Bubbels
per fles

per glas

Crémant du jura Desire Petit brut Chardonnay, Pinot noir

€ 39.00

€ 7.80

Prosecco del Valdobbiadene Crede – Brisol

€ 42.00

€ 8.50

Champagne Jacquesson Cuvée 741

€ 75.00

€ 14.00

Champagne Jacquesson Cuvée 741 magnum

€ 150.00

Champagne Jacquesson 736 Dégorgemont Tardif

€ 130.00

Champagne Jacquesson Dizy 2007

€ 175.00

Wijnsuggesties van Gillis
Witte Wijnen

Sharis - Livio Felluga
Chardonnay – Ribolla Gialla

per glas

per fles

€ 8.40

€ 42.00

De Sharis weet meteen op te vallen door zijn uitnodigende geur van rijp fruit (ananas, geconfijte citroen, abrikoos) en
bloemen. In de mond vinden we een bijzonder sappige en redelijk lichte wijn met een uitstekend evenwicht tussen het rijpe
fruit en de zuren. Een betere fruitige allemansvriend zal je niet gauw vinden!

Chablis – Bourgogne – Roland Laventureux ’15
Chardonnay

€ 9.60

€ 43.50

Heel elegante en frisse Chablis met mooie aroma's van rijp vers wit fruit.
Zacht van smaak met mooie minerale toetsen.
Een tippische terroir Chablis die zeer mooi in balans is. Schitterende prijs-/kwaliteitsverhouding.

Rosé Wijnen
per glas
Miraval -Cotes De Provence – Jolie-Pitt & Perrin
Cinsault Grenache Syrah Rolle

0.37 cl
0.75 cl
150 cl

per fles

€ 6.00
€ 18.00
€ 30.00
€ 60.00

De zeer discrete neus toont na walsen subtiele toetsen van framboos, agrum en pompelmoes, hierbij vinden we ook een
mooie minerale component en een florale toets.Deze zeer elegante en fijne rosé toont aroma's van aardbeien en citrus, en is
perfect in balans. Hij wordt gedragen door frisse en fruitige zuren die het einde van het midden palet domineren, hij eindigt
met een lange afdronk waarin de zuren voor veel fraîcheur zorgen, het geheel wordt afgewerkt met minerale impressies en
een zeer subtiele ziltige toets op het einde van de afdronk.

Witte Wijnen Frankrijk
Bourgogne
Saint Véran – Domaine de la Croix Senaillet
100% Chardonnay.

€ 39.00

Chablis –Vauprin-Roland Lavantureux .
100 % Chardonnay

€ 75.00

Pouily Fuissé – Les Vieilles Vignes –Vincent Girardin
100% Chardonnay

€ 66.00

Puligny Montrachet - Les Vieilles Vignes –Vincent Girardin
100 % Chardonnay

€ 95.00

Meursault 1er Cru Blagny – Joseph Faiveley
100 % Chardonnay

€ 120.00

Witte Wijnen Italië
Friuli
Sharis - Livio Felluga
Chardonnay – Ribolla Gialla
Medium vol-Medium intens-Droog

€ 42.00

Sauvignon DOP Livio Felluga
100% Sauvignon
Licht-Medium intens-Droog

€ 48.00

Friulano DOP Livio Felluga
100% Friulano
Licht-Medium intens-Droog

€ 48.00

Ilivio DOP Livio Felluga
Chardonnay-Pinot Bianco-Picolit
Vol-Krachtig-Droog

€ 69.00

Terre Alte Rosazzo DOCG – Livio Felluga
Pinot Bianco-Sauvignon-Friulano
Vol-Krachtig-Droog

€ 95.00

Rode Wijnen Frankrijk
Rhône
Côtes-du-Rhône – Cuvee Cesar Domaine Roche-Audran
100% Grenache.

€ 36.00

Deze wijn ondergaat een vatlagering van +/- 12 maanden. Diep robijnrood.
Gelegen te Buisson zijn de wijnstokken van de Cuvée Cesar 35 à 100 jaar oud.
Deze sappige Grenache heeft de fruitige aroma’s van cassis, rode bessen en vijgen, maar ook
lichte impressies van gebrande koffie en drop. Zeer lange en zwoele afdronk.
Médaille d’Or Millésime Bio Montpellier 2013!

Vacqueras Vincila – Domaine de Montvac ‘Adage’
60% Grenache, 40% Syrah .

€ 45.00

De First Lady van de Cotes-du-Rhone!!!
De Cuvée Vincila wordt enkel in de beste wijnjaren gemaakt.
De Grenache en Syrah druiven komen van de oudste stokken op de beste percelen.

Gigondas – La Gille – Famille Perrin
Grenache - Syrah

€ 53.00

De intense neus toont verse rode vruchten, toetsen van ijzerkruid en jasmijn.
Hij biedt veel souplesse en finesse en dit met een heel fruitige en kruidige stijl.
Deze krachtige, maar toch zalvende wijn heeft een romig kantje. Hij toont weelderig fruit en subtiele florale
aroma’s.
De vrij stevige tannines zijn mooi in balans en geven de wijn veel structuur.
Deze elegante wijn wordt afgewerkt met een schitterende kruidige component.
De druiven voor La Gille komen van één van de meest historische wijngaarden in de Gigondas.

Chateauneuf-du-pape –Chateau de Beaucastel
30% Mourvèdre, 30% Grenache, 10% Syrah, 10% Counoise

€ 115.00

Elk druivenras wordt apart met de hand geplukt.
De vinificatie van de Syrah en Mourvèdre gebeuren in conisch gevormde houten cuves.
De overige variëteiten ondergaan hun vinificatie in betonnen kuipen.
Na de malolactische fermentatie worden de verschillende druivenrassen geassembleerd.
Tot slot rijpt de wijn gedurende 1 jaar in grote eiken vaten.
De 70 hectare grote wijngaard van Château de Beaucastel ligt aan de noordelijke kant van de appellatie,
tussen Orange en Avignon. Hij bezit de typische bodem van de grootste Châteauneuf-du-Pape huizen
met een onderlaag die uit klei en kalksteen bestaat met daar bovenop zand en klei met de typische ‘Galets
Roulés’, grote ronde keien die een belangrijke rol spelen bij de warmte regeling : overdag nemen ze veel hitte op
en die stralen ze dan ‘s nachts terug uit en geven zo bescherming aan de ontluikende ranken in het voorjaar.
De wijngaarden die onderhevig zijn aan de Mistral wind worden reeds vanaf de jaren '60 biologisch bewerkt.
De stokken zijn een halve eeuw oud. De zeer diverse samenstelling van deze Châteauneuf-du-Pape :
30% Mourvèdre, 30% Grenache, 10% Syrah, 10% Counoise en
kleinere hoeveelheden Cinsault, Vaccarèse, Terret Noir, Muscardin, Clairette, Picpoul, Picardan, Bourboulenc en
Rousanne.
Wine Spectator : 97/100

Loire
Sancerre Tradition – Bernard Fleuriet & Fils
100% Pinot Noir.
Robijnrode kleur met een mooie schittering. Schitterende rode Sancerre met intense en
fijne aroma’s van klein rood fruit (kersen, griottes), kruidnagel en lichte fijne houttoetsen.
Ronde, elegante en charmerende smaak met een klein verfrissend bittertje in de afdronk.

€ 45.00

Rode Wijnen Frankrijk
Bourgogne
Mercurey ‘Clos La Perrière’ – Château de Chamilly
100% Pinot Noir.

€ 54.00

Prachtige wijn afkomstig uit de Mercury in de Côtes Challonaise.
Deze wijn heeft alles in zich, een weelderig bouquet van rood, sappig fruit met aardse tonen
een uitmuntende, lange verfijnde afdronk.
Een must voor de liefhebbers van mooie Bourgogne wijnen.

Morgon – Domaine Marcel Lapierre
100% Gamay

€ 45.50

Meeslepende Gamay met de typische aroma'a van kersen, zoethout en violette bloemen.
Fris en fruitig van begin tot einde, sappig, evenwichtig... Te weinig woorden om dit juweeltje eigenlijk te
beschrijven.
Een echte wijnliefhebber moet dit hebben geproefd, het is de apotheose van de Gamay druif.

Beaune – ‘ Les Veilles Vignes‘ – Vincent Girardin
100% Pinot Noir.

€ 66.00

Mooi fruitig in de neus, een vleugje vanille dankzij de rijping op eiken barrique gedurende 10 à 12 maanden.
Mondvullend met een mooie aciditeit en een zachte finale , waarin het fruit primeert.

Volnay – Delagrange
100% Pinot Noir

€ 88.00

Pinot noir van stokken met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar, op een perceel van 1.73 hectare.
Helder robijnrood met nog paarse reflecties. Een rijke neus van klein bosfruit (framboos, zwarte bessen)
viooltjes en een vleugje vanille. Mondvullend, fijne aciditeit in combinatie met rijp fruit. Minimum 12 maanden
rijping op vaten geven de subtiele eiktoets in de lange afdronk.

Pommard – Delagrange
100% Pinot Noir

€ 88.00

Gemaakt van wijnstokken van gemiddeld 40 jaar oud, uiteraard 100% pinot noir, met lage opbrengst.
De wijn oogt mooi donkerrood, en heeft aroma’s van zwarte bes, blauwe bosbessen en rode bessen. In de mond
krijgen we een verfijnde wijn, met een mooie balans tussen zuren,mineraliteit en fruit, en een finale met een fijne
houttoets dankzij de 15 maanden rijping op eiken vaten.

Vosne-Romanée – Philippe Charlopin
100% Pinot Noir

€ 122.00

Een topper van dit vermaarde wijnhuis!!! Een prachtig samenspel van geuren van rijp rood fruit( kers en
framboos),
Een vleugje leder en teer, met een achterliggende vanilletoets door de lange vatrijping.
Boordevol fruit in de mond met een hemelslange afdronk.
Pure Power en Elegantie!

Chambolle Musigny – Philippe Charlopin 2009
100% Pinot Noir

€ 135.00

Deze mooie Chambolle Musigny is afkomstig van een kleine wijngaard met oude stokken pinot noir.
We krijgen prachtige aroma’s van rood fruit,onderhout, en een vleugje mokka.
In de mond geeft deze wijn onmiddellijk een rijke aanzet met veel fruit en fraicheur. Soepel en zijdezacht in de
mond,
met mooi afgeronde zuren en tannines,en een prachtige afdronk, waarin het fruit mooi blijft domineren.

Rode Wijnen Frankrijk
Bordeaux
Château Malescasse - Moulin Rose
46% Merlot ,45% Cabernet Sauvignon en 9% Petit Verdot

€ 36.00

De intense neus toont een grote aromatische precisie met de focus op de fraîcheur en het rijpe fruit.
De ronde en zachte aanzet wordt door zachte en goed geïntegreerde tannines gedragen.
Tijdens de afdronk toont hij een zeer lichte zoete toets.

Château Pichon Baron - Pauillac
Les Griffons De Pichon Baron
Cabernet-sauvignon , Merlot, Cabernet-Franc.

€ 89,50

Deze wijn heeft een pruim rode kleur , heerlijke aroma s van geplette kersen en kruidige toetsen.
In de mond smaken van rood en zwart fruit en toetsen van mokka.
Mooi gestructureerde tannines met een lange afdronk.

Chateau Malescasse
Cru Bourgeois Haut-Medoc
41% Cabernet Sauvignon, 48% Merlot en 11% Petit Verdot

€ 46.20

De neus ontwikkelt aroma’s van rode en zwarte vruchten, kruidige toetsen en elegante impressies van balsamico.
In de mond toont deze wijn zich elegant en rond met goed afgelijnde tannines.
De aroma’s van bosvruchten evolueren naar een verfijnde gerookte toets. Hij toont een mooie lengte.

Chateau Phelan Ségur – Saint Estèphe
53% Merlot , 46% Cabernet Sauvignon , 1% Petit Verdot

€ 79.50

Deze wijn heeft een donker robijnrode kleur, aroma’s van bosgrond , eikenhout , en zwarte bessen.
Zacht en rond in de mond en heeft een verfijnde lange afdronk.

Château Dutruch Grand Poujeaux – Moulis-en-Médoc
60% Cabernet-Sauvignon & 40% Merlot.

€ 54.00

Intense kleur met een elegante neus van bloemen en rode vruchten.
Elegant in de mond met diepe versmolten tannines en een charmante afdronk.

Réserve de Malartic – Pessac-Léognan
52% Cabernet-Sauvignon, 38% Merlot, 5% Cabernet-Franc & Petit Verdot

€ 52.00

Donkerpaarse wijn met trage tranen.
De neus heeft complexe aroma’s van donker fruit.cassis en ook wat gebrande tonen zoals mokka.
In de mond een mediumvolle, jonge, soepele wijn met een middellange afdronk.

Chateau Gloria – Saint Julien
65% Cabernet Sauvignon , 25% merlot , 5% Cabernet franc , 5% petit Verdot
Mooie rode kleur met aroma’s van rood fruit.
Smaken van rijp rood fruit, zwarte kersen , cacao , koffie en zoethout.
Karaktervolle wijn met stevige tannines en een lange afdronk.

€ 78.00

Rode Wijnen Frankrijk
Bordeaux
Saint-Emilion Grand Cru – Château Prieuré La Marzelle
80% Merlot, 13% Cabernet & 7% Cabernet Sauvignon.

€ 65.00

Grote en zeer aantrekkelijke Bordeauxwijn.
Hij is weelderig, fruitig, vlezig en voorzien van een discrete, gerookte eiktoets.
Door zijn soepel karakter kan u hem al jong drinken.

Saint-Emilion Grand Cru Classé – Château La Marzelle
75% Merlot, 15% Cabernet Franc & 10% Cabernet Sauvignon.

€ 89.50

Een wijn met mooie donker rode kleur. Een kruidige neus, wat vegetaal. Vol van smaak,
krachtig, fruitig en mooi in balans. Romig en olieachtig met een aangename tanninerijke basis.
Een wijn met een lange afdronk. De rijping gebeurdt op Franse eiken vaten, dit minimum18 maanden.

Pomerol – Chateau Plince
72% Merlot en 23% Cabernet franc en 5% Cabernet Sauvignon

€ 72.50

Deze Pomerol behoord toch tot één van onze favorieten in onze bordeaux lijst,
Mooi donker robijnrood heerlijke aroma’s van zwarte kersen en een vleugje chocolade.
In de mond rijpe zwarte kersen , frambozen en chocolade.
Mooie gestructureerde tannines en aanhoudende afdronk.

Margaux- Chateau Dauzac
63% Cabernet Sauvignon , 37% Merlot

€ 95.00

In de neus vinden we veel zwart fruit en gegrilde toetsen.
Heel rijk en complex, kruidige en getoaste toetsen, mooie fijne tannines,
Een heel evenwichtig en soepel geheel met voldoende intensiteit en complexiteit ,
en een fluweelzachte afdronk

Provence
Cuvée Tradition – Domaine Richeaume
€ 43.00
32% Syrah, 26% Merlot, 21% Cabernet Sauvignon, 16% Grenache & 5% Tempranillo.
De neus is zeer intens, fruitig en extravert en ontwikkelt aroma’s van zwarte en rode vruchten,
alsook minder uitgesproken toetsen van menthol, balsamico en witte peper. Dit leidt tot een
complexe neus, mede het gevolg van de houtopvoeding. Harmonieus in de mond met een jonge
aciditeit. De tannines zijn niet te prominent en tonen zich met een fruitige achtergrond, dit alles
wordt begeleid door een vleugje hout in combinatie met subtiele hinten van vanille, ceder en tabak.

Rode Wijnen Frankrijk
Sud-Ouest
Cahors – Château du Cèdre ‘Cuvée Prestige’
90% Malbec, 5% Tannat & 5% Merlot.

€ 38.00

Heel donker en intens kersenrood.
Schitterend en complexe neus van zwart fruit, mineraliteit, grafiet met fijne gebrande
houttoetsen. Volle en rijke wijn met opnieuw sappig fruit en vlezige, fluweelzachte tannines.

Languedoc
Terrasses de Larzac – Domaine de Montcalmes
60% Syrah, 20% Mouvèdre & 20% Grenache Noir.

€ 59.50

Robijnrode kleur. Intense en elegante neus met aroma’s van doordringende rode kersen,
zwarte kersen, prachtige mineraliteit en een lichte kruidigheid.
Krokant, fris, zacht en complex! Een echte aanrader.

Maxime Magnon – Corbières - Rozeta
70% Carignan & Grenache Noir, Syrah, Grenache Gris, Macabou, Terret.

€ 51.50

Briljant paars rode kleur. Frisse en intense neus met aroma’s van lentebloemen, rode bessen en
zachte kruiden. Sappige en heel zuivere aanzet met smaken van rijpe, rode en zwarte bessen.
Zeer uitgebalanceerd met een heel lange afdronk.

Gérard Bru – Closerie du Pic Rouge – Pic Saint Loup
Mourvèdre & Syrah.
Deze wijn is een heerlijk exemplaar, open en geurig, geparfumeerd, intens zoet fruit,
kersen en donkere pruimen. Lichte peperigheid, abrikoos, bloemen van de viognier,
viooltjes, zacht en sappig. Lekker soepel en open, wat romigheid in de afdronk.

€ 58.00

Rode Wijnen Italië
Alto-Adige – Sud Tirol
Lago di Caldaro – Tiefenbrunner
100% schiava

€ 39.00

De frisheid van de robijnrode Lago di Caldaro, maakt dat je hem zeer jong kan drinken.
Hij is harmonieus en mild met fijne en fruitige aromas, van zure kersen en bittere amandelen.
Zeer vol en sappig.

Friuli
Il Bosco Rosso – Rosa Bosco
100% Merlot

€ 95.00

Dit is voor ons misschien wel de mooiste niet Franse Merlot die we ooit proefden,
Zeer krachtig in de neus, elegante aromas van rood fruit(aardbei en kersen),
Subtiele geur van viooltjes en specerijen. Een smaakbom in de mond , rijp rood fruit en chocolade,
Fluweelzachte tannines met op het einde een hint van nootmuskaat. ZEER elegante Merlot

Trentino
San Leonardo
30% Cabernet-Franc, 60% Cabernet-Sauvignon & 10% Merlot.

€ 97.00

De San Leonardo heeft een diepe kleur en een zwoel boeket van rijp fruit, witte peper en terroir.
In de mond is hij fluwelig, sappig met een frisse toets.

Veneto
La Grola - Allegrini
80% Corvina & 20% Oseleta.

€ 59.00

De dieprobijnrood gekleurde La Grola geurt aangenaam naar rijpe zwarte bessen
en naar bloemen. De lichte houttoets in de neus zorgt voor extra complexiteit.
Vrij krachtig in de smaak met intens fruit en een hint van chocolade.

Ruberpan Valpolicella Superiore – Pieropan
80% Corvina veronese, 15% Rondinella & 5% Croatina.

€ 49.50

De Ruberpan van Pieropan is een rijke maar elegante rode wijn uit de DOC Valpolicella
superiore in de Veneto wijnregio. Gemaakt van de druivensoorten corvina veronese, rondinela
en croatina veronese is dit een wijn met een geparfurmeerde neus en een palet van vers fris
rood fruit, zwarte kersen en bramen en mooie zijdezachte tannines.

Amarone Vigna Garzon Pieropan
60% Corvina, Rondinella, 5% local varieties, Croatina & 35% Corvinone.

€ 97.70

De Pieropan heeft een robijnrode kleur. In de aroma’s vinden we zwarte kersen,
braambessen en pruimen. De smaak is complex en erg rond met een zeer krachtige doch
erg toegankelijke structuur.
Het fruit is alomtegenwoordig en de afdronk is heerlijk fris en mineraal.

La Poja – Allegrini
100% Corvina Veronese
De dieprode La Poja is bijzonder complex in de neus met vooral aroma’s van rijpe pruimen
en bessen, mineraliteit en wat florale impressies. De smaak is heel vol, maar toch evenwichtig
en prachtig gestructureerd met dichtgepakte tannines en een frisse aciditeit die de fruitigheid
accentueert. Het is tot in de lange afdronk genieten van deze pure wijn.

€ 129.00

Veneto
Guiseppe Quintarelli
De Amarone wordt maar liefst zeven jaar in eiken vaten gerijpt.
Alles geschiedt met de hoogste mate van perfectie.
Alles van traditie, liefde, hart en ziel vind je terug in deze geweldige wijn,
die tot één van de beste van de wereld mag worden genoemd.
De wijngaarden zijn gelegen in de heuvels oostelijk van de Montebaldo, bij het
Gardameer, nabij Negrar.
De wijnen van Quintarelli zijn een stempel van authenticiteit en de ultieme perfectie
om de beste kwaliteit te bereiken.
Quintarelli doet dit door een ambachtelijke, handgemaakte,
compromisloze wijn van de hoogste kwaliteit te maken.
Valpolicella Guiseppe Quintarelli

140.00

Deze Valpolicella is niet vergelijkbaar met andere Valpolicella's die op de markt zijn.
Deze wijn wordt met zoveel toewijding, passie, aandacht en vooral ook tijd gemaakt,
dat elke vergelijking met andere wijnen uit de regio mank gaat.
De druiven worden direct na de oogst zacht geperst. Na 3 tot 4 dagen ondergaat de most de eerste gisting met
inheemse gisten.
De wijn ontwikkelt zich heel langzaam om vervolgens in februari de alcoholische vergisting te ondergaan
op de droesem van de Amarone, het proces van de ripasso.
Na enkele dagen gaat de wijn over in grote Sloveens eiken vaten (“botti”) om hier zo rond de zeven jaar verder
te rijpen.
Na het bottelen blijven de flessen nog enige tijd in de kelders van het bedrijf om daarna op de markt te komen.
De wijn is een blend van 55% Corvina and Corvinone, 30% Rondinella, 15% Cabernet Sauvignon,
een minimale hoeveelheid Nebbiolo, Croatina en Sangiovese.

Rosso Del Bepi Guiseppe Quintarelli
180.00
De Rosso del Bepi wordt gemaakt in jaren (courant jaar 2005) dat er besloten wordt géén Amarone te maken.
Het proces en de vinificatie is echter hetzelfde (60 tot 100 dagen indroging van de druiven,
7 jaar opvoeding op eikenhouten vaten), je drinkt dus in feite een gedeclasseerde Amarone tegen een gunstiger
prijs.
In mindere jaren wordt er ook géén Rosso del Bepi geproduceerd.

Amarone della Valpolicella

€390.00

De Amarone wordt uitsluitend in de beste jaren gemaakt. Na de handmatige oogst worden de druiven
enkele maanden op een natuurlijke wijze gedroogd. Hierna worden de druiven geperst,
waarna zij hun eerste gisting ondergaan gedurende 20 dagen.
De verdere alcoholische fermentatie duurt 45 dagen. Hierna ontwikkelt de wijn zich gedurende 7 jaar in eiken
vaten.
De wijngaarden zijn in de tachtiger jaren aangeplant. De grondsoort is basalt met kalksteen.
Quintarelli heeft totaal 11 ha aan wijngaard. De wijn is zeer intens robijnrood,
met een geweldig krachtig boeket van rood fruit, kersen, pruimen aangevuld met cacao, zoethout en vanille.
De smaak is vol, intens met een enorm verfijnde elegantie en een opmerkelijk lange krachtige afdronk en
ongeëvenaarde complexiteit.
De wijn is een blend van 55% Corvina, 25% Rondinella, 15% Cabernet Sauvignon aangevuld met enkele hints
van Nebbiolo, Sangiovese en Croatina.

Rode Wijnen Italië
Piemonte
Tenuta Olim Bauda Barbera d’Asti Superiore – Le Rochette

€ 45.00

100% Barbera.
Intense neus met complexe aroma’s van zwarte kersen en bramen, verse kruiden en lichte
toetsen van drop. Frisse, sappige, maar toch krachtige aanzet met smaken van rijpe zwarte
bessen en licht gerookte toetsen en een prachtige mineraliteit. Fluweelzachte, rijpe tannines
en een mooie, lange afdronk. Prachtige en zeer evenwichtige Barbera.

Tenuta Olim Bauda Barbera d’Asti Superiore – Nizza

€ 58.50

100% Barbera.
Diep donkerrode kleur. Intense neus met complexe aroma’s van zwarte kersen en pruimen,
Zachte kruiden en toetsen van licht gebrande koffiebonen. Rijke en krachtige aanzet met smaken
van rijpe, zwarte bessen en rijpe, maar fluweelzachte tannines. Een pareltje van een Barbera.

Nebbiolo Langhe – Piero Busso

€ 59.00

Piero Busso is een klein familiebedrijfje in Neive. Ze produceren slechts 40.000 flessen per jaar maar elke fles is
dan ook een pareltje. Deze Langhe Nebbiolo is afkomstig van de jonge stokken Nebbiolo uit hun Barbarescowijngaarden. Eigenlijk gaat het om een mini-versie Barbaresco aan een super prijs-kwaliteit. De wijn kenmerkt
zich door zijn fijne, delicate aroma's van rood fruit in de neus en een elegante, sappige finale in de mond.
Indrukwekkend Langhe Nebbiolo uit het delicaat oogstjaar 2016.

Barolo Dagromis GAJA 100% Nebbiolo

€ 97.00

De Barolo Dagromis heeft een intense robijnrode kleur. De neus is complex en geurt naar rozen en zachte
kruiden.
Daarnaast zal je ook het parfum van cacao, sigarenkistjes en wild rood fruit gewaar worden.
De smaak is aangenaam fris en wordt ondersteund door edele tanines.
In de retro komen heerlijke tonen van drop, verse vijgen en leder terug.
De textuur van deze wijn is bijna vet te noemen, de afdronk is lang en mooi gevarieerd.

Barolo Ciabot Mentin – Domenico Clerico

€ 145.00

In het boeket van deze purpergekleurde Barolo wijn vinden we vooral aardbeien en kersen.
De smaak is zeer complex ,tonen van zwart fruit, koffie en eucalyptus.
Ondanks de grote kracht bezit deze wijn een schitterende elegantie en evenwicht.

Barbaresco – La Spinetta 100% Nebbiolo.

€ 170.00

De Barbaresco Valeirano heeft een robijnrode kleur. Intens parfum van bessen, kersenlikeur,
rozen en truffels. Volle wijn met krachtige tannines. Goede balans. Lange en verfijnde afdronk.

Barolo Campe – La Spinetta 100% Nebbiolo.

€ 195.00

De Barolo Campe heeft een zeer explosieve neus van zwart fruit, cederhout en frisse kruiden.
De wijn is erg vol en krachtig met een brede structuur.
De knappe tannines accentueren de kracht van deze wijn, maar beloven ook een mooie toekomst.

Barolo Cascina Francia – Giacomo Conterno 100% nebbiolo

€ 265.00

Roberto Conterno - de zoon van Giovanni en de kleinzoon van Giacomo - zet vandaag het werk van zijn vader
en grootvader verder. Het domein behoort al drie generaties tot de absolute top binnen het traditionalisme in
Piemonte samen met Bruno Giacosa en Giuseppe Mascarello. Roberto Conterno wordt o.a. door Gianfranco
Soldera beschouwd als één van de grootste wijnmeesters uit zijn generatie. Deze Barolo Cascina Francia is een
topper in zijn soort.
De stijl is enorm herkenbaar en doet bijna denken aan benzeen-aroma's die we terugvinden bij droge Duitse
Rieslings.
In 2012 besliste Roberto om geen Monfortino te bottelen en alles te blenden in deze Francia, wat de wijn
uiteraard extra complexiteit geeft. Om te koesteren!

Rode Wijnen Italië
Toscane
Morellino di Scansano – Le Pupille
10% alicante, 5% malvasia nera, 85% sangiovese.

€ 36.90

De Morellino di Scansano heeft een diepe paarse kleur met een intens boeket van rijp fruit en confituur.
Sappige wijn met ronde tannines en fruitige afdronk.

Chianti Classico – Renzo Marinai
90% Sangiovese & 10% Cabernet Sauvignon.

€ 49.00

Briljant donkerrode kleur. Frisfruitige en elegante neus met aroma’s van rijp rood fruit,
zoethout, lichte toetsen van verse kruiden met een discrete houttoets.
Heel evenwichtig rode wijn met fluweelzachte tannines en bijzonder lange afdronk.

Promis Ca’ Marcanda GAJA
55% merlot, 10% sangiovese, 35% syrah

€ 62.50

Promis heeft een purperrode kleur. De neus ontwikkelt aroma's van cassis, olijven en zwart fruit.
Het pallet is dynamisch met soepele tannines.
De elegantie en rondheid van de Merlot en Syrah combineren mooi met het steviger karakter van de Sangiovese.

Vino Nobile di Montepulciano - Avignonesi
100% Sangiovese.

€ 65.00

De Vino Nobile di Montepulciano heeft een granaatrode kleur met een elegant boeket
van klein rood fuit, aardbeien en een hint vanille. Volle en zachte smaak met goed
geïntegreerde tannines. Soepele structuur. Zachte afdronk.

Brunello di Montalcino – San Polino
100% Sangiovese

€ 95.00

Elegante en complexe neus met aroma’s van rijpe bessen, lichte kruidigheid en fijne toetsen
van vanille en koffie.
Elegante wijn met zachte tannines, goede balans tussen fruit, tannines en zuren. Lange finish.

Rosso di montalcino – Poggio Di Sotto
100% Sangiovese

€ 125.00

Poggio di Sotto wordt samen met Salvioni en Soldera beschouwd als de heilige drievuldigheid van Montalcino.
De Rosso di Montalcino 2013 van Poggio di Sotto kenmerkt zich door zijn edele aroma's van frambozen,
kruiden en munt.
In de mond hebben we fluwelige tannines en een verfijnde afdronk.
Daar de Rosso doorgaans twee jaar rijpt op grote foeders, wordt hij vaak een "kleine" Brunello genoemd.
Deze wijn kent dan ook geen gelijke en is een klasse apart binnen de appelatie van Rosso di Montalcino.

Galatrona Petrolo
100% Merlot.

€ 150.00

De Galatrona heeft een diepe kleur. Het zwoele boeket bestaat uit rijp fruit, aardse toetsen
en eucalyptus.
De aanzet is vol, de structuur rijk met een fruitig karakter en impressies van getoast hout.
Mooie aciditeit die een frisse mond nalaat

Flaccianello Della pieve – Fontodi
100% Sangiovese

€ 160.00

Wereldwijd op de 8e plaats van de beste rode wijn van Italië.
De Fontodi Flaccianello heeft een robijnrode kleur met intense fruitige aroma's van pruimen en kersen, viooltjes
en vanille.
Volle en sappige smaak dankzij de zachte tannines. De afdronk is complex met impressies van cacao, tabak en
fruit. Dit is niet voor niets een van Italie's beste wijnen.

.

Rode Wijnen Italië
Toscane
Guidalberto-Tenuta San Guido

€ 85.00

60% Cabernet Sauvignon- 40% Merlot
Deze kleine broer van de topwijn Sassicaia heeft een robijnrode kleur met een
Boeket van rijp fruit (frambozen en bosbessen) en een subtiele houttoets.
De smaak is vol met een zekere concentratie en voorbeeldige fruittannines .
Typische Bordeaublend , van Cabarnet Sauvignon en Merlot, met veel Italiaanse flair.

Sassicaia –Tenuta San Guido

€ 235.00

15´% Cabernet Franc-85% Cabernet Sauvignon
De Sassicaia heeft een robijnrode kleur en fijne aroma’s van bosfruit, cederhout en kruiden.
De smaak is zacht en verfijnd met nobele tannines. De afdronk is het evenbeeld van de smaak.
Een wijn met veel persoonlijkheid en klasse

Magari Ca ‘Marcanda Gaja
25% cabernet-franc 25% cabernet-sauvignon 50% Merlot

€ 79.80

De Magari heeft een mooie robijnrode kleur. De neus is fijn en expressief.
De vanilletonen van het hout zijn mooi geïntegreerd.
In de mond proef je bosbessencoulis met een tikkelltje munt die voor de verfrissing zorgt.
Soepele aanzet, stevig middenpallet met sappige tanines en mooie vlezige afdronk.
De kwaliteit van deze wijn is nu echt op kruissnelheid geraakt.

Pian del Ciampolo - Montevertine
90% sangioveto aangevuld met canaiolo en colorino

€ 62.50

Donkerrode kleur, fruitige aroma’s van zoete kersen en licht kruidige toetsen,
Goed gestructureerde tannines met een kleine bite en lichte acciditeit.
92/100 Robert Parker

Montevertine – Montevertine
90% sangioveto aangevuld met canaiolo en colorino

€ 109.00

Hier is het word elegantie zeker niet misplaatst.
Zijdezachte tannines die complete anders zijn dan deze van de Pian Del Ciampolo,
Ook hier rijpe kersen , kruiden , en een acciditeit ,
Die helemaal tot het einde rijkt.
92/100 Robert Parker - 3 Bicchieri Gambero Rosso

Le Pergole Torte - Montevertine
100% Sangioveto

€ 198.00

Le Pergole Torte 2014 is zeer aromatisch fruitig met florale toetsen van rozen,
Lichte elegante tannines.
Hier zijn woorden overbodig , dit is gewoonweg “de topper” uit het gamma.

Le Pergole Torte - Montevertine magnum

€ 390.00

Rode Wijnen Italië
Supertuscan
Ottantadue –Il Podere Carnasciale
100% sangiovese

€ 65.00

De Il Carnasciale Ottantadue Rosso Toscana IGT schittert donkerrood in het glas.
In de neus verse kersen sappige bessen.
Volle smaak met aangename tannines. 100% plezier in het glas!

€ 110.00

Il Carnasciale

Deze wijn is, net zoals de topcuvée "Il Caberlot", gemaakt van de druivensoort Caberlot.
De cuvée Carnasciale is ontstaan uit de nieuwe aanplant van de druivensoort, toen men in 1997
besliste om de productie op te drijven wegens het gigantische, wereldwijde succes van het domein.
Wijnmaker Peter Schilling was echter niet van plan om ooit een tweede wijn te maken van "Il Caberlot",
maar eerder een toegankelijkere, goedkopere versie die sneller op de markt komt. Volledig anders
gevinifieerd.
Zeer Beperkt!! Gerecht: Topgastronomie, Meditatiewijn

Il Caberlot

Magnum

€ 350.00

Ongetwijfeld de meest exclusieve wijn, maar ook de meest gezochte ter wereld.
Met een productie van slechts 2000 flessen per jaar, indien een goed jaar, en enkel gebotteld
in magnum. Jaarlijks verlaten slechts een 24-tal dubbele magnums het domein, waar ook wij
er een paar van hebben kunnen bemachtigen. De presentatie verschilt jaarlijks door het
soort handgeschilderde kruis en de kleur van het etiket, waar eigenares Bettina handmatig
het flessennummer op schrijft. Zeer Beperkt!!
Gerecht: Uiterste meditatiewijn, Het beste gezelschap om deze fles te delen

Umbria
Montefalco Rosso Arnaldo Caprai
15% Merlot, 15% Sagrantino & 70% Sangiovese.

€ 59.00

De Montefalco Rosso heeft een briljant robijnrode kleur met intense aroma’s van rijp rood fruit,
vanille en gedroogde kruiden. Volle smaak met soepele tannines.
Nobele afdronk.

Lombardia
Sforzato di Valtellina - Carteria Sandro Fay
100% Nebbiolo.
Dieprode kleur. De neus is rijk en complex: rijpe druiven, rozen, cacao en lichte houttoets .
De smaak is vol, rijk en eerder zwoel, maar met behoud van frisheid en een elegante afdronk.
Mooie, maar goed geïntegreerde tannines.

€ 75.00

Rode Wijnen Spanje
Toro – Prima – Bodegas Maurodos
90% Tinta de Toro (Tempranillo) & 10% Grenacha

€ 33.00

De paarsgekleurde Prima is 12 maanden gerijpt op Franse eik en daarna gebotteld
zonder filtratie. Aardse mineralen, espresso, truffel, zoethout en zwarte bes.
Deze aroma’s leiden tot een rijpe, dichte, zoet-gefruite, verscheiden wijn.
In de smaak verfijnd donkerrood fruit en subtiel hout.
Volle, elegante wijn met een duidelijk Toro karakter. 90/100 bij Stephann Tanzer.

Pagos de Matanegra Crianza – Pagos de Matanegra
100% Tempranillo. Ribera Del Duero

€ 39.00

De elegante en complexe neus toont rijp rood en zwart fruit, en toetsen van pruimenconfituur.
In de mond toont deze Crianza een mooie balans met rijp fruit en toetsen van balsamico. Hij is zeer lang.

Sela- Rioja- Bodegas Roda
98% Tempranillo, 2% Graciano.

€47.00

Mooi robijnkleurig met een jonge schakering. Zachte fruitgeuren van rode vruchten, delicate kruidigheid,
wilde tijm gekoppeld aan een zeer discreet houtgebruik. Zachte en sappige aanzet met een rijpe tanninestructuur,
bite en vlezigheid ondersteund door een fris zuurtje. Zeer herkenbare Roda-stijl.
Sela kan terecht het kleine broertje van de Reserva’s genoemd worden.

Rioja – Roda Reserva
91% Tempranillo, 8% Graciano, 1% Garnacha.
Rioja op een hoog niveau. Robijnrood met lichte evolutie. Zacht geurend. Mooi verweven mix
van terroir, sappig fruit, zonnige toetsen, rijpe rode bes, kers, kruidig accent van de zalvende
Tempranillo en discretie van het vat. Indrukwekkend zuivere Tempranillo.
Fluwelige structuur met toch een zekere vlezigheid in de onderbouw. Ragfijn zuurtje.
Toegankelijk en toch nog jong van structuur. Een mooi glas dat een reflectie is van hedendaagse
vinificatietechnieken in een klassieke D.O.C.

€ 65.00

Rode Wijnen Spanje
Priorat – Les Crestes – Bodegas Mas Doix
80% Garnacha, 10% Carinena & 10% Syrah.

€ 49.00

Diepe, purperrode kleur en een bouquet van rood bessenfuit, cassis, zoethoud en viooltjes.
Krachtig en dicht smaakpallet, vol geconcentreerd rood fruit, perfect in balans, met een degelijke
aciditeitsstructuur en fraai geïntegreerde tannines.
Subtiele eiktoets. Prachtige, fruitige afdronk met fijne kruidige elementen. 94/100 bij Robert Parker.

Ribera del Duero – Bodegas Astrales
100% Tinto Fino (Tempranillo).

€ 79.00

Intens paarse kleur met mooie schittering. Intense neus van zwarte bessen (cassis en braambessen),
lichte gebrande toetsen zoals koffie, cederhout, drop en chocolade.
Mondvullend met ronde tannines, mooi uitgebalanceerde zuren met wat meer gekruide toetsen in
de afdronk. Deze wijn kreeg dan ook t2erecht 91/100 bij Robert Parker.

Alion – Vega Sicilia
100% Tinto Fino

€ 105.00

Alión heeft een andere filosofie dan Vega Sicilia. In Alión maakt men moderne wijnen
van 100% Tinto Fino. De wijn gaat na de gisting gedurende 14 tot 13 maanden
op nieuwe Franse barriques. Na de botteling ontvangt Aliòn nog twee jaar extra flesrijping.
De stijl lijkt op die van een modern gemaakte grand cru uit Bordeaux maar dan van Tinto Fino:
geconcentreerd, maar met een zekere elegantie, dichtheid, vlezigheid en grote lengte.
Gewoon een zeer groot glas. Een wijn die openvouwt in het glas en zijn Tempranillo-structuur laat openbloeien.

Valbuena – Vega Sicilia
80% Tinto Fino, 14% Merlot, 6% Malbec.

€ 188.50

Alle wijnen van Vega combineren concentratie met elegantie en koppelen intensiteit en
ras aan complexiteit en lengte. Valbuena is wat meer open en gemakkelijker te begrijpen dan
de haast esoterische Unico en Reserva Especial. Valbuena is een krachtige wijn, zeer gestructureerd
en compleet. Mooie balans van alle componenten doorweven met de frisheid van de Tempranillo.
Valbuena is op zich al een zeer grote en klassevolle wijn die na enkele jaren rijping nog complexer wordt

Rode Wijnen Portugal
Crasto Superior – Quinta do Crasto - Douro Portugal
Touriga nacional-Tinta roriz-Touriga Franca-Sousao

€ 36.00

Dit is een zuivere wijn met een intense paarsrode kleur met prachtig gekleurde traanvorming. Je waant je
temidden van een heuse bessencoulis! Rijp en donker (rood en zwart) bosfruit, lichtjes doorstoofd. Peper, kaneel
en kruidnagel zorgen voor het kruidige accent terwijl de mokka, cacao en tabak het geheel compleet maken. De
mond kent een knappe balans, heeft meer dan voldoende power, is rijk aan fruit met een aanvulling van zoethout
en drop.

Quinta do Crasto – reserva vinhas velhas
€66.00
Field blend
Deze wijn werd samengesteld uit 30 lokale druivensoorten uit Vieilles Vignes wijngaarden
en heeft gerijpt in zowel Franse als Amerikaanse eiken vaten gedurende 18 maanden.
Het is een complexe, krachtige wijn met een hoge intensiteit en een rijk gestructureerd smaakpakket.
Hij kan reeds jong gedronken worden maar hij bezit de concentratie om goed te ouderen.
Elk jaar opnieuw scoort deze wijn 90+ bij zowel Parker als Wine Spectator.

Rode Wijnen Oostenrijk
Blaufrankisch Altenberg – Judith Beck
100% Blaufrankisch.

€ 75.00

Intens robijnrode wijn met paarse tinten.
Heel complexe neus met aroma’s van nougat, zachte kruiden, zwarte bessen, sinaasappelzeste en
subtiele houttoetsen.
In de mond vallen naast een zekere ‘stoffigheid’ vooral de bessen en rode vruchten op.
Daarin zijn de tannines heel mooi geïntegreerd. Vol en rijk, veel materie (zeker gezien de druif),
prikkelende tannines die verfijnd zijn.

Bambule Zweigelt – Judith Beck Burgenland
€ 59.00
100% Zweigelt.
In de neus vinden we zeer intense kersenaroma's.
In de mond toont deze wijn zich nog zeer jong en fris met aardse smaken.
De tannines zijn vol en rijp en gaan een interessante interactie aan met de zuren.
Hij spreidt een mooie lengte tentoon.
Als je hem jong drinkt heeft hij baat bij een passage in de karaf.
Zweigelt – Judith Beck
100% Zweigelt.

€ 29.00

In de neus vinden we een explosie van rijp rood fruit, frisse wilde kruiden, toetsen van violet, cassis, gerookte
aarde en zoethout.
Hij toont zeer soepele en goed versmolten tannines die mooi verweven zijn in een fruitig jasje,
en met een mooie kruidigheid om het geheel af te ronden, in de afdronk getuigt deze wijn van een uitstekende
prijs/kwaliteit verhouding.

Rode Wijnen Hongarije
Eger Egri Bikaver Superior – Jozsef Simon
€ 45.00
Assemblage van Kékrankos, Cabernet Sauvignon & Franc, Merlot & Kadarka.
Robijnrode kleur. Intense rode wijn met kruidige aroma’s van laurier en rozemarijn,
zwarte bessen en lichte houttoetsen. Vol, krachtig, kruidig, maar ook zo elegant.
Een mooi uitgebalanceerde wijn met aardse tonen, licht kruidig karakter
en mooi versmolten tannines.

Cabernet Franc Premium – Peter Feind
100% Cabernet Franc
Granaatappelrode kleur. In de neuskersen , rode bes en lichte toetsen van chocolade,
In de mond medium vol,soepel met mooi versmolten tannines en zachte
Houttoetsen van de vatrijping.

€ 45.00

Rode Wijnen USA
California Brazin – Lodi
100% Zinfandel.

€ 55.50

Top Zinfandel uit het iets koelere Lodi, meer in het binnenland van Californië.
Donkerrood, bijna inktkleurig. Kruiden, mokka, rood fruit en zwarte pruimen in de neus.
Rijke smaak, een beetje ‘jammy’, toetsen van vanille en een mooie lange afdronk.

Native Son – Napa County

€ 67.50

37% Zinfandel, 21% Cabernet Sauvignon, 15% Sangiovese, 14% Syrah, 12% Merlot, 1% Malbec.

Rode Wijnen Chili
Maule Valley Gillmore Vigno Old Vines Carigan
100% Carignan.

€ 42.00

Dieprode kersenkleur. Intense neus van rood fruit met toetsen van aarde, laurier en munt.
De smaak is een uitdrukking van de Middelandse Zee, met stevige, droge tannines en frisse zuren.

EQ Syrah Matetic San Antonio Valley
€ 59.00
100% Syrah.
Op de neus toont deze Syrah diepe tonen van zwart fruit en delicate bloemige aroma’s.
Deze doen aan viooltjes vermengd met kruiden zoals peper herinneren,
met hints van leer en chocolade.
In de mond een fluweelachtige textuur, een stevig lichaam, maar zacht en elegant tegelijk.
Dankzij het koude klimaat waarin hij rijpt, is het een delicate en perfect gebalanceerde wijn.
Bij contact met de lucht, toont hij een grote complexiteit en intensiteit, de ronde tannines geven
een goede structuur.

Rode Wijnen Argentinië
Salta Colomé Estate Malbec
100% Malbec.

€ 45.00

Donkerrood met een paarse gloed. Complexe neus met aroma’s van bessen en pruimen,
stevige vanille-toets. Volle wijn met veel smaak, zwart fruit en een elegante hint van
tabak en vanille. Zachte tannines en een lange afdronk.

Bodega Chacra – Treinta y Dos – patagonie rio negro
100% pinot noir - 24 maanden in Franse eik
De Chacra Treinta y Dos is een single vineyard wijn , van stokken gepland in 1932.
Dit is de meest gestructureerde van alle Chacra wijnen , en is gemaakt om te bewaren.
Zijn zachte karaktertrekken en zijdezachte tannines maken hem zeer drinkbaar ,
Ook op jongere leeftijd.Deze rode wijn heeft tonen van getoaste kruiden en kersen, frisse en

Bodega Chacra – Barda – patagonie rio negro
€ 57.80
100% pinot noir

€ 97.50

10 maanden in franse eik Het kleine broertje van de Treinta y Dos,
Pure power en pure mineraliteit,Met geconcentreerde smaken van rode pruimpjes en gedroogde framboos,
Lichte houttoetsenin de finale en fluwele tannines.

Rode Wijnen Zuid-Afrika
Westkaap
Groot Constantia Estate Wine
100% Pinotage.

€ 56.00

Bijna donkerpaarse kleur. In de neus vooral rijp besfruit, kersen, zoethout en kaneel.
Stevige, maar fijne, mooi verweven tannines. Hemels lange afdronk.
Een verfijnde topper in zijn genre. Dé pinotage van Zuid-Afrika, gemaakt door één van
de meest prestigieuze domeinen van de Kaap.

De Toren Z Stellenbosch
Merlot gedomineerd aangevuld met cabernet franc, malbec,
cabernet sauvignon en petit verdot.

€ 72.90

Vilafonte Series C – Paarl

€ 110.00

75 % cabernet sauvignon, 10% cabernet franc , 10%merlot , 5% malbec
Donker purpere wijn , in de neus aroma’s van blauwe bessen en licht gestoofd fruit.
In de mond proeven we pure chocolade en lichte espresso toetsen.
Mooie stevige maar toch afgeronde tannines.

Vilafonte Series M – Paarl

€ 95.00

Malbec en Merlot gedomineerd aangevuld met cabernet-sauvignon
Donker rode tot bijna zwarte kleur, in de neus vinden we toetsen van zwart fruit ,
En chocolade terug.
In de mond komen de zwarte kersen en het zoethout dan weer sterk naar voor.

Rode Wijnen Libanon
Ixsir Altitudes Red
35% Cabernet Sauvignon, 22% Syrah, 26% Caladoc & 17% Tempranillo.

€ 45.00

Donker kersenrode kleur met granaatrode randen.
Intens fruitige neus met aroma’s van rode en zwarte bessen, lichte rooktoetsen en zachte kruiden.
Soepele en delicate aanzet met smaken van cassis en braambessen. Fluweelzachte afdronk.

Ixsir Grande Réserve
Syrah en Cabernet-Sauvignon.
In de neus vinden we uitbundig rijp fruit en een kruidige toets.
In de mond toont deze complexe wijn een mooie mineraliteit en een mediterraans karakter.
Deze fruitige wijn heeft fijne tannines die hem soepel en rond maken.

€ 58.00

Rode Wijnen Australië
D'Arenberg The Dead Arm Shiraz
100% Shiraz.

De favoriet van LuKaS

€ 115.00

De naam komt van een aandoening van de wijnstokken, die zich vooral manifesteert op oude wijnstokken. Deze ziekte zorgt
ervoor dat één arm van de plant afsterft, waardoor de druiven die aan de overblijvende stok groeien,een veel intensere smaak
krijgen.
The Dead Arm is een van de ‘Icon Wines’ van d’Arenberg
De wijn heeft een donkere, bijna inktzwarte kleur en geeft typische aroma’s van rijpe pruim (jam), zwarte bessen en kruiden.
Hij ondergaat een opvoeding van 18 maanden op Franse en Amerikaanse eik, deels nieuw en deels gebruikt. In de mond
krijgen we een explosie van donker fruit, een vleugje eucalyptus en vanille,een lichte aardse toets met een afdronk die zo diep
en intens is dat hij wel eeuwig lijkt te duren…

D'Arenberg The Bonsai Vine
48% Grenache, 46% Shiraz , 6%Mourvedre

€ 60.50

De oude wijnstokken zijn zo klein dat ze gesnoeid en onderhouden worden, met dezelfde zorgen, als een bonsaiboompje.
Typevoorbeeld van een McLaren Vale ‘GSM’ , met een prachtige,robijnrode kleur. Een boeket dat barst van het klein,rood
fruit en een melange van bessen. In de mond krijgen we een pallet,zo complex, met toetsen van kers en pruim,
bloedappelsien, venkel,zoethout en vanille (12 maanden op 50% Franse en 50% Amerikaanse gebruikte vaten) ,mooi
verweven tannines met een kruidenboeket,variërend tussen nootmuskaat,zoethout en kruidnagel. De finale blijft rijk en
complex,met een mooie lengte.

D'Arenberg The Love Grass
100% Shiraz

€ 46.50

De naam verwijst naar een onkruid dat groeit in de wijngaard, waarvan de bloemetjes blijven plakken aan de sokken van de
arbeiders…
Deze wijn blijft ook in het geheugen ‘plakken’ van de mensen die hem proeven. Mooi donkerrood, met aroma’s van rijpe
zwarte bessen, chocolade, licht kruidig met een vanilletoets,dankzij 18 maanden verblijf op Franse eik. Dit vertaalt zich
prefect in de mond, waar de mooie afdronk,vol fruit, lang blijft hangen.

D'Arenberg The 28 Road
100% Mourvedre

€ 67.50

De 28 Road loopt langs de oostgrens van het domein van d’Arenberg, en de wijngaarden met bush vines mourvèdre
(aangeplant in 1918) lopen parallel aan deze weg.
Een prachtige,donkerrode kleur met paarsblauwe reflecties. In de neus krijgen we aroma’s van rijp fruit,gaande van
frambozen en kersen tot rabarber, en een boeket van gedroogde herbes de Provence. De tannines zijn stevig,maar mooi
geïntegreerd met het fruit. De aciditeit staat mooi in balans met een lichte vanilletoets in de afdronk.(10 maanden rijping op
gebruikte Franse barriques)
Volle, lange afdronk…

