
Bestelformulier

2020
BUBBELS Prijs (€) Aantal Totaal

M01 Cava Pont de Ferro - Brut Reserva - Methode Tradicional - Spanje 

9

M02 Prosecco Lorenzon - Brut DOC Extra Dry - Italie 

15

M03 Champagne Autréau Blanc de Blancs - Brut Grand Cru - Frankrijk 

28

WITTE WIJNEN
M04 Domaine La Salette 2019 - Côtes de Gascogne VD Pays 

7

M05 Laurent Miquel - Chardonnay - Viognier 2019 - South of France 

8

M06 Grand Bateau 2019 - (Château Beychevelle-St.-Julien)Bordeaux Blanc 

9,5

M07 Montes Classis 2019- Chardonnay Chili 

11

M08 DMZ Chardonnay 20189- Stellenbosch - Zuid-Afrika 

13,5

M09 Idisma Drios Chardonnay 2018 - Wine Arte Estate - PGI Drama Griekenland 

14,5

M10 Chenin Blanc Kliprug 2019 - Kaapzicht Zuid-Afrika 

17

M11 Bramito Del Cervo IGT Chardonnay Castello della Sala - Umbrië (Italië)- 2019 

19

M12 Sancerre Cuvée Exeptionelle 2019 - Domaine Henri Bourgois - Loire (Frankrijk)

19,5

M13 Viognier Vérite 2017 Languedoc Frankrijk 

21

Een uitzonderlijke wijn met een elegante en zachte smaak met wat mooie vanilletonen en een zeer goede balans met een 
schitterende structuur .Het kleine broertje van de Cervaro.100% Chardonnay.

Domaine Bourgois cultiveert zijn wijnen op de beste hellingen in het hartje van Sancerre, gelegen te Chavignol. Heldergele kleur 
met een rijk, mooi geschakeerde neus van mineralen, kalk en vuursteen. De mond is rijkelijk gevuld en tegelijk strak met pittige 
zuren, veel terroir, en subtiel bitter in finale.

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

Blanc de Blancs Grand Cru van 100% Chardonnay uit de wijngaarden van Autréau in Chouilly rond Champillon. Een verfijnde 
Champagne die op elegante wijze de geuren van rijpe citrusvruchten combineert met een boterachtige ondertoon, een hint van 
geroosterde aroma’s en een bloemrijke afwerking.

Zeer verrassend als Viognier, niet het overdonderende exotische, maar subtiel fris, met een lichte citrustoets en accenten van witte 
perzik en abrikoos. Top 3 in Languedoc.

De beste druiven gisten door natuurlijke gist en rijpen tien maanden in kleine 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 verfijnde, elegante stijl 
van Zuid-Afrikaanse wijn.

Deze wijn heeft een rijke goudgele kleur met kenmerkende geurige aroma van tropisch fruit heeft onderliggende hints van vanille 
en honing. In de mond is de wijn rijk, vol van kracht, mooi uitgebalanceerd, met een aangename frisheid.

100% Chenin Blanc, goudgele kleur, geuren van peer, appel, kweepeer, honing en ananas.Krachtige aanzet op appels en peren, 
mooie structuur, lange en frisse finale.De naam "Kaapzicht" (Cape View) heeft een fantastisch zicht op de heuvels van Cape Town en 
de Table Mountain. Gelegen in Stellenbosch.

Gelegen in het steile heuvellandschap rondom het plaatsje Conegliano (Veneto), zo’n 50 km pal ten noorden van Venetië. 100% 
Glera druif. Schitterende pareling; frisfruitige en bloemige aroma’s worden mooi ondersteund door fijne noties van appel en 
citrusfruit. Delicate, zachte smaak met perfect gebalanceerde zuren.

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 Kaapse appel. 
Cépages: Ugni Blanc, Colombard en Gros Manseng.

65% Chardonnay en 35% Viognier met een fris, licht bloemig, maar vooral toonaangevend karakter van exotisch fruit. Verfijnde 
citrustoetsen en expressiviteit ronden het mooi af.

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.

100% chardonnay, fermentatie op inox, daarna op eiken vaten. De helft van het mengsel ondergaat Malolactatische gisting onder 
strikt gecontroleerde omstandigheden, om de fuitige 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, mooie balans met romig complex 
midgehemelte en een elegante finale.



RODE WIJNEN Prijs (€) Aantal Totaal

M14 Luc Pirlet 2018 /2019 - Cabernet Sauvignon VDP                               etiket kind 7

M15 Ter Raz Perigord Rouge - Bergerac Frankijk 

8,5

M16 Grand Bateau 2016 - Bordeaux Rouge (Ch Beychevelle - St. Julien) 

9,5

M17 Luccarelli Negroamaro 2018 - Puglia - Italië 

10

M18 Papa Luna 2017 - El Escores Volante Catalunya 

12

M19 Côtes du Rhône Villages 2018 - Plan de Dieu Le Plan Vermeersch 

12,5

M20 D de Dauzcas 2016 - Bordeaux AC 

13,5

M21 Nerio - Nardo Riserva Rosso - Schola Sarmenti Salento Puglia (Italië) 

15,5

M22 Château Rocher Corbin 2016 - Montagne Saint Emilion 

16,5

M23 Pinotage 2017 - Kaapzicht Stellenbosch Zuid-Afrika 

18

M24 Conte Giangirolamo - Rosso IGT Puglia - 2016 - Italïe 

31

M25  Château Clarck 2016 - Edmond de Rotschild Listrac 

31

ROSE WIJNEN
M26 Rosé Gris de Gris 2019 - Château Corneilla - Roussillon Frankrijk 

8,5

M27 M de Minuty 2019 - Rosé Provence 

16

M28 Château de Miraval 2019 - Rosé Côtes de Provence Jolie-Pitt - Frankrijk 

21

Plan de Dieu is gemaakt uit 50% Grenache en 50% Syrah. Het is een intens smakende wijn met veel kruidigheid in geur en smaak. 
Warm, zuidelijk zonnig en romig, typische zuidelijke Rhône.

Samengesteld uit 55% Cabernet Sauvignon en 45% Merlot, deze Bordeaux rode wijn is zeer rijk aan de neus en in de mond. Hij 
draagt een mooie jurk met een felrode kleur en barsten van robijn. U zult ook worden gefascineerd door zijn tonen van vers fruit en 
kruiden. Het heeft een mooie complexiteit dankzij zachte en verfijnde tannines. De mond is delicaat en vol, wat specifiek is voor de 
geest van de grootste wijnen van Bordeaux.

Lichtroze en helder van kleur, in de neus zeer intense kruiden & aroma’s van sinaasappelschillen & rode bessen. Glad in de mond 
met een mooie zure frisheid. Grenache, Cinsault en Syrah. 

Verfijne rosé ontstaan uit een samenwerking tussen Hollywoodkoppel Jolie-Pitt en de gerenommeerde familie Perrin (Beaucastel). 
Complex met toetsen van frambozen en wilde aardbeien, wilde kruiden en citrusvruchten. Frisse zuren en een lange ronde, 
levendige afdronk. Cinsault, Syrah, Grenache & Rolle.

TOTAAL (€)

Rustiek en dynamisch karakter. 80% Negroamaro en 20% Malvasia Nera di Lecce. 40 jaar oude stokken en 8 maand op Franse eik. 
Mooie elegante mondvulling, ondersteund door aparte kruidigheid, kruidnagel, kaneel, steranijs. Veel finesse.

Intens dieprode kleur en een expressieve neus met gekruide tinten die duiden op de houtlagering en aroma's van donkerrood fruit. 
Complexe maar evenwichtige wijn met zachte taninnes en een lange afdronk. Merlot 85%, 10% Cab. Franc en 5% Cabernet-

Pinotage, dé druif voor rode wijn in Zuid-Afrika is eigenlijk een kruising van de pinot noir met cinsault. Heerlijke rode wijn met in de 
neus een brede waaier aan aroma’s,wilde bosvruchten, pruimen, braambessen, toast, cederhout, vanille... De druiven, afkomstig 
van 19 jaar oude wijnstokken, worden met de hand geplukt op volledige rijpheid. Na de fermentatie rijpt de wijn in Franse eiken 
houten vaten (30% nieuw) gedurende 18 maanden.

50% Primitivo - 50% Negroamaro - Bodem: gemengde kalkhoudende klei. Rijping 24 maand in Franse eiken vaten, en wordt 6 
maand oud in flessen .Intens robijnroode kleur met violette tinten; De geur is fruitig, elegant met hints van kersen, zwarte bessen, 
specerijen met aangename vanille en chocolade tonen. De smaak is droog, vol, harmonisch, aanhoudende, de juiste tannine-inhoud 
bevestigt het rijke elegante boeket.

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

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 

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 

Wijn van grote klasse gemaakt door Master of Wine Norrel Robertson (Schotland). Geënt op de oude stijl van Châteauneuf-du-Pape 
met een moderne toets. Donker paarse wijn met robijnrode rand. Fijne aroma’s van bosbessen en kruiden; in de mond 
ondersteunen karamel en peper het fruitige karakter van de wijn. Heel evenwichtig met zachte tannines. Garnacha (70 -100 jaar), 
Tempranillo, Syrah en Mazuelo. De wijn was ooit  huis wijn bij El Bulli.

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. Cépages: 65% Merlot en 35% Cabernet-

Laat je verleiden door deze schitterende, vrolijke, fruitgedragen wijn. De diepdonkere rode wijn is een assemblage van Merlot en 
Malbec. Geniet ten volle van het fruit en zijn jeudig, guitig karakter


