loepzuivere wijn met toetsen van citrus, 
kruisbes en passievruchten typisch uit de streek. De beste Sauvignon Blancs ter wereld komen 
voor in Nieuw-Zeeland (Marlborough Valley). Dit jong wijndomein werd gestart in 2008 door 
de gepassioneerde Andrew Bailey met zijn Nederlands vrouw. Serveertip: dit jong fris wijntje 
schenkt men bij schaal-en schelpdieren en frisse visgerechten. . 

12 euro per fles 
P&M 

□ Ancilla Ciavolich Trebbiano d’Abruzzo D.O.C. Italië  
Samenstelling: 100% Trebbiano levert een goudgele kleur met fruitige aroma’s van citrus, 
meloen en appel. Dit wijndomein heeft Bulgaarse roots en is gesticht in 1853 en is het oudste 
wijndomein uit Abruzzo gelegen in de heuvels van de streek. Dit wijntje heeft een zeer 
beperkte oplage en is gemaakt van de wijnstokken die aangeplant zijn in 1960, vandaar zijn 
uitzonderlijk karakter. Serveertip: Deze diepgaande lichte wijn serveert men mij rauwe vis, 
maar ook bij lichte kazen zoals Gruyere, Provolone … . 

12 euro per 
fles  
P&M 

□ Spioenkop Tugela River Chardonnay Zuid-Afrika  
Samenstelling: 100% wooded Chardonnay levert een strakke, klassieke chardonnay met lichte 
zuren en fijne goudkleurige fonkelingen. Deze frisse wijn heeft fijne lichte zuren die zeer 
toegankelijk zijn en dit door het koele klimaat van de nabijgelegen oceanen. Dit pareltje is 
gemaakt door een West-Vlaming die al jaar en dag streeft naar perfectie en zijn eigen toets 
geeft aan de wijnen die hij maakt.  Serveertip: deze wijn wordt geserveerd met rijkere 
visgerechten, maar ook met gegrilde tonijn en lichte vleesgerechten.  

12 euro per 
fles  
P&M 

□ Domaine Wachau Gruner Veltliner 2016/17 Federspiel - 
Oostenrijk 
Briljant groen-geel; uitgesproken neus met aroma’s van groene appel en witte peper, 
sommige exotische en delicate kruidentonen; middelzwaar in de mond met een verfrissende 
zuurtegraad, harmonieus en sappig met fruitige en pittige afdronk. Een karakteristiek 
voorjaarsspel van Grüner Veltliner, evenwicht en zeer typerend. 

12 euro per 
fles  
Mario  

□ Balbo Oak Chardonnay Argentinië  
Samenstelling: 100% Chardonnay met lichte eiktoets levert een goudgele wijn met zachte 
smaken van tropisch fruit en een stevige body.  Dit domein, gesticht meer dan 70 jaar terug, 
is gelegen in de Mendoza vallei in Argentinië. De wijnmaakster Susana Balbo was de eerste 
gediplomeerde wijnmaker in Argentinië en werd uitgeroepen in 2015 tot wijnmaakster van 
het jaar. Serveertip: deze volmondige, fijne, rijpe wijn schenkt men bij warme visgerechten 
met een romige saus of bij lichte gevogeltegerechten.  

12,5 euro per 
fles  
P&M 

□ El Gos Monsant Garnacha Blanca Spanje  
Samenstelling: Garnacha Blanca en Macabeo levert een goudgele karaktervolle wijn met een 
zeer lichte houttoets. Dit domein is gelegen in Monsant, één van de kleinste appellaties 
gelegen in Tarragona ten NO van Spanje. De witte Garnacha-druif komt van wijnstokken die 
40 jaar oud zijn, die manueel geoogst worden. Met zachte aroma’s van lychee. Serveertip: 
deze romige, elegante wijn schenkt men bij krachtige vissoep (Zarzuela) maar ook bij witte 
vleesgerechten. 

13 euro per 
fles  
P&M 

□ Casa de Mouraz 2015/2016 - Dào Branco - Portugal  
Mooie assemblage van een 15-tal inheemse druivensoorten. Een volle wijn met veel 
mineraliteit en een vleugje vuursteen, witte perzik, amandel, fijne noten (pijnboompitten) en 
een mooie kruidigheid. Floraal en expressief, met een veelzijdig palet. Cépages: Encruzado, 
Malvasia Fina, Bical, Cerceal-branco, rabo-de-Ovelha, Uva-Cão ... 

13,5 euro per 
fles  
Mario 

 



□ DMZ Chardonnay 2017 - Stellenbosch - Zuid-Afrika  
Fraai voorbeeld van zuivere, sappige chardonnay met frisheid, uit een relatief koel gedeelte 
van Stellenbosch. Een eerste kwaliteitsselectie vindt al in de wijngaard plaats. De beste 
druiven gisten door natuurlijke gist en rijpen tien maanden in kleinde vaten van Franse eik. 
Na de rijping volgt een lichte filtering maar geen klaring meer. Daardoor blijft een maximum 
aan smaak bewaard. De Morgenzon maakt snel naam met hun verfijnde, elegante stijl 
Zuid-Afrikaanse wijn met het motto: New World style fruit with Old World style elegance.  

13,5 euro per 
fles  
Mario 

□ Soave Classico Azienda Agricola Montetondo Veneto D.O.C. Italië 
Samenstelling: 100% Gerganega levert een strogele wijn met lichtgroene schijn en een lichte, 
minerale toets. Dit superieur wijntje heeft toetsen van amandel en exotisch fruit met een 
zekere mineraliteit. Dit familiedomein is gelegen op de heuvels van Montetondo (rode berg) 
waar de druiven handgeplukt zijn en met grootste zorg worden verwerkt. Serveertip: als 
aperitief, maar ook bij lichte vis- en gevogeltegerechten.  

14 euro per 
fles  
P&M 

□ Heiderer Mayer Grüner Veltliner Ried Silverberg Wagram 
Oostenrijk  
Samenstelling: 100% Grüner Veltliner levert een zeer zuiver smaakpallet met een mooie 
mineraliteit en heel wat finesse met een licht vettige toets. Dit oud wijndomein, gesticht in 
1844, is gelegen in Wagram (één van de bekendste wijnregio’s in Niederöstenreich). Deze 
rijpe, elegante wijn heeft een uitgesproken geur van peper en zachte smaken van geel fruit en 
een zeer lichte houttoets.  Serveertip: deze wijn  wordt geschonken in de betere restaurants 
door zijn flexibiliteit zowel bij koude als bij warme visgerechten. 

14,5 euro per 
fles  
P&M 

□ Chardonnay les Sétilles 2015/2016 - Domaine Olivier Leflaive 
France 
Best geslaagde barriques met druiven (70% Puligny Montrachet-mineraliteit en 30% 
Meursault-molligheid). Mooie ronde, mollige, ietwat vettige, pure chardonnay; zeer verfijnde 
smaak. Licht vleugje vanille en opvallend bloemen in de neus, fris en helder met straaltjes van 
citroenschil en ingetogen eik.  

21,50 euro per 
fles  
Mario 

□ 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. 

21,50 euro per 
fles 
Mario 

 
 
 
 

  

 



RODE WIJNEN 
□ Cabernet Sauvignon rouge - VDPays d’Oc. 2016/2017 

Wijnfles met etiket van het kind! 
7 euro per fles 
40 euro per 
doos van 6 

□ Bonne Nouvelle Merlot - Frankrijk - Languedoc 

Alcoholvrij! 
7,50  euro per 
fles 
P&M 

□ Fleur du Sud Reserva 2015/2016 Merlot Cabernet-Sauvignon VDP 
Gemaakt door oenoloog Pierre Degroote rond de regio Carcasonne. 74% Merlot, 26% 
Cabernet-Sauvignon met een zeer laag rendement van 30hl/ha. Diepgekleurde rode wijn, vol 
intense aroma’s van rood fruit en toast, met stevige, edele tannines en een volmondig malse 
smaak.  

7,5 euro per 
fles  
Mario 

□ Rocca Maura Les Petits Galets rouge IGP Provence Frankrijk  
Samenstelling: 35% Marselan, 25% Syrah, 25% Grenache, 15% Alicante levert een robijnrode 
kleur, zeer mooie instapwijn voor dagelijks gebruik. Rocca Maura is een coöperatieve uit 
Roquemaure, gelegen naast Château-Neuf-du-Pape (Rhône). Deze krachtige intense wijn 
heeft een gebalanceerd aroma van zwart fruit met een licht getoaste toets. Het best wordt 
deze wijn geserveerd bij simpele vleesgerechten, pastaschotels met tomatenschaus, lichte 
vleesgerechten.  

8,5 euro per 
fles  
P&M 

□ Aleco Tinto 2015/16 - tempranillo Castilla La Mancha Spanje  
Dit is een zeer aromatische wijn met in de neus noten van rijpe bosbessen en pruimen. 
‘Vriendelijk en rijp’ omschrijft wijncriticus Antonio Galloni de wijn, die maar liefst 90 punten 
van hem krijgt. ‘Met een intense afdronk. Harmonieus, fruitig, vriendelijk en kruidig.   

8,5 euro per 
fles Mario 

□ La Voliera 2016 - Cabernet-Sauvignon Tenute Girolamo Puglia 
Italië  
Robijnrood van kleur, het is overweldigend met typische groene capsicum nasmaak. Boeket 
fruitig, kruidig met koffie en vanille. De smaak is mondvullend met gepolijste tannines. 

8,50 euro per 
fles  
Mario 

□ SIRIUS 2015 – Bordeaux  Peter Sichel (Château Palmer – 
Margaux)  
Dieprode kleur, complex en elegant, geur van rode bes, kersenpit met rijk verhemelte. 
Cépages : 40% Cabernet-Sauvignon en 60% Merlot. 

8,50 euro per 
fles  
Mario 

□ Les Plans 2014/2015 - Domaine Santa Duc Vaucluse IGP Rhöne 
50% Grenache, met assistentie van de kruidige Syrah 30% en 20% Merlot. Robijnrode kleur 
gevolgd door een rijp bessenboeket, met vooral bosaardbei en aardbei uit de tuin, licht 
peperig met een vleugje kaneel. In de mond, directe charmes van griottes en gekonfeite kers, 
rond en fruitig met een opvallend mooie zuurtegraad en in finale een wolkje mokka. 

9 euro per fles  
Mario 

□ Luccarelli Negroamaro 2016 - Puglia Italië 
Luccarelli wijnen is een project waarbij expert-wijnmakers en ervaren wijnboeren 
samenwerken om - volgens de Salentese traditie - topwijnen te produceren. Hierbij wordt er 
rekening gehouden met dé drie belangrijkste elementen in de hak van Zuid-Italië: zon, zee en 
passie. Paarsrode kleur met aroma’s van zwart fruit, bosvruchten en verse kruiden. Stevige en 
sappige wijn met goede lengte.  

9,50 euro per 
fles  
Mario 

□ Domaine de la Conseillère Antares Languedoc Frankrijk 
Samenstelling: Cabernet Sauvignon levert een speelse, jonge rode wijn met lichte toets van 
donkere kersen. Dit wijntje heeft een zachte afgeronde smaak en is volmondig. Het domein 
heeft een zeer kleine oplage van wijn en deze worden met de grootste zorg gemaakt. 
Serveertip: ideaal met rood vlees in combinatie met olijven en verschillende tapenades en 
gemarineerde groenten. 

10 euro per 
fles  
P&M 

□ Baglio Oro Dei Respiri Nero d’Avola blend Sicilië DOC Italië  
Samenstelling: hoofdaandeel Nero d’Avola met Syrah, Cabernet Sauvignon en Merlot levert 
een dieprode, paarse wijn met intens aroma van zwarte kers. De druiven worden manueel 
geoogst in de koelere periodes van de dag. Dit jong wijndomein staat voor kwaliteit. Deze 
jonge frivole wijn heeft intense aroma’s van Siciliaanse kruiden met een vleugje noten en een 
lichte toets van zachte donkere kersen. Serveertip: deze jonge zacht wijn schenkt men bij 
gegrild vlees en groentegerechten. 

10 euro per 
fles  
P&M 

 



□ 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 (NW van de USA). Serveertip: wordt geserveerd bij gekruide 
vleesgerechten en Oosterse gerechten, gerechten in combinatie met sojasaus. 

11,50  euro per 
fles  
P&M 

□ Bodegas Fincas Patagonicas, Tapiz Malbec 2016 - Argentinië  
De druiven worden geoogst in de wijngaarden op 1400 m boven zeeniveau. De wijn rijpt 
gedurende 8 maanden op Franse en Amerikaanse eik. Aroma’s van zwarte bosvruchten, 
zwarte peper, chocolade en een hinty toasty. In de mond ook wat toasty verder zwarte 
kersen, frambozen, cassis en bramen. Fluwelige textuur, vol en rond, met toch genoeg 
frisheid.  

11,50 euro per 
fles  
Mario 

□ Ancilla Ciavolich Montepulciano d’Abruzzo D.O.C. Italië 
Samenstelling: 100% Montepulciano levert een dieprode volle sappige wijn met zachte 
toetsen van donkerrood fruit. Dit wijndomein heeft Bulgaarse roots en is gesticht in 1853. 
Het is het oudste wijndomein uit Abruzzo gelegen in de heuvels van de streek. Dit wijntje 
heeft een zeer beperkte oplage en is gemaakt van de wijnstokken die aangeplant zijn in 1960, 
vandaar zijn uitzonderlijk karakter. Serveertip: deze vlotte wijn schenkt men bij 
pastagerechten met tomatensaus en lichte rode vleesgerechten.  

12 euro per 
fles  
P&M 

□ Montepulciano d’Abruzzo 2015 - La Regia Specula Italië 
Gul van kleur, zacht, mooi gerijpt fruit en een pittig, peperig karakter. Deze Montepulciano 
heeft een mooie structuur en is zeer overtuigend bij het proeven. De finale laat een lichte 
impressie na van mooi geëvolueerde tannines die doen denken aan een mooi Sangiovese uit 
Toscane.  Manuele oogst. Gemaakt door Topoenoloog Donato lanati, tevens werkzaam bij 
Gaje en Isole e Olena.  

12,50 euro per 
fles  
Mario 

□ Rocca Maura Les Insolites Frankrijk  
Samenstelling: 100%  Syrah levert een mooi gebalanceerde wijn die geapprecieerd wordt 
door ‘s werelds beste sommeliers. De wijn heeft zachte smaken van dieprode kersen en is 
een beetje vettig in de mond met toetsen van kruidnagel. Deze gebalanceerde wijn is 
gemaakt bij Chateau-Neuf-du-Pape en rijpt gedurende enkele maanden op houten vaten. 
Serveertip: Deze karaktervolle, zacht wijn wordt geserveerd met hoogstaande culinaire 
rundsvleesgerechten en gerijpte kazen. 

12,50 euro per 
fles  
P&M 

□ Balbo Oak Malbec Argentinië  
Samenstelling: 100% Malbec levert een volle rode wijn met een lichte houttoets. Malbec is dé 
druif uit de streek. Dit domein, gesticht meer dan 70 jaar terug, is gelegen in de Mendoza 
vallei in Argentinië. De wijnmaakster Susana Balbo was de eerste gediplomeerde wijnmaker 
in Argentinië en werd uitgeroepen in 2015 tot wijnmaakster van het jaar. Serveertip: de 
houtgelagerde wijn schenkt men bij karaktervolle kazen en stevige rode vleesgerechten. 

12,50 euro per 
fles  
P&M 

□ Noble Hill Shiraz Zuid-Afrika 
Samenstelling: Shiraz met kleine toets van Mourvedre en Viognier levert een sappige wijn 
met een lichte kruidigheid. Deze topwijn levert mooie aroma’s van verse bramen, toetsen van 
peper en olijf. 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 rode vleessoorten en tal van andere volle 
vleesgerechten.  

13  euro per 
fles  
P&M 

□ Masseria Tagaro Cinquenoci Primitivo Puglia Italië 
Samenstelling: 100% Primitivo levert een uiterst volle wijn met grote gelijkenissen van de 
befaamde Zinfandel. Deze wijn heeft het aroma van dieprode zwarte kersen en klein rood 
fruit. De wijn heeft 12 maanden op eiken vaten gerijpt. Deze is werkelijk de topwijn uit de hak 
van de laars van Italië (Puglia). Serveertip: deze krachtige sterke wijn serveert men met 
wildschotels en rode vleesgerechten. 

14 euro per 
fles  
P&M 

□ Château Chapelle d’Aliènor by Gaffeliére 2015 - Bord.Superieu 
Het Château Chapelle d’Aliénor ligt op heuvels, niet ver van Saint)Emilion. De wijn veraudert 
in vaten over een periode van 8 tot 10 maanden. Een mooie rode kleur brengt ons naar een 
smaakvolle combinatie van rondheid en kracht. Gemaakt onder de naam van Château 
Gaffellière in St.-Emilion. 

14 euro per 
fles  
Mario 

□ Heiderer Mayer Zweigelt Ried Berghtal Wagram Oostenrijk  
Dit oud wijndomein, gesticht in 1844, is gelegen in Wagram (één van de bekendste 
wijnregio’s in Niederöstenreich). Deze rijpe, elegante wijn heeft een uitgesproken geur van 
kruiden en een zeer lichte houttoets maar heeft zeer veel souplesse. Deze uitstekende 
maaltijdwijn wordt voor de helft gerijpt op vaten om de wijn structuur te geven. Serveertip: 

14,5 euro per 
fles  
P&M 

 



deze wijn wordt zeer veel geschonken bij lichte witte vleessoorten zoals kalkoen en kip, maar 
ook bij rode vleesgerechten.  

□ Casa de Mouraz 2014 - Dão Tinto - Portugal  
De wijngaarden die zijn gedifferentieerd naar bodem (graniet en kleien overheersende), 
altitude (140 tot 400 meter), aspect (overwegend zonnig) en leeftijd van de wijnstokken. De 
belangrijkste rassen zijn Touriga Nacional, Tinta Roriz, Alfrocheiro, Jaen en Agua-Santa voor 
de reds en Mavasia-Fina, bical, Cerceal-Branco. Licht rokerige aanzet, intens fruit en charme. 
Donkerrode wijn met verfijnde zuren en een malse, zeer fijne final. 

15 euro per 
fles  
Mario 

□ Predicat Declara Priorat Spanje  
Samenstelling: Syrah, Carinena, Cabernet en Merlot levert een intense rode kersenkleur. Dit 
zeer klein domein is in bezit van de familie Grifoll in El Molar en situeert zich in Priorat tussen 
de bergen. Het pareltje heeft specifieke intense aroma’s van rijp, rood fruit met een toets van 
vanille en tabak en heeft 10 maanden hout gehad. Serveertip: Deze vlotte volle wijn serveert 
men bij gebraad, maar ook bij geroosterd kalfsvlees.  

15,50 euro per 
fles  
P&M 

□ Château Morin 2012 - Saint-Estephe - Frankrijk  
Goed gestofferde St-Estèphe met voelbare versmolten taninnes en verschillende 
terroire-aroma’s: bos, mos, kreupelhout, gerookte en kruidige impressies. Cépages: 50% 
Merlot, 40% Cabernet-Sauvignon, 7% Cabernet-Franc, 3% Petit Verdot 

16,50 euro per 
fles  
Mario 

□ Ravenswood Old Vine Zinfandel Lodi California USA  
Samenstelling: Zinfandel met een klein percentage Petit Syrah levert een donkerrode 
geconcentreerde wijn met een volmondige afdronk. De wijnmaker Paterson is een 
‘Zinmaster’, een fenomeen voor het maken van soortgelijke wijnen. Dit domein is gelegen in 
Lodi California. Deze druivensoort wordt enkel geproduceerd in California en heeft volle 
aroma’s van zwarte bramen en kersen; Serveertip: Deze stevige jongen schenkt men bij rijke 
vleesgerechten, lamsbouten en stevige wildgerechten. 

17 euro per 
fles  
P&M 

□ Eikendal Charisma 2017 - Stellenbosch Zuid-Afrika  
Noem het gerust een Zuid-Afrikaanse SuperToscan, die in de Zuid-Afrikaanse Platterwijngids 
meteen de hoogste score van 5 sterren kreeg. Een mooi gebalanceerde wijn met aroma’s van 
blauwe pruim, chocolade en licht kruidige toetsen. De shiraz (59%) en de petit verdot (26%) 
zijn van het oogstjaar 2016. De Sangiovese (15%) is van 2017 en kreeg geen vatrijping. 

17,50 euro per 
fles  
Mario 

□ Bennatti Soraighe Ripasso Valpolicella D.O.C. Veneto Italië 
Samenstelling: Carvino 70%, Rondinella 20% en 10% Molinara levert een donkerrode, 
krachtige wijn met excellente structuur en zachte afdronk. De wijn heeft aroma’s van zoete 
specerijen met hints van verse kruiden en heeft minimum 12 maanden op de eikenvaten van 
de Amarone gerust. Dit gerenomeerde wijnhuis maakt sedert 4 generaties topwijnen met 
heel wat structuur en body. Serveertip: bij oude karaktervolle kazen, gegrilde runderfilets, 
gebraiseerde runderlende met Porchini en sjalot. 

19 euro per 
fles  
P&M 

□ Le Seuil de Mazeyres Pomerol AOP Frankrijk  
Samenstelling:  Blend van Cabernet Franc, Merlot en Petit Verdot levert werkelijk een 
smaakbom op. Het wijnkasteel Château de Mazeyres is gelegen in Pomerol de kleinste 
appellatie in Bordeaux. Deze compacte wijn heeft zachte aroma’s van geconfijt fruit, 
bosaardbeien en een lichte kaneeltoets. Serveertip: Deze volmondige wijn serveert men bij 
stevige rode vleesgerechten in combinatie met wintergroenten en champignongerechten. 

24 euro per 
fles 
P&M 

□ Château Clarke 2015/2016  - Baron Edmond de Rotschild 
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. Twee topjaren. 

29,5 euro per 
fles 
Mario 

 
 
 
 

  

 



ROSE  WIJNEN 

□ Appalina - Frankrijk - GCDF 
Deze goudgele wijn met arom’s van exotisch fruit en citrus.  Fruitig en soepel van smaak met 
in de afdronk tonen van citrus. 8°C-10°C - 1 jaar. Ideaal als aperitief of bij dagelijkse 
gerechten. 

Alcoholvrij! 

6 euro per fles 
Mario 

□ Davide Rosé 2017 - VDPays d’Oc  
Gemaakt van 60% Cinsault en 40% Syrah, volmondige, frisse roséwijn met fijne zuren. 
Deze modern gemaakte rosé is licht fruitig met aroma’s van aardbeien en bessen. De 
smaak is elegant, lekker fris, fruitig, droog en subtiel.  

8 euro per fles 
Mario 

□ Rocca Maura Les Petits Galets rosé IGP Provence Frankrijk  
Samenstelling: Grenache, Cinsault levert een zalmkleurige fruitige rosé met licht 
bloemige toetsen. Rocca Maura is een coöperatieve uit Roquemaure, gelegen naast 
Chäteau-Neuf-du-Pape (Rhône). De zomerse rosé zit boordevol fruit met smaken van 
aardbei en zwarte bes en wordt jong gedronken. Serveertip: ideaal met salades en 
allerhande zomerse gerechten, kan ook als aperitief geschonken worden. 

8,5  euro per fles 
P&M 

□ Rosé Gris de Gris 2017 – 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! 

8,50 euro per fles 
Mario  
 

□ Effet Mer Rocca Maura Provence Frankrijk  
Samenstelling: Grenache levert een mooi gestructureerde rosé met een grote 
elegantie. Deze volmondige, fruitige parel is gemaakt van de mooie selectie van de 
Grenache-druif en wordt met de grootste zorg gevinifieerd. De wijn heeft aroma’s 
van zachte pompelmoes en witte bloemen en is zeer goed in balans tussen 
fruitigheid en zuurte. Serveertip: Deze zomerse wijn schenkt men als aperitief maar 
ook bij tal van zomerse gerechten.  

10 euro per fles 
P&M 
 
22 euro voor een 
magnumfles 

□ Domaine de la Conseillere Quartz Rosé Languedoc Frankrijk 
Samenstelling: Syrah/Cinsault levert een fonkelende wijn met lange frisse afdronk 
boordevol fruit. Dit familiedomein waar wijnmaken een lange traditie is, maakt in 
kleine oplage uitstekende wijntjes. Deze wijnstreek rond Carcasonne heeft 
uitstekende betaalbare wijntjes die totaal ongekend zijn. Serveertip: Deze frisse 
smaakbon schenkt men bij allerhande koude schotels en ook bij BBQ. 

10 euro per fles 
P&M 

□ Aldo Adami Chiaretto Rosato Veneto D.O.C. Italië  
Samenstelling: Corvina, Rondinella en Molinara-druif levert een fruitige rosé wijn met 
een lichtroze kleur. Dit domein is gelegen in Custoza waar de wijngaarden zich 
situeren rond de berg Valbusa. Deze rosé is zeer elegant met zachte fruitige toetsen. 
Serveertip: als aperitief, maar ook bij schaaldier- en witte vleesgerechten. 

11 euro per fles 
P&M 

□ Aix de Provence 2017 – 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. 

14,5 euro per fles 
Mario 

  
 

 


