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SPANJE
Cava Flama Roja Brut
Cava Santa Monica Brut
Cava Santa Monica Brut Rosado

FRANKRIJK
Domaine Rosier Blanquette de Limoux
Prima Perla Méthode Traditionnelle chardonnay brut
Domaine de la Creuze noir
Crémant de Bourgogne Blanc de Blancs

ITALIE

MOUSSERENDE
WIJNEN

Con Tré Bianco Spumante Millesimato
Con Trè Rosato Spumante Millesimato
Era Prosecco Bio Extra Dry

CHAMPAGNE
Maison Olivier Père et Fils heeft een twintigtal zuidgerichte percelen op de steile hellingen van
Trélou-sur-Marne, een typisch dorpje in de Marne-vallei.
De opmerkelijke klei-kalksteen maakt het mogelijk om de drie verschillende cépages te verbouwen:
pinot meunier, chardonnay en pinot noir. De gebroeders Olivier, de vierde generatie, produceren
zorgvuldig fruitige en harmonieuze champagnes.

Champagne Olivier Père et Fils Brut
Champagne Olivier Pére et Fils Brut Magnum
Karine en Ivan Decotte zijn de 5de generatie wijnboeren, in het Grand Cru dorp MAILLY. Hier
worden enkel Grand Cru wijnen gemaakt. De constante innovatie van het bedrijf, met respect voor
de authentieke traditie van hun voorouders, zorgen voor heel mooie champagnes en een fijne
pareling en gastronomische touch !

Champagne Michel Decotte Grand Cru Mailly
Brut
Champagne Michel Decotte Grand Cru Mailly
Brut Magnum
Champagne Michel Decotte Grand Cru Mailly
Brut 37,5 cl
Champagne Michel Decotte Grand Cru Mailly
Extra Brut

In het Engels betekent Tawny 'taankleurig'. Tawny's zijn assemblage-wijnen met lagering in eiken
vaten. Ze rijpen sneller dan Ruby's en door de oxydatie nemen ze gelijdelijk een oranjekleurige,
bijna gouden tint aan. Wijnen van ongeveer drie jaar oud onderscheiden zich door hun verfijning en
elegantie. Voor het maken van rode port worden diverse druivensoorten gebruikt : Tinta Amarela,
Tinta Barroca en Tinta Roriz, Touriga Nacional en Tinta Cão zijn de belangrijkste.
De Tawny's van 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar en meer dan 40 jaar ontstaan door assemblage van wijnen
van verschillende jaartallen, gerijpt in houten vaten. De gemiddelde ouderdom staat op het grote
etiket vermeld, terwijl de datum van botteling op één van de twee etiketten (hoofd- of rugetiket)
terug te vinden moet zijn. Oude Tawny's zijn wijnen met een gouden kleur, als gevolg van een
langere houtrijping. Ze onderscheiden zich door hun complexe en doordringende aroma, hun
frisheid en verfijning.

Golden River White
Golden River Tawny
Porto Krohn Senador White
Porto Krohn Senador Tawny
Porto Krohn 10 years old

PORTO

Porto Krohn Colheita 2007

LANGUEDOC
DOMAINE MERLET
Het domein Merlet is al 5 generaties lang in familiebezit en is altijd een belangrijke speler geweest
in het wijnlandschap van de Languedoc. Het domein is gelegen Abeilhan zo’n 15minuten van
Pezenas.
In 1980 erfde Michel het landgoed, opgeleid als oenoloog, besloot hij de wijnstokken te restaureren
om er een vlaggenschip van te maken. Al meer dan 20 jaar legt hij zich toe op het produceren van
kwaliteitswijnen met een sterke betrokkenheid bij de wijngaard en het milieu.
Ondertussen werd de passie overgedragen op de kinderen die nu de fakkel hebben overgenomen.
Laurence en Mathieu zijn nu de nieuwe ambassadeurs van het huis.

La guerre des bouchons blanc 2021
La guerre des bouchons rosé 2021
La guerre des bouchons rouge 2021

DOMAINE MONTARIOL DE GROOTE
Wat ooit begon als een samenwerking tussen oenoloog Pierre Degroote en viticulteur Bernard
Montariol, is nu uitgegroeid tot één van de leidinggevende caves in de Languedoc. Ze creëren een
prachtig gamma wijnen die prijs/kwaliteit uniek zijn.

V de La Grange Sauvignon Blanc 2021
V de La Grange Chardonnay 2021
V de La Grange Viognier 2020

FRANRIJK

V de La Grange Merlot 2019

ALMA CERSIUS
Deze coöperatieve is gelegen in Cers, aan de kust, net onder Béziers. Hierbij zijn 250 verschillende
wijnboeren aangesloten en in het totaal bezitten ze meer dan 100 ha wijngaarden. Zo kunnen ze
beschikken over hoogtechnologische installaties om een mooi en eerlijk product te maken.

Le Roujal Chardonnay-Sauvignon 2021
Le Roujal Merlot-Cabernet sauvignon 2020
Pont de Caylus Rosé2021
Le Roujal Chardonnay-Sauvignon 10 liter 2021
Le Roujal Cinsault-Syrah-Grenache 5 liter 2021
In Vino Erotico blanc
Sauvignon /Chardonnay/Viognier 2021
In Vino Erotico rouge
Syrah/Merlot/Cabernet sauvignon 2020
In Vino Erotico rosé
Grenache/Syrah/Merlot 2021
Miss Alma Rosé 2021
Les Pieds dans l'eau VDP d'Oc 2021
Les Pieds dans l'eau VDP d'Oc 2020 Magnum

LES DOMAINES PAUL MAS

Les Domaines Paul Mas wordt gedreven door Jean Claude Mas , zoon van oprichter Paul Mas. Zij
bezitten in totaal 100 Hectare wijngaard in de Languedoc in het Zuiden van Frankrijk. De
wijngaarden liggen vlak bij de zee. Ze zijn beplant met Syrah, Grenache, Cabernet sauvignon, Merlot,
Carigna en Cinsault voor de rode en rosé wijnen. Voor de witte wijnen heeft Jean Claude, Viognier,
Sauvignon Blanc en Chardonnay aangeplant. Iedere wijn heeft zijn eigen identiteit en brengt het
beste uit het terroir.
De filosofie van het huis Paul Mas is er opgericht de typiciteit van bodem en druivenras te behouden,
en tegelijkertijd een wijn te presenteren die aansluit bij wat de wijngenieter vandaag de dag vraagt;
Veel fruit, concentratie, kleur geur en smaak

Paul Mas 1892 Languedoc blanc (BIO) 2020
Paul Mas 1892 Languedoc rouge (BIO)2020
Paul Mas 1892 Languedoc rosé (BIO) 2021
Mas des Tannes Bio
Mas des Tannes Réserve Blanc 2019
Mas des Tannes Réserve Rouge 2015
Mas Des Mas
Mas des Mas Chardonnay/Viognier 2021

Domaine d'Astruc (Limoux)
L'etoile d'astruc chardonnay 2021
L'etoile d'astruc sauvignon blanc 2021
L'etoile d'astruc merlot 2020
Domaine d'Astruc Marsanne 2021
Domaine d'Astruc Chardonnay Réserve 2020
Domaine d'Astruc Vermentino 2021
Domaine d'Astruc Malbec 2020
Domaine d'Astruc AOC Limoux Chardonnay 2020
Domaine d'Astruc Carignan Vieilles Vignes 2019
Domaine d'Astruc Enigma 2021
Domaine d'Astruc Pastel Rosé 2021

Cuvée Secrète par Jean Claude Mas
Chardonnay Languedoc Sans Sulfites 2020
Merlot/Cabernet Languedoc Sans Sulfites 2018
Pinot Noir Languedoc Sans Sulfites 2019

ROUSSILLON
DOMAINE REGIS BOUCABEILLE - AOP ROUSSILLON
HHet domein van Régis en Jean ( zoon ) Boucabeille is gelegen op de flanken van Força Real zo’n 20
km van Perpignan.De wijnranken van het domein liggen op tien grote terrassen die horizontaal zijn
aangelegd en de bochtige vorm van de vallei volgen. De terrassen zijn gemiddeld 1 hectare groot.
Op elk perceel staan verschillende druivenrassen, die allen apart met de hand worden geoogst.
De bovengrond bestaat uit een halve meter zandgrond waarin heel veel kiezel zit en daaronder een
reusachtige moederrots uit harde schist. Die schist zorgt voor een kenmerkende minerale smaak in
de wijn. De druiven grenache noir, syrah, carignan en mourvèdre worden gebruikt voor de rode
wijnen. De viognier en de macabeo voor witte droge en zoete wijnen.

Le Blanc de Régis 2020
Les Terrasses de Régis Boucabeille 2020
Domaine de Régis Boucabeille Monte Nero 2019
Domaine de Régis Boucabeille “LES ORRIS”2017/2018
Domaine de Régis Boucabeille Magnum
Domaine de Régis Boucabeille Magnum LES ORRIS

LIMOUX
TOQUES ET CLOCHERS - AOP LIMOUX
Terroir Océanique 2017

ROUSSILLON
CHATEAU JEREMIE -CORBIERES
Een historisch landgoed in Corbières aan de voet van Alaric, de wijngaard van Jérémie beslaat 68
hectare in de appellations Languedoc, Corbières en Corbières Boutenac en geniet van een typisch
mediterraan klimaat op een hoogte variërend van 40 tot 150 meter. De bodems zijn grindachtige
klei-kalksteen, opgerolde kiezelstenen en zandsteen. Afhankelijk van de ligging van de heuvels,
gaven we de voorkeur aan de plantages van Grenaches, Carignan, Cinsault, Syrah, Mourvèdre,
Vermentino en Viognier.

Château Jéremie Corbières 2019
Y de Château Jéremie Corbières Boutenac 2019

CHÂTEAU DE LAURIGA
De wijngaard van 68 hectare is beplant met traditionele druivensoorten (Carignan, Grenaches
Blanc en Noir, Muscat d'Alexandrie en Petit Grain) of recenter (Syrah, Cabernet Sauvignon,
Mourvèdre, Merlot) met kenmerkende aromatische expressies. We vinden 3 belangrijke terroirs in
de Roussillon: steenachtige puinhellingen van de hellingen (een mengsel van leisteen, vuursteen en
basalt), evenals zand- en klei-kalksteenbodems. De wijngaard van Roussillon wordt blootgesteld
aan een mediterraan klimaat met hete zomers, milde herfst en winter en regen geconcentreerd in
de herfst en lente

Château Lauriga Rosé 2021
Château Lauriga Muscat de Rivesaltes 2018 (zoet)

CHÂTEAU DU DONJON -MINERVOIS
Sinds de 15e eeuw is de familie Panis-Mialhe gepassioneerd door de wijnbouw. Door respect voor
traditionele waarden te combineren met moderniteit, zijn teelttechnieken duidelijk door de
generaties heen verfijnd. In 1996 tekende Jean Panis zijn eerste vintage. Voortaan draagt hij zijn
signatuur door bijzondere aandacht te besteden aan de fruitigheid van de wijn.

Château du Donjon Minvervois Blanc 2020
Château du Donjon Minervois Rosé 2021
Château du Donjon Minervois Rouge 2019
Château du Donjon Minervois Cuvée Prestige 2018

COSTIERES DE NIMES
CHATEAU VIRGILE
Château Virgile is gelegen in het zuidwesten van de appelatie van Costières de Nîmes. De gebroers
Baret hebben een wijngaard van 35 ha en maken zowel witte als rode wijnen. De wijngaarden zijn
uniek gelegen op de hellingen van het natuurpark La Petite Camargue.

Château Virgile blanc (roussane-marsanne-viognier) 2021
Château Virgile La Perle Blanche 2020
Château Virgile Rosé 2021
Château Virgile rouge (grenache, syrah, mourvèdre) 2020
Château Virgile Cuvée l'Enéide 2020
Château Virgile Cuvée l'Enéide 2016 magnum
Château Virgile Cuvée Ampélographique Amitié 2016
Château Virgile Cuvée 1748
2018

LUBERON
DOMAINE LE NOVI
Hoog in de Provence ligt het wijnhuis Domaine Le Novi.
Het beschikt over 30 hectare grond en bevindt zich midden in een uitgestrekt bos in de buurt van
Bonde Pont aan het begin van de heuvels van de hooglanden van Luberon.
De Mont Ventoux is in de nabijheid.
Sinds 1986 wordt op kalk- en stenenrijke grond wijnen verbouwd en in een ultra moderne
wijnkelder verwerkt. De wijnmaker is jong, enthousiast en werkt volledig biologisch. Er wordt
gemiddeld zo’n 20 dagen later geoogst dan omliggende wijnhuizen.

Terre de Safres Blanc 2021
Terre de Safres Rouge 2020
Les Soucas Blanc 2019
Les Soucas Rouge 2017
Landolfi (Cinsault-Syrah) 2021

Côté Levant 2021

GASCOGNE
DOMAINE LOUBADERE
Domaine Loubadère Blanc 2021
Domaine de Maubet Petit Manseng (lichtzoet) 2020

PROVENCE
DOMAINE PIGOUDET
Gelegen in Rians, op 40 km van Aix-en Provence, is dit domein van de Familie Rabe, ideaal gelegen,
met wijngaarden op 400 m hoogte. De wijngaarden hebben een zeer kalkhoudende terroir met een
hellingsgraad van 15 ° en zijn allemaal zuidgericht.

Château Pigoudet Classic Blanc 2021
Château Pigoudet Classic Rosé 2021
Château Pigoudet Blanc La Chapelle 2021
Château Pigoudet Première Rosé 2021

RHONE
DOMAINE FONTAVIN
Domaine Fontavin is sedert 1996 in handen van Hélène Chouvet, die het domein van haar ouders
overnam. Het is een biodynamisch bedrijf van 45 ha waar het verhaal centraal staat: het verhaal
van de geuren van de Provence, de kruiden van de maquis en garrigue en de herinneringen aan haar
ouders. Hélène maakt klassieke wijnen met een moderne touch !
De namen van haar wijnen reflecteren dit ook ten volle.

La Petite Robe blanche CDR Blanc 2020
Les Vignes de Mon père CDR Rouge 2019
Combe Sauvage Gigondas 2019
Il était une fois Vacqueyras 2020

LOIRE
DOMAINE FOURNIER
Domaine Fournier is gelegen in Verdigny in hartje Sancerre in een gebied met de typische witte
kalksteen-ondergrond. De wijnen van Domaine Fournier staan op de kaart in mooie gastronomische
huizen tussen New York, Londen en Hong Kong.

Menetou-Salon Côtes de Moroques 2020

DOMAINE DOMINIQUE CROCHET
De wijngaard heeft een oppervlakte van 9,3 hectare. Ze hebben 5.65 Ha wijnstokken in Sauvignondruiven die onze droge en fruitige Sancerre Blanc produceren. De volgende 3,65 ha zijn gemaakt van
Pinot Noir-druiven, gebruikt om Sancerre Rouge en Rosé te maken.
De percelen zijn geplant op klei-kalkstenen heuvels, op het zuiden gericht, en garanderen een
uitzonderlijke kwaliteit.

Sancerre Dominique Crochet 2021
Sancerre Dominique Crochet 2020 37,5 cl

DOMAINE FRANCOIS CARTIER
Domaine Francois Cartier, dat vijf generaties geleden werd opgericht in enkele van de beste bodems
die te vinden zijn in de Cher-vallei, teelt nu bijna 25 hectare wijnstokken in de gemeente Pouillé. De
wijngaarden liggen op alkalische perruche, silex bodems en worden op de traditionele manier
verbouwd, terwijl milieuduurzaamheid toch voorop staat. Droge, frisse witte wijnen van Sauvignon
Blanc staan centraal.

Touraine Sauvignon Blanc 2021

BOURGOGNE -CHABLIS
DOMAINE FEVRE
Het Domaine Fèvre omvat zo'n 42 hectare wijngaard. De productie is relatief klein: nog geen 100.000
flessen gemiddeld per jaar. Waar Gilles zich voornamelijk bezighoudt met het werk in de wijngaarden, is
Nathalie verantwoordelijk voor de wijnen. In 2004 werd een eigen kelder gebouwd met een aantal
temperatuurgecontroleerde, roestvrij stalen tanks voor vinificatie

Domaine Fèvre Chablis 2021
Domaine Fèvre Chablis 2020 37,5 cl

BOURGOGNE BEAUJOLAIS
DOMAINE DE LA CREUZE NOIRE
Dit domein is gelegen in het dorpje Leynes in het noorden van de Beaujolais. Dominique en Christine
Martin maken hier voortreffelijke wijnen in diverse appellaties. Dit kleine domein (7,30 ha
chardonnay 8,40 ha gamay) startte in 1983 en heeft nu na meer dan 20 jaar een mooie reputatie
opgebouwd.
Loïc Martin is de zoon , die sinds een aantal jaar, nu met zijn eigen wijngaard en zelf zijn wijnen
assembleert.

Beaujolais “La Perle Blanche “ 2020
Macon Village 2020
Saint-Véran Cuvée Terroir 2020
Pouilly Fuissé “Le Clos de Monsieur Noly “ 2019
Pouilly Fuissé “Le Clos de Monsieur Noly “ 2017 37,5 cl.
Pouilly Fuissé " Le Clos de Monsieur Noly" fût de chène
2017
Juliènas Le Clos 2018

LOIC MARTIN
Saint-Véran 2020
Saint-Véran 2018 37,5 cl.

BORDEAUX
MEDOC
CHATEAU LE PEY
Château Le Pey Médoc 2016
Château Le Pey Médoc 2016 0,375 l
Château Le Pey cuvée Elise 2019

SAINT EMILION
CHATEAU LANBERSAC
Château Lanbersac Puisseguin Sant-Emilion 2019
Château Lanbersac Puisseguin Sant-Emilion 2016 0,375 l

CHATEAU CARTEAU
Château Carteau Saint-Emilion Grand Cru 2018
Château Carteau Saint-Emilion Grand Cru 2016 0,375 L
Château Carteau Saint-Emilion Grand Cru Magnum 2018

SAINT-ESTEPHE
CHATEAU LAVILOTTE
Château Lavilotte Cru Bourgeois 2016

GRAVES DE VAYRES
CHATEAU GOUDICHAUD
Dit familiale domein werd opgericht in 1930 door Henriette Glotin. Zij was één van de eerste
vrouwelijke wijnmakers en leidde het domein met veel passie en enthousiasme. Vandaag heeft Yves
Glotin de touwtjes in handen en staan de 2 wijnen echt op punt. Het domein beslaat zo’n 120 hectare
waarvan 60 hectare wijngaard. De wijngaarden zijn gelegen midden in de natuur omgeven door
bossen en kleine riviertjes.

Château Goudichaud blanc 2020
Château Goudichaud rouge 2018

PIEMONTE
CANTINE VOLPI
Cantine Volpi is eigendom van Carlo Volpi, een wijnmaker uit Tortona, uit de noordelijke Piemonte.
Cantine Volpi werd in 1914 opgericht en is tot heden nog steeds in familiehanden. Gedurende
verschillende generaties wordt de kunst van het wijnmaken hier doorgegeven van vader op zoon.
Een zeer rijke traditie, want in deze streek produceert men al wijnen sinds de 9e eeuw. De familie
Volpi gelooft heilig in het huwelijk tussen hun rijke ervaring en moderne technieken als een
complete expressie van wat wijn is. Cantine Volpi is actief betrokken bij gewetensvolle
landbouwpraktijken, met een energieke inzet voor een minder vervuilde wereld. Huidig
bedrijfsvoorzitter Carlo heeft een zeer wetenschappelijke benadering van de wijnbereiding, met
nauwgezette controle in elke fase van het proces. Carlo wil er voor zorgen dat de hoge kwaliteit van
de druiven wordt omgezet in hoogwaardige wijnen!

La Zerba Timorasso Colli Tortonesi 2019
La Zerba Colli Tortonesi Barbera Superiore 2020

G.D VAJRA MONTERUSTICO LANGHE I PIEMONTE
G.D. Vajra wordt nog steeds tot de wijngrootheden uit Barolo gerekend. Het verhaal van G.D. Vajra
begon toen Aldo Vajra wijn begon te verbouwen in de familie-wijngaard op de hoogste toppen van
de heuvels rond Barolo in het dorpje Vergne. Ondertussen groeiden de wijngaarden uit tot 40 ha.
Door de hoogte waarop de wijngaarden zich bevinden rijpen de druiven mooi laat op het
seizoen,wat de wijnen een opvallende elegantie en een verfijnd boeket geeft. De Monterustico
Bianco is een spannende mix gemaakt van de nobele onbekende Arneis druif aangevuld met de
klassiekers Chardonnay en Sauvignon Blanc. Deze laatste 2 zorgen voor de mineraliteit en het
karakter. Het biotoop van de Arneis-druif bevindt zich in Piemonte. Het is een heel moeilijk te telen
druif, die bijzonder veel aandacht vraagt.

ITALIE

Monterustico Langhe Bianco 2020
Monterustico Piemonte Rosso 2019
Monterustico Langhe Nebbiolo 2019
Monterustico Langhe Dogliani DOCG 2018

TENUTA SAN PIETRO
Dit is één van de eerste en oudste wijnhuizen die volledig biologisch en biodynamisch te werk gaat
in het DOCG Gavi. De wijngaarden zijn 300m boven de zeespiegel gelegen en liggen verspreid over
ongeveer 65 hectare. Dit werd allemaal aangeplant met druiven specifiek voor deze regio zoals
Albarossa, Cortese en Barbera. Tenuta San Pietro is een vaste waarde in Italië.

Gavi San Pietro DOCG 2019
Nero San Pietro Monferrato Rosso 2017

TOSCANE
TENUTA PALAGETTO SAN GIMIGNANO
Tenuta Il Palagetto is gelegen in het pittoreske dorpje San Gimignano
en wordt gerund door de familie Niccolai. Het domein is 70 ha. groot,
waarvan z’n 40 ha. beplant is met wijngaarden.
In 2003 bouwde men een nieuwe wijnkelder met alle nodige faciliteiten voor het maken van mooie,
moderne & elegante wijnen.
De familie Niccolai werkt samen met TOP-Oenoloog Giacomo Tachis en dit zie je in het glas! Dit
domein wordt stilaan een referentie voor mooie Vernaccia di San Gimignano & verfijnde Chianti
Colli Senesi

Vernaccia di San Gimignano DOCG 2019
Chianti Colli Senesi Riserva 2015

VENETO
TENUTA SAN'ANTONIO
Vier broers en een passie die het daglicht ziet op de familie-eigendom in San Zeno di Colognola ai
Colli, in de appellatie Valpolicella die de beroemdste wijnen uit de streek van Verona produceert:
Amarone, Valpolicella, Soave. De wil om zich te bewijzen naast de familiezaak zorgt er al snel voor
dat de broers Castagnedi een nieuwe weg inslaan. Ze werken gedurende enkele jaren als technical
consultants, en plaatsen op die manier in heel Italië nieuwe kant-en-klare installaties. Op die manier
verwerven ze een unieke ervaring die zorgt voor een keerpunt in hun leven. In 1989 kopen ze in de
regio van Mezzane een terrein van 30 hectare, dat grenst aan het familiedomein en dat de
bewerkte oppervlakte van het domein Sant Antonio op 50 hectare brengt. Nieuwe aankopen
breiden het domein later uit tot de huidige oppervlakte van ongeveer 100 hectare. De wijngaarden
vinden we terug op de kalkrijke heuvelruggen met vaak nog vulkanische terroirs.

Scaia IGP Trevenizie Garganega /Chardonnay 2020

9,51

VALPOLICELLA
TENUTA SALVATERRA
Tenuta Salvaterra is gelegen in het Valpolicella-gebied rechts van het Gardameer rond de stad
Verona .
Met meer dan 30 jaar ervaring hebben zij diepe wortelen in de Verona streek. Een club
vooruitstrevende ondernemers hebben hun krachten, ervaring en vaardigheden gebundeld om het
tot een succesvol project te leiden. Het doel van Tenuta Salvaterra is de wijngaarden én de wijnen
naar een hoger niveau te tillen.

Falia Bianca
Falia Rosato
Falia Rosso
Salvaterra Valpolicella Pinot Grigio 2020
Salvaterra Valpolicella Classico 2020
Salvaterra Valpolicella Ripasso 2016
Salvaterra Amarone Classico 2011

ABRUZZO

AZIENDA DONATELLA JASCI
Il vecchio pianta la vigna ed il giovane vendemmia (de vaders planten de wijnstokken en de zonen
maken de wijn). Dit oud Zuid-Italiaans spreekwoord is op het lijf geschreven van dit klein
familiebedrijf in Abruzzo dat reeds sinds 3 generaties authenticiteit en kwaliteit met respect voor
de rijke natuur als motto heeft. Sinds 1980 werkt Donatello Jasci volledig biologisch en hij is lid van
"Associazione Suolo e Salute IT ASS ", een organisatie die zowel de biologische teelt van de druiven
waarborgt als de biologische vinificatie

Jasci Trebbiano d'Abruzzo 2021
Jasci Pecorino (bianco) 2021
Jasci Cerasuolo d'Abruzzo Rosato 2021
Jasci Montepulciano d'Abruzzo 2019/2020
Jasci Montepulciano d'Abruzzo Reserva 2018/2019

PUGLIA
VIGNETI DEL SALENTO
Vigneti del Salento (Fantini Vini) is een jong bedrijf dat in korte tijd is uitgegroeid tot één van de top
exporteurs in Zuid-Italië met een totale productie van bijna 13 miljoen flessen. Deze groei ging niet
gepaard zonder nationale en internationale erkenning.
Drie jaar achtereen werd Farnese uitgeroepen tot bedrijf van het jaar in haar industrie, vijf maal werden
haar wijnen uitgeroepen tot wijn van het jaar en meer dan 30 gouden medailles en trofeeën sieren de
wand van het hoofdkantoor.

Zolla Primitivo di Manduria DOP 2020
Zolla Primitivo di Manduria DOP 2020 MAGNUM
Zolla Malvasia Nera DOP 2019/2021

BASILICATA
VIGNETI DEL VULTURE
Basilicata ligt in de voetholte van de Italiaanse laars, gekneld tussen Puglia, Calabria en Campania. Deze
vrij arme regio heeft door haar ligging slechts twee smalle uitwegen naar zee, een in het zuiden en een in
het westen.
De blauwe aglianico is de meest bekende druif en is aanwezig in de hele voet van italië, met
pseudoniemen zoals aglianicone, ellenico, uva nera, gesualdo, uva aglianica en guanico. De Latijnse
verbastering ellenico verwijst naar de vermoedelijk Griekse oorsprong. De druif levert een intense
robijnrode kleur en een complex aroma dat vaak naar het terroir refereert. Qua smaakstructuur behoort
de druif tot de meest authentieke van italië.

Pipoli IGP Basilicata Greco - Fiano 2021
Pipoli DOC Aglianico Del Vulture 2019

Piano del Cerro DOC Aglianico del Vulture 2019

SICILIE
VIGNETI ZABU
Vigneti Zabù is een lokale coöperatie van boeren in Sicilië. De wijngaarden van Vigneti Zabù liggen in de
heuvels boven het meer Arancio. Het water van dit meer is vitaal voor deze wijngaarden in de vaak
warme Siciliaanse zomers en zorgt er voor dat de druiven optimaal kunnen rijpen. Deze boeren weten
hoe ze een mooie druif moeten telen maar vinificatie en marketing is door hun omvang en locatie vaak
een struikelblok. Deze slimme coöperatie heeft daarom de handen ineengeslagen met de Fantini Group

Zabù Grillo IGP Sicilia 2021
Zabù Nero d'Avola IGP Sicilia 2020
Chiantara Nero d'Avola/Merlot 2020
Il Passo Nerello Mascalese 2020

SARDINIE
ATZEI SARAGAT
Sardinië is het op één na grootste eiland in de Middellandse Zee. Het is niet alleen schitterend vanwege
de schoonheid van de stranden en het wilde achterland. De combinatie van mild klimaat, zeewind, grote
verscheidenheid aan bodems en, last but not least, een aanzienlijke blootstelling aan de zon, zorgen voor
een unieke situatie om aan wijnbouw te doen.
De wijngaarden van Saragat Atzu bevinden zich in het zuidoosten van het eiland.
De typische druivenrassen van Sardinië zijn Vermentino , Cannonau en de Monica druif

Saragat Vermentino Isola dei Nuraghi IGP 2020
Saragat Monica di Sardegna 2020
Saragat Cannonau di Sardegna 2020
Aru Monica Isola dei Nuraghi IGP2020

CAMPO DE BORJA D.O.
BODEGAS ARAGONESAS
Campo de Borja is een interessant wijngebied in Spanje : rotsachtige en kalkrijke bodems leveren
over het algemeen goede wijnen op.
Bodegas Aragonesas is één van de vernieuwers in dit gebied. Pas 20 jaar geleden werd deze Bodega
opgericht en vooral de laatste jaren werd er geïnvesteerd in techniek en kennis .
Onder het label "Coto de Hayas" verschijnen de betere wijnen van de bodega. De tinto tempranillo /garnacha/ cabernet sauvignon- barst van het fruit en heeft heel wat subtiele
chocoladetoetsen en is soepel in de mond.

Coto de Hayas Tinto Crianza 2018
Coto de Hayas Centenaria 2018/2020

SOMONTANO D.O.
BODEGAS SOMMOS
Bodega Sommos is gelegen in Aragon, dicht bij de Spaanse Pyreneeën. Verspreid over 5 fincas telt
Bodega Sommos tesamen 355 hectare aan wijngaarden in de DOSOMONTANO, aangeplant
volgens de allernieuwste methodes. Prijs / Kwaliteit top!!!

Sommos Taoz Blanco Chardonnay/Gewürtztraminer 2021
Sommos Taoz Tinto Merlot/Tempranillo 2020

COSTERS DEL SEGRE D.O

SPANJE

COSTERS DEL SIO
Costers del Sió is een familiedomein opgericht in 1992 door Juan Porcioles Sangenis. De eerste
wijnstokken werden in 1998 aangeplant door familie en vrienden. De eerste wijnen "Viños de
Finca" of Single Estate Wines kwamen op de markt in 2006. Vanaf het begin was hun motto: "Een
goede wijn begint in de wijngaard en daar moeten we goed voor zorgen".
De 81 ha aan wijngaarden liggen op zowat 300 m hoogte in de Catalaanse provincie Lleida (Lérida)
in de pré-Pyreneeën. De herkomstbenaming is Costers del Segre, een divers en rijk gebied
langsheen de rivier Segre dat uit 7 verschillende subzones bestaat. De wijngaarden zijn opgedeeld
in 40 percelen met verschillende microklimaten.

Las Cuadras Viognier & Muscat 2021
Las Cuadras Tempranillo&Garnacha 2020

CALATAYUD D.O.
EL ESCOCES VOLANTE
El Escoces Volante, ofwel de vliegende Schot verwijst naar Norrel RobbertSON die de wijnmaker is
Wanneer Norrel Robertson – een Schot – het programma van “Master of Wine“ beëindigde,
besliste hij samen met zijn echtgenote zijn huis te verkopen en het geld te investeren in dit kleine
domein, vlak bij Madrid. Norrel was namelijk verliefd geworden op dit prachtige domein waar
voornamelijk zeer oude garnacha -stokken geplant staan. De wijnen waren de huiswijn van El Bulli,
ooit het beste restaurant ter wereld !

Papa Luna Blanco 2020
Papa Luna Tinto 2020

RIOJA D.O.
BODEGAS DEL MEDIEVO
De Wijn Tuerce Botas is hét buitenbeentje van Bodegas Del Medievo. Het wijnhuis dankt zijn
reputatie aan zijn unieke ligging in de Aldenueva de Ebro. Deze gemeente is gelegen in de Rioja
Alta.
De witte Tempranillo is een nieuwe variëteit ontwikkeld in 1998, een natuurlijke mutatie van de
traditionele rode Tempranillo. Slecht 7 wijnhuizen maken gebruik van deze uitzonderlijke cépage.

Tuerce Botas Tempranillo Blanco 2020
Tuerce Botas Graciano 2018
Tuerce Botas Garnacha Projecto 2019

JUMILLA D.O.
BODEGAS CERRON
Bodega Cerron is gelegen in Zuidoost-Spanje, in de regio Castilla la Mancha, onder de benaming
van oorsprong "D.O.P. Jumilla" en de benaming "Vinos de la Tierra de Castilla" met de Organic
Farming-certificering sinds 1995. Het klimaat is gematigd en bereikt extreme temperaturen in de
zomer en de winter, met een gemiddelde jaarlijkse regenval van ongeveer 250 liter. Ze gebruiken
biologische wijnbouw als een productiemodel gebaseerd op respect voor het milieu gedurende het
hele proces van de vinificatie. Er worden geen kunstmeststoffen, additieven of synthetische
chemicaliën gebruikt, waardoor een duurzame landbouw wordt geproduceerd die het milieu
respecteert.

Remordimiento blanco 2020
Remordimiento Tinto 2018
Remordimiento Tinto Magnum houten kist 2018
El Tiempo Que Nos Une Monastrell 2019
El Tiempo Que nos Une Monastrell Magnum 2019
El Sentido de la Vida 2016
El Sentido de la Vida Magnum houten kist 2018
Rabia Petit Verdot 2018
Rabia Petit Verdot Magnum houten kist 2018

YECLA D.O
SEÑORIO DE BARAHONDA
Barahonda werd opgericht in 1925 en wordt al 4 generaties lang geleid door de familie Candela.
Barahonda staat voor evenwichtige en expressieve wijnen, intens van kleur en smaak. Elk jaar
worden deze karakterwijnen veelvuldig gelauwerd.
Het bedrijfslogo is de perfecte weerspiegeling van waar Barahonda voor staat: diepgeworteld in de
leemgronden van D.O. Yecla brengen de 100-jaar oude wijnstokken prima druiven voort, die
dankzij de liefdevolle zorg van de familie Candela kwaliteitswijnen worden.

Barahonda Fenomeno Sauvignon/Verdejo 2021
Barahonda Fenomeno Monastrell 2020

VALENCIA

D.O.

BODEGA DE MOYA
DE MOYA is een project waarin we op ontdekking gaan in de wijngaarden van Valencia en gebruik
maken van de lokale druivenrassen. We combineren het beste van twee werelden: Oude wijnranken
en bijna uitgestorven druivenrassen aan de ene kant en de modernste technieken voor het maken van
de wijn aan de andere kant.
Het is ons doel om de essentie van de mooie Mediterraanse Levante zone te vervatten in onze wijnen.
De oude wijnranken geven ons rijke, complexe en fantastische wijnen die erg goed gecombineerd
kunnen worden met lekker eten.
Daarenboven zijn onze wijnen toegankelijk geprijsd. Wij noemen onze wijnen graag “affordable
luxury”.

Tibo Merseguera Valencia 2020
Tibo Rosado Valencia 2020
Justina Bobal Valencia 2018
Maria Bobal Valencia 2017
Gloria Monastrell Valencia 2019

ALENTEJO
HERDADE DO MOUCHAO
Een wijndomein van 38 hectaren, sinds 1901 in bezit van de familie Reynolds, waar de tijd stil heeft
gestaan en dat pas in 1991 op elektriciteit werd aangesloten. Hier wordt wijn gemaakt zonder
haast, zoals vroeger. De handgeplukte druiven (alicante bouschet, aragonez en trincadeira) worden
in bakjes van 20 kilo naar de kelder gebracht en in lagares, grote open gistingsbakken, met de
voeten geperst en daarna langzaam vergist. Na de gisting verblijft de wijn 18 maanden in fusten van
verschillende inhoud (225, 2500 en 5000 liter). De fustrijping dient voor de natuurlijke stabilisatie
en vooral niet voor een ‘modern’ sausje van eikengeur. Dit is een prachtige, klassiek gemaakte
Portugese wijn, zeer onderscheidend van de moderne school.

PORTUGAL

Dom Rafael Antão Vaz/Arinto 2020
Dom Rafael Aragonez/Alicante /Trincadeira 2018

KAMPTAL
WEINGUT ALLRAM
Weingut Allram is gelegen in het Kamptal ten Noordwesten van Wenen. Dit is het gebied van
Nederoostenrijk . Het Kamptal is qua wijngebied één van de belangrijkste regio's in Oostenrijk.
Kwaliteit en puurheid van de wijnen staat hier hoog aangeschreven. Er wordt vooral gewerkt met
regionale druiven, zoals Grüner Veltliner.

Allram Grüner Veltliner Hasel 2020
Allram Riesling 2019

BURGENLAND

OOSTENRIJK

WEINGUT TINHOF
De regio Burgenland (zuid-oost Oostenrijk) heeft totaal 15.000 hectare wijngaarden en is het op
twee na grootst wijnbouwgebied in Oostenrijk en een van de oudste van Europa. Het
familiebedrijf Weingut Tinhof heeft een geschiedenis van 11 generaties. Voordat Erwin Tinhof bij
Weingut Tinhof aan de slag ging studeerde hij eerst aan de Universiteit van
Landbouwwetenschappen in Wenen en aan de Universiteit van Montpellier. Daarna heeft hij
jarenlang ervaring opgedaan in de meest prestigieuze wijngaarden van zuid Frankrijk. Landbouw
zonder herbiciden, pesticiden en kunstmest is voor Erwin Tinhof altijd vanzelfsprekend geweest
en de stap voor biologische certificering was in 2012 een feit. Erwin is compromisloos in zijn
normen van kwaliteit, nauwgezet in de wijngaarden en een purist in de kelder. Het resultaat is
elegante, gastronomische, minerale en fruitige wijnen in zeer kleine oplage.

Tinhof Blanc Grüner Veltliner & Co 2020
Tinhof Weissburgunder Eisenstadt 2019
Tinhof Noir Zweigelt & Co 2018
Tinhof Blaufrankish Eisenstadt 2017

TILIA ESTATE
Matjaz en Melita Lemut zijn in 1994 begonnen in de wijnbouw in de Vipava Vallei v/d Primorje
wijnregio in Slovenië. Ze maken er op kleine schaal grote wijnen. Deze frisse Sauvignon blanc valt
direct op door zijn parfum en karakter, hij doet denken aan een Nieuw Zeelandse Sauvignon
Blanc. Matjaz is een gediplomeerd wijnmaker met ervaringen in Zwitserland en Californië. Tilia
betekent Lindeboom. Deze winery is volgens mij TOP en zeker nog betaalbaar.

SLOVENIË

Tilia Estate Sauvignon Blanc 2020
Tilia Estate Merlot/Barbera 2017
Tilia Estate Rubido Merlot/cabernet sauvignon 2017
Tilia Estate Pinot Noir 2018

DEALU MARE DOC
DAVINO WINE ESTATE
Davino is een modern Roemeens wijnhuis. Een voorbeeld van de revival van de wijnbouw die
overal in Oost-Europa heeft plaats gevonden sinds de moelijke jaren in de vorige eeuw. Met
respect voor de natuur en een professionele, toegewijde focus op kwaliteit, slaagt Davino er in
om kwaliteitswijnen te maken die ver buiten de eigen landsgrenzen worden gewaardeerd. Haar
filosofie is om zowel de typisch Roemeense als internationaal bekende druivenrassen te
gebruiken en om te voldoen aan West-Europese kwaliteitsnormen. We volgen al een tijdje het
Faurar-Label, en deze breiden we nu uit met 2 nieuwe wijnen.

ROEMENIË

Faurar Alp de Ceptura 2020
Iacob Dealu Mare DOC 2020
Faurar Rosu de Ceptura 2017

CRAMELE RECAS
Cramele Recas een zeer modern en efficient opgezet winery met een gevarieerd assortiment van
inheemse en internationale druivenrassen. Het is een land met een lange historie. De legende
gaat dat de wijngod Bacchus zijn jeugd hier heeft doorgebracht. De wijnindustrie kreeg in de 18e
eeuw een impuls door de Duitsers die emigreerde van Bavaria naar dit gedeelte van Roemenië.
Ze namen nieuwe technologie en werklust mee dat vandaag de dag nog steeds aan de basis staat
van het succes van Cramele Recas. De wijngaarden, 1100 hectaren groot, zijn aan het begin van
de 21e eeuw herplant met de beste kwaliteit wijnstokken. De vinificatie ruimtes zijn modern en
efficiënt en het team van wijnmakers staat onder leiding van de Australische Hartley Smithers en
de Spaanse Nora Iriate. Hierdoor worden de wijnen van Cramele Recas wereldwijd geroemd om
zijn uitstekende prijs kwaliteit verhouding!

Paparuda Sauvignon Blanc 2020

IXSIR WINE ESTATE
De eerste wijnbouw in Libanon vond plaats 8000 jaar voor Christus.
In de moderne wijnbouw is het vooral de Beka vallei die een belangrijke plaats inneemt. Hier
worden de meeste mediterrane druiven geteelt.
Xsir is een modern wijnbedrijf met wijngaarden over het hele zuiden van Libanon. Ze maken
vooral mediterrane wijnen met een breed smaakpallet die veel mensen kunnen bekoren, en die
een meerwaarde kunnen betekenen voor de gastronomie.
Eén van de wijnmakers, Hubert de Boüard, is mede-eigenaar van Château Angelus.

LIBANON

Ixsir Altitude Rouge 2017

PELOPONESSOS
KTIMA MERCOURI
In het westelijk deel van de Griekse Peloponnesos bevindt zich Mercouri Estate. Het wijndomein,
Domaine Mercouri IGP Peloponessos, heeft een lange traditie van wijnbouw en olijfteelt, die
teruggaat tot 1864. Toen startte Theodor Mercouri met de aanplant van de Refoscodruif,
geïmporteerd uit Noord-Italië.
Sedert 1985 heeft de derde generatie volop ingezet op modernisering van de wijnproductie en
nieuwe aanplant. Vandaag is de vierde generatie aan zet. Zij is verantwoordelijk voor het
wijndomein van 45 hectare, dat pal aan zee ligt. Er worden 15 verschillende druivensoorten
gecultiveerd, zowel wit als rood, zowel inheems als uitheems.

Domaine Mercouri Foloi (Roditis Viognier) 2020

GRIEKENLAND

Domaine Mercouri ( Refosco en Mavrodaphne ) 2019
Domaine Mercouri Magnum 2016
Domaine Mercouri Cava 2015 (rode wijn,Reserva)
Domaine Mercouri Avgoustiatis 2017

KAKHETIA
KONCHO WINERY
Koncho is gevestigd in een zeventiende eeuws kasteel bij het stadje Kvareli in het uiterste
Oosten van Georgië. De wijngaarden meanderen in de groene valleien tussen de heuvels aan
beide zijden van de rivier. Een prachtig groen en fotogeniek landschap.
Rond het kasteel met haar dikke muren liggen uitgestrekte aardbeien velden. Op het
binnenterrein zijn amfora’s uit de beginperiode van het kasteel gevonden die herinneren aan een
rijke wijngeschiedenis. In de zeventiende eeuw werd wijn nog voornamelijk gemaakt voor
feesten, religieuze ceremonies en andere bijzondere gelegenheden.
De wijn uit de regio rond Kvareli wordt vanoudsher Kindzmarauli genoemd. Deze naam bestaat
tot op de dag van vandaag als een Georgisch appellatie voor halfzoete rode wijn. Wijnen uit
Kvareli werden in de 18e eeuw door verscheidene koningen uit de Kaukasus gedronken. Het was
een ‘relatiegeschenk’. Er zijn documenten gevonden waaruit blijkt dat de Russische Tsaar een van
de gelukkigen was om dit kostbare geschenk te ontvangen.

Koncho Mtsvivani White 2019
Koncho Mtsvivani Kakhuri White Qvevri 2016

GEORGIË

Koncho Kvareli 2018
Koncho Saperavi Qvevris 2018
Koncho Mukuzani 2018

LONTUE VALLEY
KORTA WINES
Korta is een familiebedrijf gelegen in Lontué Valley of Sagrada Familia Valley.
Hier maken ze zeer goede prijs/kwaliteitswijnen , met wel unieke blend in witte wijn van viogniersauvignon blanc en riesling.
Het zijn stuk voor stuk zeer toegankelijke easy-drinking wines die de meeste wijnliefhebbers echt
kunnen bekoren

CHILI

Korta Iruni Viognier-sauvignon blanc-riesling 2021
Korta Carmenère 2020

MENDOZA
BODEGA ESCORIHUELA
De Bodega Escorihuela Gascón werd in 1884 door Don Miguel Gascón opgericht en verwierf
gedurende de 20e eeuw de naam van één van de beste bodega’s van Argentinië. De Classic-reeks
is qua prijs/kwaliteit uniek. De Reserva’s hebben door hun houtlagering nog meer karakter. De
Limited Production is een grote, fijne terroir wijn met bewaarpotentieel.

Candela Classic Viognier/Chardonnay 2020
Candela Classic Malbec/Syrah 2020
Candela Classic Rosé 2021
1884 Reserva Viognier 2021
1884 Reserva Malbec 2020

ARGENTINIË

1884 The President’s Blend 2018
1884 Limited Production Malbec 2018

PATAGONIA
BODEGA FIN DEL MUNDO
Bodega del Fin del Mundo in Patagonië, Argentinië is omgeven door een barre woestijn. In deze
Patagonische woestijn is er met visie, lef en kapitaal een wijndomein opgericht waar met grote
verscheidenheid aan druivensoorten zowel witte als rode wijnen van topkwaliteit worden
gemaakt.

Fin del Mundo Chardonnay 2019
Fin del Mundo Malbec Reserva 2019
Fin del Mundo Special Blend 2016

MARLBOUROUGH
SUMMERHOUSE ESTATE
Wijngebied Marlborough staat voornamelijk bekend vanwege de wijnen die gemaakt zijn van de
Sauvignon Blanc druif. Het gebied ligt in het noordoosten op het zuidereiland ten westen van
Wellington. De hete zomers, koele winters en een lage vruchtbare bodem hebben Marlborough
de wijnhoofdstad van Nieuw-Zeeland gemaakt. Marlborough is de grootste wijnproducerende
regio van Nieuw-Zeeland en produceert circa 62% van de totale Nieuw-Zeelandse wijnproductie.
Summerhouse Winery bestaat sinds 20 jaar en is een redelijk jong wijnhuis. Hun jonge wijnmaker
maakt moderne wijnen met de typische Nieuwzeelandse fraicheur.

NIEUW ZEELAND

Summerhouse Sauvignon blanc 2021
Summerhouse Pinot Noir 2019

STELLENBOSCH
JORDAN WINERY
Het domein Jordan beschikt over uitzonderlijke wijngaarden, aan het einde van de
Stellenboschkloof. Bovenop de heuvels krijg je een spectaculair zicht over de Tafelberg en
Stellenbosch, maar ook False Bay waar in de lente de kraamkamer voor de walvissen is. Een
paradijselijke omgeving waar ook nog eens paradijselijke wijnen. Eigenaren Gary en Kathy Jordan
hebben gedurende 2 jaar ervaring opgedaan in Californië en Frankrijk alvorens in 1992 met hun
eigen project te starten. Jordan is het enige estate in Stellenbosch dat wijngaarden bezit die in
elke richting staan aangeplant. Niet verwonderlijk gezien de achtergrond van Gary Jordan als
vermaard geoloog. Het is een echt familiebedrijf waar al jaren fantastische wijnen worden
gemaakt. Al met hun eerste wijnen oogstten ze succes en sindsdien gaat het nog steeds
crescendo met de kwaliteit van hun wijnen. Hun filosofie is het zoeken naar het juiste evenwicht
tussen de toegankelijke fruitigheid van de Nieuwe Wereld en de klassieke elegantie van de Oude
Wereld.

ZUID-AFRIKA

Jordan Chameleon Chenin Blanc 2020
Jordan Chameleon Red Blend 2016
Inspector Péringuey Chenin Blanc 2020
Jordan Barrel Fermented Chardonnay 2019
Nine Yards Chardonnay 2018
The Prospector Shiraz 2017
Cobblers Hill 2017

BELLINGHAM
Het verhaal van Bellingham begint in 1693 op het moment dat de Nederlander Gerrit Janz van
Vuren samen met zijn protestante, Franse vrouw de eerste 1000 wijnstokken plantten op het
landgoed wat toen bekend stond als Bellinchamp, wat ‘mooie velden’ betekent.
Hoofd wijnmaker is Richard Duckitt, die opgroeide tussen de wijngaarden van zijn
familieboerderij in Darling. Na zijn studie heeft hij gewerkt in de kelders van Californië en
Bordeaux. In 2008 sloot hij zich aan bij de DGB familie.
Bij Bellingham geloven wij dat goede wijnen zijn gemaakt op het land. Daarom gaan onze boeren
specifiek op zoek naar de beste kwaliteit druif en behandelen wij iedere druif met respect. Om
ervoor te zorgen dat de pure kenmerken van iedere vrucht bewaard blijven, geven wij iedere
druif de tijd en aandacht die hij nodig heeft. Wij hechten veel waarde aan het mondgevoel van
onze wijnen en wij geloven in de subtiele eikenrijping om de structuur en complexiteit van onze
wijnen te verbeteren.

Bellingham chardonnay 2020
Bellingham Pinotage 2019

