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Cha mpagn e
Lété -Va u t rai n
Het landgoed bevindt zich in Château-Thierry en
stamt uit de jaren 60. Robert Lété en zijn vrouw Liliane
Vautrain combineerden hun achternamen om het
merk zijn naam te geven. Hun dochter, Michèle, en
hun zoon, Frédéric, hebben het bedrijf naderhand
verder ontwikkeld. In 2011 werd het landgoed
overgenomen door een andere champagne-familie,
de familie Baron-Fuenté, een familie met eeuwenoude
wijnbereidingswaarden in de Marne-vallei.
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In hun werk als producenten en wijnmakers telen zij
zelf de acht hectare wijngaarden die zich op bijzonder
goed blootgestelde kalksteenhellingen bevinden.
Vervolgens werken ze met de grootste zorg door aan
het wijnbereidingsproces van de oogst en maken
ze daarbij gebruik van de traditionele champagnemethode (de „méthode champenoise“).
Hun wijngaard van acht hectare strekt zich uit over de
stad Château-Thierry en het naburige dorp Essômessur-Marne. Ze bezitten ook twee wijngaarden in
Leuvrigny, in de buurt van Epernay. Hun doel is om
expressieve, ronde en uitgebalanceerde champagnes
te produceren die geweldig smaken.

Champagne wordt gemaakt van 3 verschillende
druivensoorten. PINOT MEUNIER: een dominante
druivensoort in de Marne-vallei, zorgt voor bouquet
en rondheid. PINOT NOIR zorgt voor structuur en
afdronk. CHARDONNAY: een witte druivensoort, maakt
de mix compleet met een vleugje frisheid en een
verouderingspotentieel.

6

Zo zorgen terroir, druifsoorten en vakmanschap ervoor
dat ze champagnewijnen van de hoogste kwaliteit
kunnen leveren. Als producent en wijnmaker (Récoltant
Manipulant) beheren zij zelf de 8 hectares aan
wijngaarden. Ze bevinden zich op kalkstenen hellingen
die profiteren van een uitstekende blootstelling aan
de zon. 100% van de oogst is gewijd aan de productie
van de champagne. Lété-Vautrain-champagnes zijn
expressieve, ronde en uitgebalanceerde, mousserende
wijnen die de smaakpapillen verrassen.

LÉTÉ-VAUTRAIN CHAMPAGNE
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Brut 204 ······························································································································ 121100 ·························· 6/0,75
De doorschijnende, diepgouden tint van de Lété-Vautrain Brut 204 maakt plaats voor initiële aroma‘s die elegant
en puur zijn. Deze worden aangevuld met sappige tonen van appel, perzik en abrikoos. In de mond is deze zeer
uitgebalanceerde champagne complex en rond. De afdronk is lang, met hints van gedroogd fruit.
Alcohol: 12,5%

Demi-Sec ···························································································································· 121200 ·························· 6/0,75
De kleur van de Lété-Vautrain Demi-Sec is diep en donker goud. Het intense, fruitige en frisse bouquet leidt naar
delicate aroma‘s van mirabellepruim. In de mond is deze champagne zowel vol als delicaat, doet denken aan het
kauwen van fruit. De afdronk is lang, met tonen van appel-, peren- en citrusvruchten.
Alcohol: 12,5%

Rosé Royal ·························································································································· 121300 ·························· 6/0,75
De bubbels van de Champagne Lété-Vautrain Millésime zijn fijn en delicaat en benadrukken de diepe gouden kleur.
De harmonieuze mix van pinot meunier, chardonnay en pinot noir biedt een bouquet dat elegant en pittig is met
tonen van walnoten en verse, rijpe abrikozen. Deze unieke champagne is een combinatie van frisheid, complexiteit,
karakter en volwassenheid.
Alcohol: 12,5%

Millésime ···························································································································· 121500 ·························· 6/0,75
De bubbels van de Champagne Lété-Vautrain Millésime zijn fijn en delicaat en benadrukken de diepe gouden kleur.
De harmonieuze mix van pinot meunier, chardonnay en pinot noir biedt een bouquet dat elegant en pittig is met
tonen van walnoten en verse, rijpe abrikozen. Deze unieke champagne is een combinatie van frisheid, complexiteit,
karakter en volwassenheid.
Alcohol: 12,5%

Brut Zéro ···························································································································· 121400 ·························· 6/0,75
Deze uitzonderlijke champagne is gemaakt van de druiven die op onze beste percelen zijn geteeld en heeft een
nul-dosering aan het einde van het proces van het maken van champagne. Het wordt vervolgens opgeslagen voor
een periode van vier jaar en heeft een opmerkelijke structuur, balans en complexiteit. Lete Vautrain‘s ‚Brut Zero‘
heeft mooie hints van witte bloemen en appelaroma‘s voorafgaand aan een pittige afdronk, met subtiele tonen
van brioche. Het zal de meest veeleisende champagneliefhebbers tevreden stellen.
Alcohol: 12,5%

Het Château-Thierry American
Monument ziet uit over de
wijngaarden en wordt gezien als
een soort beschermer. Vanwege
haar sterke aanwezigheid is dit
monument het symbool van het
Champagnehuis geworden.

7

Ch a mpagne
Je an de Vil l aré

Jean, geboren in Parijs, voegde zich op 15-jarige
leeftijd bij het leger van Napoleon, aangetrokken
door avontuur en het onbekende. Vanwege zijn
intelligentie en scherpe geest merkten zijn oversten
hem onmiddellijk op. En zo stond hij regelmatig aan
de zijde van Napoleon, die een champagneliefhebber
was. Via laatstgenoemde raakte Jean bekend met
de subtiele eigenschappen van champagne. Na de
ballingschap van Napoleon naar St. Helena ging Jean
terug naar Parijs met de hoop een geschikte jonge
vrouw te vinden om mee te trouwen en een gezin te
stichten.

Maar eenmaal thuisgekomen besefte hij zich dat hij het
leven in de stad niet langer interessant vond en dat hij
zich meer en meer verveelde. Omdat Jean nog altijd
gefascineerd was door de subtiliteit van champagne,
besloot hij zijn geboorteplaats achter zich te laten en
ging hij rechtstreeks naar Reims. Met alleen zijn paard
en een paar gouden munten in zijn zak ging hij op reis.
Op de eerste avond van zijn reis kwam hij aan in Villaré,
een klein dorpje in de Seine et Marne, waar hij de nacht
doorbracht in een taverne.
De volgende ochtend was hij stomverbaasd over
hoe mooi de omgeving was en besloot hij deze
te verkennen met zijn paard. Vroeg in de morgen
ontdekte hij de wijngaard bij Chantemanche, net
buiten Villaré, en hij werd er meteen verliefd op. Hij
besloot om niet naar Reims te gaan maar om in plaats
daarvan in Villaré te blijven om wijnmaker te worden.
Toevallig was de landeigenaar een paar weken eerder
overleden en Jean greep de kans om een paar hectare
wijngaarden te kopen met zijn gouden munten. Hij
begon zijn wijnstokken te verbouwen en zijn eigen
flessen champagne te produceren en werd in de regio
steeds bekender als Jean de Villaré...

Tot het einde van de 19e eeuw deed de in
Chantemanche geproduceerde champagne het heel
goed. De wijngaarden waren erg groot en besloegen
meer dan 60.000 hectare. Maar plotseling vernietigde
de druif phylloxera alles in 1919. Daarna werden veel
percelen in de steek gelaten...

8

In de jaren tachtig begon de familie Baron-Fuenté
grondpercelen te kopen en opnieuw wijnstokken
te planten. Beetje bij beetje slaagde het gezin erin
de wijngaarden te herstellen. Vandaag de dag bezit
de familie Baron-Fuenté 10 hectare Chardonnay in
Chantemanche en produceert ze uitstekende Blanc de
Blancs champagne.
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Blanc de Blancs ················································································································· 120500 ·························· 6/0,75
3 jaar flesrijping. Deze pure en delicate champagne is gemaakt van Chardonnay-druiven een komt uit een selectie
van de beste wijngaarden. Lichtgele kleur met reflecties van transparant groen. De bubbels lijken in je glas te
dansen en geven een heel feestelijke indruk. Elegante en minerale neus, met hints van acaciabloemen en appels.
Fris en eerlijk in de mond met een vleugje citroenschil, deze cuvee is de perfecte uitdrukking van de minerale
Chardonnay-druif.
Alcohol: 12,5%

Grande Réserve Brut ········································································································ 120100 ·························· 6/0,75
5 jaar flesrijping. Champagne uitsluitend gemaakt van Chardonnay Grand Cru-druiven van de Côte des Blancs en
Pinot Noir Grands Crus-druiven uit de Montagne de Reims. Een wijn met een lichtgele tint, dunne en levendige bubbels.
De neus is krachtig en intelligent met bloemtonen en fruitige hints. De mond is soepel en goed uitgebalanceerd, zeer puur.
Alcohol: 12,5%

Demi-Sec ···························································································································· 120200 ·························· 6/0,75
3 jaar flesrijping. Lichtgeel van kleur met zeer fijne mousse. Het intense, fruitige en frisse bouquet leidt naar delicate
aroma‘s van mirabelle pruim. In de mond is deze champagne zowel vol als delicaat, doet denken aan het kauwen
van fruit. De afdronk is lang, met tonen van appel-, peren- en citrusvruchten.
Alcohol: 12,5%

Grand Cru Brut ·················································································································· 120400 ·························· 6/0,75
5 jaar flesrijping. Champagne uitsluitend gemaakt van Chardonnay Grand Cru-druiven van de Côte des Blancs en Pinot
Noir Grands Crus-druiven uit de Montagne de Reims. Een wijn met een lichtgele tint, dunne en levendige bubbels. De
neus is krachtig en intelligent met bloemtonen en fruitige hints. De mond is soepel en goed uitgebalanceerd, zeer puur.
Alcohol: 12,5%

Rosé Brut de Saignée ······································································································ 120300 ·························· 6/0,75
3 jaar flesrijping. Deze Rosé de Saignée werd verkregen door maceratie, die deze cuvee levendige kleur en aroma‘s
van rood fruit geeft. Mooie roze kleur en rijk aan fijne bubbels. Discreet in de neus en verfijnd met subtiele hints van
bramen. In de mond een mooie balans tussen full body en frisheid. Een pure en intense champagne met een
opmerkelijke lange afdronk.
Alcohol: 12,5%

“I can not live without champagne,
in case of victory, I deserve it,
in case of defeat, I need it.”
Napoléon Bonaparte

9

Crém ant
B ernard-M a ss a rd
Bernard-Massard werd opgericht in 1921. JeanBernard-Massard, een jonge oenoloog die zijn carrière
begon als keldermeester in de Champagne, trok naar
de oevers van Moesel en startte een bedrijf met Bernard
Clasen en verschillende bevriende wijnliefhebbers.
Hoofdactiviteit van het bedrijf was, en is nog steeds,
de productie van mooie mousserende wijnen,
geproduceerd via de methode traditionelle. Desondanks
heeft het bedrijf ook een lange geschiedenis in het
produceren van goede witte Luxemburgse wijnen.
Vandaag de dag zijn de oevers van de Luxemburgse
Moesel, blootgesteld aan het zonnige zuiden
en beschut tegen de wind, geheel bedekt met
wijnstokken. Door de eeuwen heen is men in staat
geweest een balans te creëren tussen de bodem, het
klimaat en de eigen kennis omtrent wijngaarden.

Op deze manier wordt de volle rijkdom van het
land optimaal benut. Een grondige selectie van
druivensoorten, strikte controle van de afkomst van
de wijn, optimale opslagmogelijkheden en rijping in
een stabiele temperatuur zijn slechts een aantal van de
factoren die de hoge kwaliteit die wordt nagestreefd
bij Bernard-Massard mogelijk maakt. Daarnaast
bewaren we nog een grote reserve voorraad, zodat
weweersinvloeden kunnen compenseren die de
kenmerken van de oogsten kunnen beinvloeden.

De oenologen, gespecialiseerd in het kunst van het
blenden dragen zorg voor de persoonlijkheid van
iedere cuvée. Eenmaal geblend, wordt de Cuvée
gebotteld. Er wordt een liqueur de tirage, bestaand
uit wijn, suiker en gist toegevoegd, waardoor er een
tweede fermentatie ontstaat in de fles. Tijdens dit
proces komt er kooldioxide vrij, hetgeen zorgt voor de
sprankeling in de wijn.

10

Crémant
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BERNARD-MASSARD
Rosé N ice

Bernard-Massard Cuvée Sélection Brut ······································································ 601688 ·························· 6/0,75
Subtiele „cuvée“ heeft haar frisheid behouden. Fijne fruitige hints.
Alcohol: 12,0%

Bernard-Massard Cuvée Sélection Brut Magnum ····················································· 601690 ·························· 3/1,50
Subtiele „cuvée“ heeft haar frisheid behouden. Fijne fruitige hints.
Alcohol: 12,0%

Bernard-Massard Cuvée Sélection Demi Sec ···························································· 601686 ·························· 6/0,75
Een fijne fruitige „Cuvée“, met delicate bubbles. Goed in balans. Vol en fris.
Alcohol: 12,0%

Bernard-Massard Cuvée Sélection Brut Rosé ···························································· 601689 ·························· 6/0,75
Brilliant, licht roze. Fris. Heerlijke mousse.
Alcohol: 12,0%

Bernard-Massard Cuvée de l‘Ecusson Brut ································································· 601700 ·························· 6/0,75
Elegant boterachtige neus met expressieve fruit aroma‘s. Goede citrus. Karaktervol.
Alcohol: 12,0%

Bernard-Massard Rosé N ice ·························································································· 601650 ·························· 6/0,75
Deze demi-sec Rosé N ice is gemaakt van Pinot Noir en Cabernet Franc druiven. Méthode Traditionelle.
Toetsen van appel, frambozen en aardbeien zorgen voor een levendige mix.
De ideale dorstless er voor op een warme zomerdag.
Alcohol: 11,5%

11

Cava
Carus Unu m

Bodega Racimo de Uva werd in 2008 opgericht om
verschillende Spaanse wijnen te vertegenwoordigen.
Tegenwoordig hebben ze zich verder getransformeerd
in een onafhankelijke distributeur van hun eigen
wijnmerken van hoge kwaliteit, voornamelijk afkomstig
uit de beste wijngebieden van Spanje evenals Chili en
Italië.

Alleen wijnen die volgens de traditionele methode
uit de Champagne worden gemaakt, mogen als „cava“
worden aangeduid. Bijna 95% van alle cava wordt
geproduceerd in het Penedès-gebied in Catalonië, met
het dorp Sant Sadurní d‘Anoia als thuisbasis voor veel
van de grootste productiehuizen van Catalonië en de
Carus Unum-cava.

12

populaire en traditionele druivensoorten voor de
productie van cava. De eigenschappen en kenmerken
van cava zijn te danken aan de bodems van de
wijngaarden, de gebruikte druivensoorten en het
klimaat. Het Penedès-wijngebied strekt zich uit van
de kustlijn van de Middellandse Zee tot de hoogste
gebieden, op een hoogte van ongeveer 800 meter.
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Brut Cava DO ····················································································································· 122100 ·························· 6/0,75
Macabeu en Xarel-lo van ecologische landbouw. Volgens de traditionele methode geproduceerd. Verouderd en gerijpt
in de kelder, gelegen in Sant Sadurní d‘Anoia. Lichtgele kleur met lichtgroene tinten en kleine belletjes die uiteindelijk
een vrolijke moussekroon vormen. Het heeft een frisse aroma met tonen van perzik en abrikoos. In de mond is het rond,
zeer aangenaam met een laatste herinnering aan een bakkerij en rijp fruit. Het is perfect als aperitief en ook te
combineren met een verscheidenheid aan gerechten.
Alcohol: 12,5%

Semi-Sec Cava DO ············································································································ 122200 ·························· 6/0,75
Macabeu, Xarel-lo en Parellada van particuliere wijngaarden. Volgens de Traditionele Methode geproduceerd.
Verouderd en gerijpt in de kelder, gelegen in Sant Sadurní d‘Anoia. Lichtgele kleur en goede bellenvorming.
Warm en zoet in de mond. Ideaal om te combineren met zachte kazen, gegrilde vis, nagerechten,
noten en als aperitief.
Alcohol: 12,5%
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Prosecco
Por ta Le on e

Le Contesse is één van de belangrijkste wijnmakerijen
voor prosecco in de Veneto-regio en werd opgericht in
de vroege jaren 70. Le Contesse is gespecialiseerd in
de productie van hoog aangeschreven mousserende

wijnen en Doc-wijnen. Het is gelegen aan de prachtige
uitlopers van Conegliano en Valdobbiadene. Niets
ontbreekt in dit wijnhuis. De meest moderne
technologie, een ervaren oenoloog en moderne
apparaten zijn allemaal factoren die het mogelijk
maken om te streven naar succes.

De wijnen van „Le Contesse“ worden zowel in Italië
als in het buitenland verkocht, waar ze worden
gewaardeerd en voortdurend in trek zijn. Met name de
mousserende wijnen, Prosecco Docg van Conegliano
en Valdobbiadene, Pinot Grigio, Chardonnay, Merlot,
Cabernet, die allemaal op natuurlijke wijze worden
gefermenteerd en waarvoor alleen de beste druiven
worden gebruikt. En dankzij deze bekwame techniek
en de kwaliteit van de druiven charmeert „Le Contesse“
wijnliefhebbers met de aromatische geur en de
zijdeachtige en elegante smaak van haar mousserende
wijnen.

14
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Pro s ecco

PORTA LEONE
Prosecco DOCG Valdobbiadene Millesimato ···························································· 140117 ·························· 6/0,75
Fruitige tonen van gouden appel, Williams-peer, bloemige tonen van acaciabloem en blauweregen.
Hartig, fris en harmonieus, zeer elegant. Alcohol: 11,0%

Prosecco DOC Extra Dry ································································································· 140300 ·························· 6/0,75
Fruitig met een vleugje gouden appel, Williams-peer en citrusnoot. Bloemige accenten van acaciabloesems
en blauweregen. Verfrissend en behaaglijk. Alcohol: 11,0%

Pinot Rosé Brut ················································································································· 140800 ·························· 6/0,75
Fruitige toetsen met een vleugje bessen en tropisch fruit. Bloemig met een vleugje rozen en violen.
Fris en aanhoudend in de mond. Alcohol: 11,0%

Ribolla Gialla ···················································································································· 140900 ·························· 6/0,75
Intens en geurig. Uit de rijke en intense aroma‘s komen de fruitigheid van groene appel, nectarine en witte vijgen
naar voren met een paar pittige tonen. Het delicate plezier van de bubbel voorafgaand aan een volle, frisse en
zachte nadruk op een lichte, zure noot. Alcohol: 12,0%

Prosecco DOC Frizzante ································································································ 140550 ·························· 24/0,20
FFruitige tonen van gouden appel, Williams-peer, bloemige tonen van acaciabloesem en blauweregen.
Hartig, fris en harmonieus, zeer elegant. Alcohol: 11,0%

Prosecco DOC Spumante ······························································································ 140500 ·························· 24/0,20
Aromatisch en krachtig, fruitig en bloemig. Fris en aanhoudend in de mond. Alcohol: 11,0%

15

S ekt
Wei ngu t
Ecke har t G rö h l
De wijnbouwfamilie woont al sinds 1625 in
Weinolsheim en verbouwt vandaag in de 12e generatie
op ongeveer 20 hectare wijnstokken. Milieuvriendelijke
voorzorgsmaatregelen staan daarbij centraal: de
wijnbouw is aangepast aan de natuur en hun begrip
van hun ambacht is onderworpen aan de principes
van de duurzaamheid. In hun excellente ligging in het
heuvellandschap en aan de Rijnoever creëren zij samen
met de natuur de best mogelijke omstandigheden
voor wijnen die hun kracht aan de zon en het terroir te
danken hebben, evenals hun elegantie aan de precieze
werkwijze van Eckehart Gröhl.

Daardoor garanderen zij door het terroir sterk
beïnvloede, karakteristieke wijnen en traditionele
schuimwijnen
met
flessengisting.
Elk
jaar
produceren zij opnieuw excellente kwaliteit.
De gisting gebeurt bij lage temperaturen om de
aroma‘s te bewaren. Daarbij genieten hun wijnen van
de spontane gisting in houten of edelstalen vaten.
Vervolgens liggen zij zeer lang in een uitgebreide
gistopslag om meer smaak te krijgen. De wijnen
genieten van een stressvrije afwerking die je kunt
proeven.
Familie Gröhl

16

Alle arbeidsprocessen, van de oogst tot het afvullen
van de wijnen in de flessen, vinden in de wijngaard
plaats onder strenge kwaliteitscontroles, want het is
ons doel, elk jaar unieke en karaktervolle wijnen aan te
bieden. Het succes van hun werk wordt bevestigd door
de vele prijzen en onderscheidingen die de wijnen van
Eckehart Gröhl elke keer weer ontvangen.
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Riesling Sekt trocken ······································································································· 4974 ······························ 6/0,75
Bleke, lichtgele strokleur. Fruitig, fijn en elegant.
Alcohol: 12,0%

Secco ··································································································································· 4970 ······························ 6/0,75
Licht, fris en fruitig met subtiele zoetheid. Alcohol: 11,0%
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S ekt
Weingut Hirschmüller
Weingut Hirschmüller is opgericht in 2013. Het doel is
om wijn en sekt te produceren naar hun eigen idealen.
Hun sterkste drijfveer: een bijzondere wijn of sekt kan
normale momenten heel bijzonder maken.
Op hun wijngoed gaan ze duurzaam te werk met
oog voor de natuur, volgens de vele principes van de
biologische bedrijfsvoering. Bij het produceren van de
wijnen verwerken ze de druiven voorzichtig en met
zorg. Men is ervan overtuigd dat de beste wijnen het
minst zijn bewerkt. Bij het ontwikkelen van de stijl
hebben zij zich laten inspireren door wijnen van over
de hele wereld.

Tobias is afkomstig uit een familie van wijnmakers
uit Lauffer. Na zijn training in Remstal studeerde hij
Wijnbouw & Oenologie in Geisenheim, terwijl hij
ervaring opdeed in biologische wijngoederen in
Wurtemberg en aan de Sonoma Coast in Californië.
Al tijdens zijn studie cultiveerde Tobias zijn eigen
wijngaarden, in het begin nog als lid van de Weingärtner
Genossenschaft.
Wiebke komt uit Hannover en
studeerde, na het volgen van een andere studierichting,
Internationale Wijnbouw en Wijnbouw & Oenologie
in Geisenheim. Haar eerste praktijkervaring deed
zij op in Franken, Zwitserland en Californië. Na haar
studies begon zij haar carrière bij een VDP wijngoed
uit Stuttgart. In 2012 ontving Wiebke de ‘OenologenNachwuchspreis’ van de Duitse Oenologenbond.

Wiebke & Tobias

Voor een optimaal resultaat plukt men de rijpe en
gezonde druiven uiteraard met de hand. Het bijzonder
voorzichtig persen van de druiven, gedurende de
eerste twee jaren zelfs uitsluitend met een mandpers,
zorgt voor een soepel en fruitig aroma.
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De wijnen worden voornamelijk gerijpt in 500-litervaten van eikenhout. Hierin kunnen de wijnen ademen,
bewaren ze hun vrucht, krijgen ze structuur en body
en kunnen ze zich perfect ontvouwen. De wijnstokken
groeien op een bodem die gekarakteriseerd wordt
door de Muschelkalk: optimaal voor Burgunders.
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Perlage Blanc Extra Brut ································································································ 500100 ·························· 6/0,75
Deze goudgekleurde mousserende wijn heeft een bouquet dat doet denken aan mirabel, williamspeer, meloen
en brioche. In de mond ontvouwt hij zich als een licht mousserende wijn die zich elegant presenteert met een
volle fruitige smaak en fijne specerijen. Een plezierige wijn!
Alcohol: 12,5%

Perlage Rosé Brut Nature ······························································································ 500500 ·························· 6/0,75
Deze licht rosékleurige mousserende wijn heeft een bouquet dat doet denken aan framboos, perzik en lychee.
In de mond ontvouwt hij zich als een licht mousserende wijn die zich stimulerend, elegant en direct presenteert
met een frisse fruitigheid. Deze mousserende wijn kan zowel als aperitief als bij het eten gedronken worden.
Alcohol: 12,5%

Muskateller Secco ············································································································ 501216S ······················· 6/0,75
De intense geur doet denken aan vlierbloesem, perzik en rozenblaadjes. In de mond opent de wijn zich met een vol
aroma, een elegante body en een subtiele fruitige zoetheid. De wijn is makkelijk drinkbaar en licht mousserend en
het matige alcoholpercentage maakt van deze Secco een verfrissend aperitief voor ongecompliceerd drinkgenot.
Alcohol: 11,5%
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Méthode Cap Classique

Anthonij Rupert Wyne

In 1694 arriveerde een Franse hugenoot, Jean Roi van
Lourmarins, in wat vandaag de dag bekend staat als
de Franschhoek vallei. Hij was de eerste eigenaar van
L‘Ormarins, waar tegenwoordig de Anthonij Rupert
Wyne vandaan komt. Deze belangrijke pionier plantte
4000 wijnstokken in de vruchtbare vallei.

De huidige eigenaar is Johann Rupert, zoon van de
inmiddels overleden Anton Rupert. Nadat Anthonij
stierf in 2001, nam Johann Rupert in 2003 de leiding
over L‘Ormarins. De door zijn broer begonnen
reorganisatie werd voortgezet en vervolgens voltooid.
Dit omvatte een ultramoderne wijnbouwfaciliteit,
gekenmerkt door een bovenste verdieping die
over een lagere verdieping heendraait. Hierdoor
kunnen fermentaties van kleine partijen door de
zwaartekracht in de vatverouderingskelder stromen.

L‘ORMARINS
De Cap Classique was het grote idee van wijlen Anthonij
Rupert, die de MCC perfectioneerde voor L‘Ormarins.
Na zijn overlijden zette zijn broer, Johann, zijn droom
voort toen hij de leiding nam over het bedrijf.
Het resultaat hiervan was een eersteklas Methode Cap
Classique. Het is een handgemaakte wijn, gekenmerkt
door elegantie en frisheid.
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Méthode Cap Classique

L‘ORMARINS Blanc de Blancs Vintage Méthode Cap Classique ······························ 2603 ······························ 6/0,75
Levendige en verfijnde mousse. Heldere en pittige citroengeuren getint met subtiele oesterschelp en zuurdesem
broodgistigheid, kalksteen en een vage hint van karamel. Gelijksoortige verfrissende uitbundigheid in de mond
met levendige verse, citroenschil en grapefruitmergaroma‘s uitgebalanceerd door een rijk, rond en toasty gistelement.
De bubbels zijn pittig en levendig en tegelijkertijd strak en geconcentreerd met een lange afdronk van zuurdeeg.
Alcohol: 12,5%

L‘ORMARINS Brut Rosé Vintage Méthode Cap Classique ········································· 2604 ······························ 6/0,75
Aantrekkelijke, delicate zalmroze tint qua uiterlijk. Heerlijke vleugen van charmante frambozen- en aardbeienaroma‘s
wedijveren met een peperige, kruidige nuance op de neus. De smaak is helder met levendige bubbels van felrode bessen
en frisse zuren. Rijke, romige droesemtonen en geroosterde koekjesaroma‘s van zijn tweede gisting in de fles zorgen voor
een goed evenwicht. Heerlijk speels en toch serieus met een goede structuur en lengte en een strakke, gefocuste afdronk.
Alcohol: 12,5%

Bent u geïnteresseerd in andere wijnen van Anthonij Rupert?
Neem dan contact met ons op.
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Argentinië

De wijnbouw in Argentinië kent een lange traditie die meer dan 400 jaar teruggaat en met de Spaanse
conquistadores in de 16e eeuw begon. Ondanks de zeer gunstige omstandigheden voor de wijnbouw
lag de focus in het verleden vaak meer op de productie van grote hoeveelheden simpele tafelwijn
in plaats van op kwaliteit. Dit beeld is in de afgelopen 25 jaar duidelijk veranderd. Een generatie van
jonge, internationaal opgeleide wijnbouwers heeft het grote potentieel van het land en vooral de regio
Mendoza ontdekt en er voor de productie van buitengewoon goede wijnen gebruik van gemaakt.
Vandaag kunnen de fijnste Argentijnse wijnen de strijd tegen internationaal bekende wijnen van topniveau
makkelijk aan. Juist de prestigieuze druivensoort malbec die in Frankrijk lang alleen gemiddelde kwaliteit
heeft voortgebracht, levert in Argentinië vaak zeer mooi gestructureerde, sappige wijnen van hoge kwaliteit
en indrukwekkende complexiteit op. De Argentijnse wijnbouwgebieden omvatten een oppervlakte van rond
205.000 hectare en strekken zich in het westen van het land langs de uitlopers van de Andes op een lengte
van 1.750 km uit. Bij de productie van kwaliteitswijnen zijn malbec, cabernet sauvignon, bonarda en syrah de
vooraanstaande rode druivensoorten, bij de witte wijnen ligt de focus op torrentes en chardonnay.
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Arge nti ni ë
Th e R o l l an d Col l ec ti on
Mariflor is een plaats, een wijn en een concept dat
bekend is geworden door Michel en Dany en hun twee
decennia lange betovering met, en onderdompeling
in, het land van Argentinië. Ze zetten voor het eerst
voet in Cafayate in 1988 en dat resulteerde in een
nauwe samenwerking met de familie Etchart op het
YACOCHUYA -landgoed. Gedurende de daaropvolgende
jaren hebben een aantal consultaties geleid tot de „Clos
de los Siete“-onderneming in het zuiden van Mendoza,
dichtbij een kleine wijngaard met oude Malbecwijnstokken, waarvandaan zij persoonlijk Mariflor
leiden. „Val de Flores“ heeft een potentieel waar Michel
zich al bewust van is.

24

De Campo van „Clos de los Siete“ is een landgoed
dat zich uitstrekt over 2100 hectare op de immense
vlakte van Vista Flores in de Valle de Uco, aan de
rand van de Andes. De onderneming werd opgezet
door Michel, ondersteund door een hechte groep
Bordelais-vrienden. Het landgoed is een gezamenlijke
inspanning, verdeeld in afzonderlijke wijngaarden die
elk bijdragen aan een vlaggenschipwijn, „Clos de los
Siete“, en daarnaast zelfstandig hun eigen wijn maken,
net zoals dat gaat bij een Bordeaux château. Michel
gaat in gesprek met al deze medewerkers en stelt in
elke wijnoogst een op Malbec gebaseerd mengsel
samen uit verschillende verhoudingen van druiven
van de afzonderlijke bedrijven. De eerste wijnstokken
werden geplant in 1999 en de eerste Clos de los Siete
werd gemaakt in 2002. Voor deze plaatsnamen met
het achtervoegsel «flor of flores»(„bloem“ voor ons)
was Marie, net als de voornaam van Michel en Dany‘s
dochter, het voorgeordende voorvoegsel.

In 1988 werden Dany en Michel Rolland gevraagd
als adviseurs voor één van de oudste families in de
vallei van Calchaquie. Daar ontdekten ze Cafayate,
een waar paradijs voor wijnbouw in het noordwesten
van Argentinië, en ze raakten verliefd op het land,
de cultuur, de tradities en de mensen. Het was liefde
op het eerste gezicht! Deze Franse wijnconsulenten
waren ervan overtuigd dat unieke, uitstekende wijnen
konden worden geproduceerd in dit berggebied van
de uitlopers van de Andes. Deze buitengewoon mooie
regio ligt enkele honderden kilometers ten zuiden van
de Steenbokskeerkring, op een hoogte van 2 kilometer
en heeft een zeer kenmerkend klimaat met warme
dagen en koele nachten.
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Argentinië

Mariflor Sauvignon Blanc ······························································································ 1760 ······························ 6/0,75
In de neus: Verse amandel- en hazelnootaroma‘s, kruiden (buxus) met een tikje citroengras en een vleugje citrusschil.
Rond en fris, ontvouwt zich als een brede aromatische opstelling waar de aroma‘s van de neus opnieuw in terugkomen.
De lange, aromatische afdronk blijft hangen bij geparfumeerde tonen. Een levendige, vrolijke wijn.
Alcohol: 14,0%

Mariflor Malbec ················································································································ 1761 ······························ 6/0,75

Intense, zeer rijpe bramen en bosbessen en peperige bloemen (pioenroos), met een mooie zoethoutnoot (violet zan) en
subtiele empyreumatische hints die ontstaan bij beluchting (toast). Rijke mond, vol maar niet overdreven, met fluweelzachte tannines die boven komen bij de afdronk. De smaak van rijpe vruchten en zoethout blijft hangen, onderstreept
door een discrete zoetheid die de frisheid van deze complexe en verleidelijke wijn op geen enkele manier overschaduwt.
Alcohol: 15,0%

Mariflor Merlot ·················································································································· 1762 ······························ 6/0,75

Noten van rood en zwart fruit, gevolgd door subtiele hints van chocolade. De mond is gestructureerd, met stevige
tannines en veel body. Fruittonen worden opnieuw gecombineerd met chocolade en vanille, het resultaat van een
lange rijpingstijd van 15 maanden in eiken vaten. Een authentieke Merlot, elegant, delicaat en absoluut aan te bevelen.
Alcohol: 14,0%

Mariflor Pinot Noir ··········································································································· 1763 ······························ 6/0,75

Fijn, delicaat, mooi en subtiel fruitig met tonen van vanille (vanwege een meesterlijk beheerste eikenrijping).
Met beluchting ontstaan hints van fruit (rode pruim en zwarte kers), voorafgaand aan een zoet zoethoutaroma.
In de mond is de eerste indruk die van rijp fruit, met een goede balans van zuurgraad en alcohol die de wijn een
verfrissende, lange afdronk geeft. Een zeer elegante wijn. Alcohol: 15,0%

San Pedro de Yacochuya Torrontes ·············································································· 1768 ······························ 6/0,75

Aroma‘s van oranjebloesem, lychee en citroenschil zijn krachtig en olieachtig. In de mond is dit dik voor Torrontés,
met uitgesproken vettigheid. Smaken van tropisch fruit en lychee zijn pittig en vol met pyrazines. Alcohol: 14,5%

San Pedro de Yacochuya ································································································ 1769 ······························ 6/0,75

Rokerig en mineraal tegelijk, met tonen van geperste druiven (most) na beluchting; Chewy met een mooie rijpe vrucht
en zijdeachtige tannines: mineraliteit en frisheid komen terug in de aanhoudende afdronk. Een evenwichtige wijn die
rechtdoorzee is. Alcohol: 15%
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Arge nti ni ë
Vi ñas Don M a r t ín

De plaats ‚Agrelo‘ in de bekende wijnregio Mendoza
(ongeveer 35 km ten zuiden van de stad Mendoza) is
zonder twijfel één van de beste wijngebieden voor
een malbec. In de regenschaduw van de Andes op een

2014

hoogte van 800-1.100 meter zijn de omstandigheden
ideaal: weinig neerslag, zware alluviale gronden
met kalkafzettingen, kleine oogsten en grote
temperatuurverschillen tussen dag en nacht, wanneer
koude luchtstroom de Andesgebergte afkoelen.
60 hectare eigen wijngaarden, onderverdeeld
in percelen met optimale omstandigheden voor
de geplante druivensoort en gecontroleerde
druppelirrigatie, in de beste en hoogste ligging (ca.
1.000 m) van Agrelo leveren de druiven voor Viñas
Don Martin. Een ervaren en ingespeeld team onder
de leiding van de Duitse oenoloog Andreas Vollmer
(hij was o.a. verantwoordelijk voor Puro) combineert
ambachtelijke perfectie, oenologische competentie en
Argentijnse passie tot grote, krachtige wijnen.

Andreas Vollmer

26

Argentinië
2013

| In
Ds
Fl . /

VIÑAS DON MARTÍN

Ar t

. N r.

hou

dF

l.

2013

Selección Privada Chardonnay······················································································ 1750 ······························ 6/0,75
Goud geel. Complexe bouquet van witte bloesem, citrusvruchten, peer, perzik en abrikoos.
Alcohol: 13,5%

Selección Privada Malbec ······························································································· 1710 ······························ 6/0,75
Diep rood. Helder bouquet met veel frisse bessen. Rijpe kers. Een aangename, fruitige en sterke Malbec.
Alcohol: 13%

Selección Privada Malbec-Cabernet Sauvignon ······················································· 1720 ······························ 6/0,75
Dieprood met paarse tinten. Fruitig en kruidig. Complex en elegant.
Alcohol: 14,5%

Selección Privada Cabernet Sauvignon ······································································ 1730 ······························ 6/0,75
Dieprood met paarse accenten. Rijpe bramen. Halfvolle body met goed gestructureerde tannines.
Alcohol: 14,5%

Selección Privada Cuvée Spéciale ················································································ 1740 ······························ 6/0,75
Dieprood. Bosvruchten, bessen, vanille. Zoete tannines.
Alcohol: 14,5%
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Aus trali ë

Al sinds de 18e eeuw wordt er in Australië wijn verbouwd; aanvankelijk werd deze echter alleen voor de eigen
markt geproduceerd. Na jaren van aanhoudende recessie vertoont de Australische wijn sinds de jaren 60
wereldwijd een sterke groei. Door nieuwe, vaak onorthodoxe verbouwingsmethoden en door de verbouwing
van nieuwe druivensoorten wordt een kwaliteit bereikt die vergelijkbaar is met de grote Europese voorbeelden
uit Italië of Frankrijk.
Vandaag concentreert de Australische wijnbouw zich op meer dan 60 oorsprongsbenamingen met een focus
op de gematigde klimaatzones tussen de 30e en 40e zuidelijke breedtegraad in de deelstaten New South
Wales, Victoria, Zuid-Australië en West-Australië. De grote meerderheid van de vandaag verbouwde druiven
komt oorspronkelijk uit Frankrijk en is nu wereldwijd een synoniem voor wijn uit Australië. Shiraz, cabernet
sauvignon en merlot zijn de vooraanstaande rode druivensoorten; bij de witte wijnen worden chardonnay,
semillon of sauvignon blanc wereldwijd op prijs gesteld. Op een wijngaardoppervlak van meer dan 173.000
hectare met een rode wijn-aandeel van 58% produceren internationaal onderscheiden wijngaarden bijzonder
fruitvolle wijnen van hoge kwaliteit die wereldwijd een groeiend aantal wijnkenners enthousiast maken.
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Austra li ë
Calabria Family Wines

De regio Riverina rondom de plaats Griffith
werd rond 100 jaar geleden voor de wijnbouw
ontsloten. In 1912 werden de eerste irrigatiekanalen
gebouwd en tegelijkertijd de eerste wijnstokken
geplant. Het waren vooral Italiaanse migranten,
die hier vergelijkbare omstandigheden als in hun
thuisland aantroffen en de wijnbouw ontwikkelden.

In 1945 kocht het echtpaar Calabria zijn eerste kleine
fruitplantage in de regio. Gedreven door het verlangen
naar een glas zelfgemaakte wijn aan het einde van de
dag ging hij wijnstokken planten. Binnen enkele jaren
voorzag hij daar ook zijn buren en vrienden mee en de
wijngaard die op deze manier was ontstaan, groeide
onder de leiding van zijn twee zoons tot in de jaren 70.
De daaropvolgende recessie vergde echter een enorme
inspanning van hen en om deze reden besloten zij hun
wijnen uitsluitend onder hun eigen naam op de markt
te brengen en op de hoogste kwaliteit te focussen.

Vandaag staat Calabria Family Wines bekend voor
de hoogste kwaliteitseisen en krachtige wijnen, die
elke keer weer tot de winnaars van internationale
wedstrijden behoren. Voorbeelden zijn onder andere
de zeven wijnen met minimaal 92 punten bij James
Halliday of de - eveneens zeven - gouden medailles bij
de International San Francisco Wine Competition, de
„Best in Show „ tijdens de Decanter World Wine Awards
of het upgraden naar 5 Star Winery op de Halliday Wine
Companion 2019.
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Aus tral ië

Nine Stones Hilltops Shiraz ···························································································· 1101 ······························ 6/0,75
Helder jeugdig paars en donkerrood. Een intens aromatische wijn met spannende aroma‘s, vol van exotische
chocolade, munt, hints van zwarte kersen en een beetje witte peper met een subtiele toets van eikenhout.
Zeer zoet fruit met fijnkorrelige en aanhoudende tannines, een kenmerk van deze wijngaard; uitstekend en
vlezig op het tongoppervlak met een lange, soepele en bevredigende afdronk. Alcohol: 13,5%

Nine Stones McLaren Vale Shiraz ·················································································· 1102 ······························ 6/0,75
Dieprood met paarse tinten. Deze wijn is gedurfd en assertief. Een eerbetoon aan de stijl van McLaren Vale
met elegante bessen en veel aanhoudende aroma‘s van eikenhout die de wijn dragen.
Nu op dronk, of om nog enkele jaren in de kelder te laten rijpen. Alcohol: 13,5%

Nine Stones Barossa Shiraz ···························································································· 1103 ······························ 6/0,75
Kleur van donkere bessen met paarse tinten. Een intens aromatische wijn met aroma‘s van bramen, donkere kersen en
chocolade, met cederhout en een hint van kruidnagel. Gelaagde aroma‘s van zoet fruit met krachtige, maar toch
soepele tannines; vol in de mond met een lange en bevredigende afdronk. Alcohol: 13,5%

Nine Stones Adelaide Hills Chardonnay ····································································· 1104 ······························ 6/0,75
Een klassiek en elegante Adelaide Hills Chardonnay met aroma‘s van meloen, perzik en tropische vruchten.
In de mond worden de aroma‘s aangevuld met een discrete tonen van hout. De wijn met uitstekende lengte.
Alcohol: 13,5%

Three Bridges Chardonnay ···························································································· 1110 ······························ 6/0,75
Een royale rankschikking van geurende, rijpe vruchten, waaronder pittige meloen en grapefruit. Een zacht
gestructureerde mond van witte perzik, cashewnoten en toasty eiken gecombineerd met een citroenachtige,
volle body.. Alcohol: 13 ,0%

Three Bridges Durif ·········································································································· 1111 ······························ 6/0,75
Neus van donkere chocolade met een opstelling van rijpe bramen, ondersteund door toasty Amerikaans eiken.
Een volle mond met grote, rijke karakteristieken, met een tanninerijk mondgevoel van vanilline en kokosnoot
gecombineerd met zoet fruit en warme alcohol. Alcohol: 14,5%

Three Bridges Botrytis Semillon ··················································································· 1112 ······························ 12/0,375
Een elegant bouquet met kenmerken van ananas, marmelade en botrytis. Weelderige mond van perzik en citrus smaken
gecombineerd met de zoetheid van botrytis, afdronk heeft een vleugje verfrissende zuurgraad. Alcohol: 12 ,5%

Whistling Duck Cabernet-Merlot ·················································································· 1201 ······························ 6/0,75
Levendig paars, diepkarmijnrood. Verheven aroma‘s van pruimenvruchten met ondertonen van verse bessen.
Met duidelijke tonen van rode bes en pruim. Het mengsel maakt gebruik van de unieke samenhang tussen de tannines
en drijfkracht van de Cabernet Sauvignon enerzijds en de zachte eigenschappen van de Merlot anderzijds. Alcohol: 14,0%

Whistling Duck Shiraz ····································································································· 1202 ······························ 6/0,75
Dieprood. Deze halfvolle Shiraz vertoont in de aanzet aroma‘s van aardbeienjam en pruim, met hints van kruidige
peper en vanille die de wijn aromatische complexiteit geven. In de mond is de wijn zacht, soepel en sappig, en komen
er aroma‘s van verse, rijpe frambozen naar voren met een ondertoon van zijdezachte tannines. Alcohol: 14,5%

Whistling Duck Chardonnay ·························································································· 1203 ······························ 6/0,75

Bleke strokleur met groene tinten. Frisse en schitterende grapefruits en limoen gelaagd met gedroogde mango
en bananenextract. Een parade van tropisch fruit, geraspte limoen, meloen en vijgen. Deze wijn, ongecompliceerd
en met fruit voorop, is opwekkend, fris en vol van smaak. Levendige zuren geven deze wijn een lange en verfrissende
afdronk. Alcohol: 13,0%

Whistling Duck Semillon-Sauvignon Blanc ································································ 1204 ······························ 6/0,75
Heldere strokleur met hints van groen. Aroma‘s van vers tropisch fruit met een kruidige toets. Een frisse,
goed uitgebalanceerde wijn, zacht en rond in de mond met meerdere lagen fruit.
Voldoende zuren om de wijn een lange afdronk te geven. Alcohol: 12 ,0%
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Austra li ë
Zi lzie
De familie Forbes verbouwde al bijna drie decennia
druiven voor enkele van de zeer beroemde Australische
wijnbouwbedrijven in de regio Murray Darling voordat
zij in 1999 haar eigen bedrijf oprichtte en in het
daaropvolgende begon hun eerste wijn onder de naam
Zilzie op de markt te brengen.

Familie Forbes

Hun authentieke en heldere wijnen werden snel
een groot succes en al in 2004 werd Selection 23
ingevoerd. Nog eens vijf jaar later begon onder
de naam Zilzie Regional Collection de verkoop
van een selectie van speciaal geselecteerde
wijnsoorten uit de beste wijnbouwgebieden van
Australië: Shiraz uit de Barossa Valley, Cabernet
Sauvignon van de Terrarosa-gronden in Coonawarra,
Chardonnay uit het oudste wijnbouwgebied Yarra
Valley en Pinot Noir uit de koele Adelaide Hills.

Op deze manier ontwikkelde Zilzie zich binnen
enkele jaren tot één van de meest succesvolle
jonge wijnbouwbedrijven van Australië dat al veel
onderscheidingen heeft ontvangen en als enige
wijngaard uit de regio door de toonaangevende
Australische wijncriticus James Halliday in zijn 2009
Wine Companien met 4,5 sterren werd gewaardeerd.
Daarbij blijven ook onder de leiding van de volgende
generatie, de broers Steven en Andrew Forbes, in de
toekomst de familie en de liefde voor de regio centraal
staan.
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Regional Collection Barossa Shiraz ·············································································· 3210 ······························ 6/0,75
Intens, dieprood met paarse tinten. Lagen van donker fruit, pruim, moerbessen, cederhout en kruiden.
Zeer aantrekkelijke noten van pruim en donkere kers, met subtiele tonen van kruidige eik en mooie tannines.
Alcohol: 13,5%

Regional Collection Coonawarra Cabernet Sauvignon ··········································· 3211 ······························ 6/0,75
Diepsteenrood. Pruim, zwarte bes, een hint van munt en geroosterde tannines met een aanhoudende
afdronk met tonen van eik.
Alcohol: 13,5%

Regional Collection Yarra Valley Chardonnay ···························································· 3212 ······························ 6/0,75
Jeugdig strogeel. Nectarine, witte perzik en citrusvruchten met een hint van eikenhout. Elegant en verfijnd met
veel fruit in de mond, nadrukkelijke nectarine, subtiele romige textuur en verfrissende mineraliteit.
Alcohol: 12,5%

Regional Collection Pinot Noir Adelaide Hills ··························································· 3213 ······························ 6/0,75
Bleek strogeel met groene tinten. Intense aroma‘s van bloemen en sorbet. Levendige aroma‘s van bloemen en
tropisch fruit, een natuurlijke zoetheid gebalanceerd met een pikant zuurgehalte en een verfrissende noot.
Alcohol: 12,0%

Selection 23 Moscato ······································································································ 3220 ······························ 6/0,75
Bleek strogeel met groene tinten. Intense aroma‘s van bloemen en sorbet. Levendige aroma‘s van bloemen en
tropisch fruit, een natuurlijke zoetheid gebalanceerd met een pikant zuurgehalte en een verfrissende noot.
Alcohol: 8,0%

Selection 23 Sauvignon Blanc ······················································································· 3221 ······························ 6/0,75
Bleek strogeel met groene tinten. Bleek strogeel met groene tinten. Aroma‘s van pittige citrusvruchten en
passievrucht. Fris, opwekkend en elegant met overvloedige aroma‘s van citrusvruchten en tropisch fruit en
een mooie aanhoudende afdronk.
Alcohol: 11,5%

Selection 23 Chardonnay ······························································································· 3222 ······························ 6/0,75
Bleek strogeel met groene tinten. Rijpe citrusvruchten, gele perzik en abrikoos, met een hint van eikenhout.
Een romige textuur en een frisse afdronk.
Alcohol: 13,5%

Selection 23 Shiraz ·········································································································· 3223 ······························ 6/0,75
Diepkarmijnrood met paarse tinten. Kruidig parfum met zoete, donkere bessen. Overvloedige rode bessen
met een hint van zoethout en een aanhoudende, zijdezachte afdronk.
Alcohol: 13,5%

Selection 23 Merlot ········································································································· 3224 ······························ 6/0,75
Mooi rood met paarse tinten. Rijpe kersen met aroma‘s van noot en zoet eikenhout. Vol en rond in de mond
met donkere bessen, zijdezachte tannines en een afdronk met aroma‘s van geroosterd eikenhout.
Alcohol: 13,5%
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Austral ië
B r ygo n Re s er ve

Brygon Reserve Wines is een wijnmakerij uit Margaret
River in West-Australië. Veel van de beste wijngaarden
uit het land bevinden zich hier, waar ze uitstekende
druiven produceren en prijswinnende wijnen met
buitengewone smaak maken, die complex en
kwalitatief hoogstaand zijn. Brygon Reserve Wines
wordt beheerd en geëxploiteerd door de Fraser-Scott
familie en staat onder het getalenteerde toezicht

van chef-wijnmaker David Longden. Brygon Reserve
Wines is een dynamische, nieuwe wijnmakerij die
in 2009 werd geopend en internationaal respect
en bijval heeft ontvangen, met wel meer dan 400
prijzen en accolades, inclusief 9 trofeeën bij ‚s werelds
voornaamste wijncompetities. In 2012 is het verkozen
tot Top 10 Best Winery in Australia door James Halliday
en heeft het meerdere „Wine of the Year“-nominaties
mogen ontvangen van Winestate Magazine.
Brygon Reserve Wines worden vervaardigd bij de
wijngaarden zelf en de prachtvolle, zachtjes glooiende
heuvels van Margaret River, ongeveer 300 kilometer
ten zuiden van Perth, de hoofdstad van West-Australië.
De wijnmakerij bevindt zich op een wijngaard van
7,5 hectare (de eerste aanplantingen werden in 1998
gemaakt) en maakt gebruik van zowel wereldwijd
toonaangevende, ultramoderne technologie als
doorgewinterde technieken bij de wijnproductie. De
Margaret River regio wordt internationaal gezien als
een van de meest exclusieve gebieden voor wijngroei.
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Met een mediterraan klimaat, een landschap van
aangename heuvels en de invloed van de Indische
Oceaan, wordt Margaret River vermaard om de
rode en witte kwaliteitswijnen, die daar worden
geproduceerd. Bij Brygon Reserve Wines gebruiken
we naadloos geïntegreerde ultramoderne technologie
en traditionele methodes bij het maken van wijn. Elk
stadium van de productie wordt zorgvuldig met de
computer gecontroleerd en zintuiglijk beoordeeld.
Strenge temperatuurcontroles gelden tijdens de
gehele productie, evenals anaerobe behandeling van
witte wijnen, kuipgisting en voorzichtige rijping van
rode en witte wijnen op vat met temperatuurregeling.
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Bin 882 Shiraz···················································································································· 6611 ······························ 6/0,75
Bouquet van rijpe en vlezige donkere bessenvruchten en een hint van peper en specerijen. Kenmerken van braam,
pruim en zwarte kersen. Evenwichtig, met een lange afdronk. Alcohol: 14,0%

Bin 822 Cabernet Merlot ································································································ 6612 ······························ 6/0,75
Verheven aroma‘s van rode en zwarte bessen. Een rijke smaak, vol van zwarte aalbes en chocolade die lang
volhouden en een afdronk met zachte tannines. Alcohol: 14,0%

Bin 8888 Cabernet Sauvignon ······················································································· 6613 ······························ 6/0,75
Geurrijke aroma‘s van zwarte bes, vlezige en rijpe pruimen en koffiebonen. Aroma‘s van zwarte aalbes met een
aanhoudende afdronk. Goed afgewogen eikenhout en zijdezachte tannines. Alcohol: 14,5%

Bin 848 Sauvignon Blanc ································································································ 6614 ······························ 6/0,75
Brygon Reserve Sauvignon Blanc heeft aroma‘s van verse citrusvruchten, passievrucht en ananas.
Een door fruit gedreven, levendige smaak, puur en helder in de afdronk. Alcohol: 12,5%

Hummingbird Semillon-Sauvignon Blanc ·································································· 6630 ······························ 6/0,75
60% Semillion 40% Sauvignon. Tropische fruitaroma‘s, guave met tonen van kruiden.
Fris en levendig met evenwichtig en aantrekkelijke frisheid. Alcohol: 12,5%

Hummingbird Cabernet Sauvignon ············································································· 6640 ······························ 6/0,75
Fruitig bouquet van braam en moerbei. Een volle smaak met zoete donkere bessenvruchten. Subtiele,
zijdezachte tannines en een lange, soepele afdronk. Alcohol: 15,0%

Hummingbird Shiraz ······································································································· 6650 ······························ 6/0,75
Humming Bird Shiraz vertoont tonen van rijpe pruim en chocolade terwijl aroma‘s van zoethout vrijkomen.
In de mond verrukkelijke aroma‘s van donkere bessen en bosvruchten, een profiel van stevige tannines met een fris
zuurtje en tonen van eikenhout op de achtergrond. Alcohol: 14,0%

The Bruce Cabernet Sauvignon ···················································································· 6660 ······························ 6/0,75
Aroma‘s van rijke zwarte bes, cederhout en chocolade. In de mond intense aroma‘s van zwarte aalbessen met het
subtiele karakter van een cederhouten sigarenkist en specerijen. Alcohol: 13,5%

The Bruce Merlot ·············································································································· 6661 ······························ 6/0,75
Bramen en rijpe zwarte bessen overheersen in de neus, met hints van zwarte peper en kruiden. In de mond is hij
gebalanceerd en vol met fijne tannines, perfect geïntegreerd met subtiele aroma‘s van eikenhout. Alcohol: 14,0%

The Bruce Shiraz ··············································································································· 6662 ······························ 6/0,75
Verheven aroma‘s van rode bessenvruchten, rijpe pruim en donkere kers ondersteund door een subtiel aroma van
eikenhout. Rijk in de mond met lagen van bosvruchten en fijnkorrelige tannines, wat de complexiteit verhoogd.
Alcohol: 14,0%

The Bruce Chardonnay ···································································································· 6663 ······························ 6/0,75
Aroma‘s van witte steenvruchten en citrus met subtiele tonen van vuursteen. In de mond vertoont de textuur
frisse en levendige aroma‘s van limoen en citroen, met witte perzik en een hint van cashewnoot.
Een schone en frisse afdronk. Alcohol: 14,0%
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Austral ië
He ntley Farm

Hentley Farm, gelegen op de roodbruine bodem
van de westelijke Barossa Valley, werd in de jaren
90 aangeschaft door oprichters Keith en Alison
Hentschke. Het landgoed, bestaande uit verschillende
boerderijgebouwen, bestrijkt meer dan 150 hectare
aan wijngaard. Na uitgebreid onderzoek om erachter
te komen waar in de Barossa Valley de beste rode
wijndruiven worden geproduceerd, kwamen ze
terecht bij de vruchtbare rode grond van het
Seppeltsfield gebied. Keith maakte gebruik van een
oude bodemkaart uit de jaren 50 om op strategische
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wijze de beste percelen te vinden en schafte na een
paar jaren Hentley Farm aan. Hentley Farm gelooft
dat het een echt bijzonder landgoed is, speciaal
verkozen door de grondlegger, Keith Hentscke,
vanwege de bodemkwaliteit en de geografische
omlijsting. Voor Hentley Farm draait het allemaal om
het luisteren naar het land en het aanplanten van de
juiste wijnranken op de juiste plek, op de juiste manier.

De wijngaarden bevatten de volgende soorten: Shiraz
(70%). Grenache (17%), Cabernet Sauvignon (10%),
Zinfandel (2%) en een klein perceel met Viognier (1%). De
percelen zijn zorgvuldig uitgekozen op hun oriëntering
en aspect, waarbij verschillende stammenmaterialen
zijn gebruikt aan de hand van hun geschiktheid. De
diepgang en complexiteit van de wijnen zijn het
resultaat van de grote verscheidenheid aan terroirs op
Hentley Farm, ontstaan uit de grote diversiteit binnen
de 150 hectare van het landgoed, met hellingen op
het oosten en westen en grote hoogteverschillen.
Een ondergrond met een dichte structuur van
brokkelige klei kan veel water vasthouden, wat
tijdelijke verlichting kan geven aan de wijnranken
tijdens periodes met geringe neerslag. Ze herkennen
hun beschermende verantwoordelijkheden naar
het land toe en de wijnranken worden dus tot hun
optimale kunnen grootgebracht aan de hand van
correcte milieupraktijk, die de duurzaamheid van
de landbouw en de biodiversiteit van de wijngaard
ondersteunt. Bij Hentley Farm maken ze gebruik van
een niet-geïrrigeerde landbouwmethode, waarbij de
nadruk ligt op het behouden van de natuurlijke balans
tussen wijnrank en aarde met minimale verstoring.
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The Marl Shiraz Barossa Valley ······················································································ 6711 ······························ 6/0,75
Super sappig, levendig, complex en van geweldige kwaliteit. Framboos, chocolade en vanille met hartige tonen
in de neus. Alcohol: 15,0%

The Marl Cabernet Sauvignon Barossa Valley ···························································· 6712 ······························ 6/0,75
Cabernet staat voorop in de neus met munt, tomatenblad en peperkorrels, terwijl de onderliggende heldere en framboos
en aalbes zorgen voor frisheid. Deze fleurige rode vruchten en munt vermengen zich in de mond met de zachte tannines,
die over een langere periode consistent zijn gemacereerd. Cabernet en rijk en levendig fruit uit Barossa komen samen!
Alcohol: 14,5%

The Marl Grenach Barossa Valley ·················································································· 6713 ······························ 6/0,75
Deze wijn vertoont de beste kenmerken van Grenache: een lichte maar ook levendige kleur, fijne maar ook complexe
neus, elegant maar ook met textuur in de mond; traditionele aroma‘s van aardbei, framboos en Turks fruit vermengen
zich met de invloed van tropisch fruit, wat zorgt voor een aromatische toevoeging. Verse aardbeien zorgen in de mond
voor de verwachte expressie van levendig fruit, en de aanhoudende tannines zorgen voor een hartig verrassingselement.
Kruidige aroma‘s van nootmuskaat en tijm komen ook voor in de mond en zorgen voor toegevoegde complexiteit en
lengte. Alcohol: 14,5%

The Beauty Shiraz Barossa Valley ·················································································· 6720 ······························ 6/0,75
Zeer verheven en complexe aroma‘s van bloemen, steenvruchten en tropisch fruit, waaronder jasmijn, perzik, satsumapruim, passievrucht en kweepeer. Deze aroma‘s komen naar voren in de mond, vol maar ook zacht en ondersteund door
elegante tannines, geweldige lengte en goed geïntegreerd eikenhout. Alcohol: 15,0%

The Beast Shiraz Barossa Valley ···················································································· 6721 ······························ 6/0,75
Deze wijn heeft in de neus compacte donkere vruchten, zwarte olijf, tapenade en aardse aroma‘s. Zwarte vruchten
blijven in de mond hangen; in het bijzonder bramen die na enige tijd naar voren barsten. Het profiel van tannines is
duidelijk, vooral in de aanzet, maar dit doet niet af aan de lengte van de afdronk. Het aroma van eikenhout is goed in
balans en zorgt voor tonen van geroosterde kokosnoot en amandelen. Alcohol: 14,0%

Hentley Farm Viognier Barossa Valley ········································································· 6729 ······························ 6/0,75
Steenvruchten domineren het bouquet met geweldige aroma‘s van abrikoos en perzik, terwijl onderliggende aroma‘s
van witte bloemen, gember en toasty eiken de complexe neus ondersteunen. Steenvruchten vertalen zich naar het
gehemelte en voegen zich samen met lemon curd en de tropische vruchten, ananas en meloen. De mond is vol
en textuur. Deze textuur combineert met een hoge zuurgraad. Dit zorgt voor aansturing naar het gehemelte en
een grote lengte. Alcohol: 14,0%

Hentley Farm Shiraz Barossa Valley ·············································································· 6730 ······························ 6/0,75
Een verheven wijn die aroma‘s vertoont van donkere kers, zwarte bes, framboos, satsuma-pruim en zwarte olijven.
In de mond traditionele kenmerken van Hentley Farm met zachte, sappige tannines die worden ondersteund door
donkere vruchten en een evenwichtig zuurtje. Tonen van kers en zoethout brengen complexiteit met zich mee, terwijl
de balans tussen fruitintensiteit en aroma‘s van eikenhout zorgen voor een lange afdronk. Alcohol: 14,0%

Hentley Farm The Stray Mongrel ·················································································· 6731 ······························ 6/0,75
In de aanzet aroma‘s van aardbei en framboos, gecomplimenteerd door tonen van specerijen als nootmuskaat,
kaneel en gedroogde lavendel. In de mond komen prachtige rode vruchten samen met aardse tannines die voor
langere tijd zijn gemacereerd en een kruidige, van Grenache afgeleide nuance. Alcohol: 14,5%

Clos Otto Shiraz Barossa Valley ····················································································· 6740 ······························ 6/0,75
Verheven en complex in de neus, met peper, zoethout, viooltjes, steenvruchten en satsuma-pruim, ondersteund door
geroosterd eikenhout. Steenvrucht en pruim houden aan in het midden, terwijl vlakke, zijdezachte tannines voor
structuur en lengte zorgen. Alcohol: 14,5%
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Chili

De diverse geografie en het gunstige klimaat maakt Chili tot een logische keuze voor de wijnproductie.
De hedendaagse consument verwachttevens wijnen van een hoog niveau en bovendien ecologisch
verantwoord geproduceerd. Het klimaat in Chili wordt sterk beïnvloed door de verkoelende werking van
de Stille Oceaan en de Humboldt stroom, die begint in de ijzige wateren rondom Antarctica en vervolgens
langs de westkust van Zuid-Amerika stroomt.
Het mediterrane klimaat zorgt voor warme, droge zomers en koude, regenachtige winters, uitstekend dus
voor de wijnbouw. De interactie tussen de koude zee en de Andes resulteren in een groeiseizoen met
veel zon en temperaturen die elke avond dramatisch dalen. Deze temperatuurschommelingen zorgen
ervoor dat er in druivensoorten zoals de Sauvignon Blanc en Chardonnnay zich veel verse fruitsmaken
ontwikkelen , tevens een frisse zuurgraad, en in het geval van rode wijnen, zoals Merlot, Carmenere of
Cabernet Sauvignon, rijpe tannines en een diepe kleur.
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Valle S e cre to
Het project ontstaat wanneer Antonio Puntí, Claudio
Berndt en Richard Samale, alle drie liefhebbers en
connaisseurs van wijn, samenkomen met als doel
het creëren van een wijn met unieke eigenschappen
in een bevoorrechte locatie. Valle Secreto is een
innovatief project dat de wijncultuur samenbrengt met
toerisme en de moderne installaties verenigt met de
romantiek en de mystiek van de 19e-eeuwse kerk en de
omliggende natuur.
Men richt zich op het verkrijgen van kwaliteitswijnen
en houdt hier gedurende het hele productieproces
rekening mee, zodat de klanten een uniek en
opmerkelijk product kunnen bieden waarin alle
kenmerken en karaktereigenschappen voorkomen
die eigen zijn aan wijn uit de vallei waar Valle Secreto
wordt geproduceerd.

Om het verwachte resultaat van dit project te kunnen
waarborgen, heeft Valle Secreto drie fundamentele
eenheden ingesteld. Ten eerste komt het veld, dat
wordt beheerd door een “Head of Country”. Samen met
zijn medewerkers zorgt hij voor het welzijn van het
land en een goede invoering van elk van de stappen die
nodig zijn om fruit van hoge kwaliteit op de wijnranken
te laten groeien.
De wijnmakerij vormt de tweede eenheid, waar de
“Head of Industrial” en zijn medewerkers dit kwalitatief
hoogstaande fruit veranderen in wijn met gebruik van
de schonere en meer efficiënte productiemethodes die
vandaag de dag beschikbaar zijn. De bovengenoemde
eenheden worden ondersteund en overzien door
onze Wijnmaker. Tenslotte, nadat ons product is
geproduceerd, komt het in de handen van de afdeling
Business Management, waar onze leidinggevenden
over de hele wereld de eigenschappen en voordelen
van onze wijn laten zien.

First Edition is, zoals de naam al aangeeft, de eerste
wijn die ooit is geproduceerd door Valle Secreto – de
eerste editie en het eerste geheim.
De perfecte balans tussen fruit, eikenhout en
zuren, en de uitmuntende structuur en balans
zorgen ervoor dat onze exclusieve De Private
Edition-lijn is mogelijk gemaakt door de unieke
klimaatomstandigheden waarbij de wind en de dag-/
nachttemperatuurschommelingen de wijnen subtiele
tannines en mooie aroma‘s geven, waaruit de invloed
van het terroir, de leemgrond en het gesteente blijkt.
Het belangrijkste kenmerk van deze wijn is zijn frisheid
en uitstekende balans tussen alcohol en zuurgehalte.
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First Edition Cabernet Sauvignon Valle de Cachapoal DO ······································ 2301 ······························ 6/0,75
Kersrood, briljant en aanlokkelijk. Geroosterde aroma‘s. Eik gevolgd door fruit, met gedroogde
zwarte pruim, gedroogde vijgen en cassis.
Alcohol: 14,5%

First Edition Carménère Valle de Cachapoal DO ······················································· 2303 ······························ 6/0,75
Dieprood met paarse tinten. Complex in de neus met hints van braam en gerijpt zwart fruit. Vervolgens komen
kruidnagel en peper naar voren. Aangenaam en smaakvol in de mond met een goed gewicht en volume.
Alcohol: 14,5%

First Edition Syrah Valle de Cachapoal DO ································································· 2302 ······························ 6/0,75
Dieppaarsrood. Karamel en snoep, met zeer aanlokkelijke noten van room en bramenijs.
Zeer smaakvol in de mond, aangenaam met eikenhout en een aanhoudende afdronk.
Alcohol: 14,5%

First Edition Late Harvest Viognier Valle de Cachapoal DO ··································· 2305 ······························ 6/0,375
Geel met gouden tinten. De druiven zijn laat geoogst voor de optimale smaak en suikergehalte.
Elegant en complexe aroma‘s van rijp fruit. Evenwichtige zuurgraad en zoetheid met een aangename frisheid.
Alcohol: 12%

Private Edition Cabernet Franc Alto Cachapoal DO ················································· 2320 ······························ 6/0,75
Intens robijnrood. Een wijn met intense aroma‘s, viooltjes, rood fruit, sappig en fris in de mond, goed volume,
ronde tannines en een lange afdronk.
Alcohol: 14,5%

Private Edition Syrah-Cabernet Sauvignon-Carménère Alto Cachapoal DO ······ 2330 ······························ 6/0,75
Intens robijnrood. Een wijn met grote volharding in de mond, wat de complexe aroma‘s van zwart fruit benadrukt.
Het heeft een perfecte harmonie die is ontstaan door het rijpen in Franse eikenhouten vaten. In de neus duidelijke
aroma‘s van rode kers, met noten van geroosterde rode paprika en bosbessenjam.
Alcohol: 14,5%

Profundo Alto Cachapoal DO ························································································ 2340 ······························ 6/0,75
Van de beste wijnstokken aan de voet van het Andesgebergte in Alto Cachapoal Valley.
Diep kersrood. Elegant en complex. Met rijp fruit, kruiden, bloemen, tabak en chocolade.
Alcohol: 14,5%
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Puntí Ferrer

Het verhaal van de familie Punti dateert uit 1953,
toen Jaime Punti Desveus vanuit Manresa in
Catalunya, Spanje, aankwam in Chili. Al vijftig
jaar is de familie gericht op het produceren van
kwaliteitswijnen in de vallei van Rapel, meer
specifiek in het berggebied van de stad Rengo.

In het begin werden de druivenmost verkocht in
bulkcontainers van vijf liter, zoals destijds gebruikelijk
was in dat gebied. Met het verstrijken der jaren werd
de productie steeds meer gespecialiseerd, en door
een toename van kennis en ontwikkeling steeg ook de
kwaliteit van de gebottelde wijnen. De jongste zoon,
Antonio Punti Ferrer heeft deze traditie voortgezet,
en heeft zich gewijd aan de productie en de verkoop
van zijn kwaliteitswijnen in het buitenland. Rapel
Valley is de thuisbasis van de wijngaarden, waar druiven
groeien als Cabernet Sauvignon, Merlot, Carménère,
Syrah en Sauvignon Blanc.

Alle druiven worden zorgvuldig geselecteerd en
worden vervolgens bewerkt op een wijze die de beste
kwaliteit garandeert voor onze wijnen. Onze winery
is ontworpen voor de productie en opslag van wijnen
van hoge kwaliteit. De totale capaciteit vandaag de
dag is 1,4 miljoen liter in roestvrijstalen vaten, op een
oppervlakte van 750 vierkante meter.

Puntí Ferrer
Wij willen u graag uitnodigen kennis te maken met
onze producten en te genieten van de balans tussen de
ervaring van de oude wereld en de stijl van de nieuwe
wereld. In iedere fles zult u deze balans aantreffen.
SIGNATURE
Een klassieke lijn met uitmuntende, onderscheidende
smaken en kleuren, ontwikkeld om de smaken van rood
vlees, vis en zeevruchten te delen en te completeren.
RESERVA
Wijnen met intense smaken en fruitige aroma‘s,
karakteristiek voor Punti Ferrer‘s wijngaarden.
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Cabernet Sauvignon Signature Valle de Rapel DO ··················································· 2406 ······························ 6/0,75
Donkerfruit met munt. Goede combinatie van fruit en hout
Alcohol: 13,5%.

Merlot Signature Valle de Rapel DO ············································································· 2404 ······························ 6/0,75
Bramen, chocolade. Lichte hint van menthol. Perfect bij roodvlees, lam en kaasplankje.
Alcohol: 13,5%

Carménère Signature Valle de Rapel DO ····································································· 2405 ······························ 6/0,75
Kruidig (zwarte peper ). Aardbei.
Alcohol: 13,5%

Sauvignon Blanc Signature Valle de Rapel DO ·························································· 2401 ······························ 6/0,75
Grapefruit en appel. Fris. Fruitige afdronk.
Alcohol: 13,5 %

Sauvignon Blanc Reserva Valle de Rapel DO ····························································· 2450 ······························ 6/0,75
Kruisbessen, verse hooi, asperges en appels. Zeer elegant. Fris en aanhoudende aroma‘s.
Alcohol: 13,5%

Chardonnay Reserva Valle de Rapel DO ······································································ 2440 ······························ 6/0,75
Fruitig bouquet. Een combinatie van ananas, perzik en peer met een zachte minerale tonen.
In de mond prettig zuurtje en fris.
Alcohol: 13,5%

Cabernet Sauvignon Reserva Valle de Rapel DO······················································· 2430 ······························ 6/0,75
Munt, cassis, grapefruit. Lichte leder in de finale.
Alcohol: 13,5%

Carménère Reserva Valle de Rapel DO ········································································ 2445 ······························ 6/0,75
Roodfruit, pepertje en kruidnagel. Met subtiele hint van tabak.
Mondvullend en perfect in balans.
Alcohol: 13,5%

Cabernet Sauvignon Gran Reserva Valle de Rapel DO ············································· 2460 ······························ 6/0,75
Bramen, specerijen, vers gesneden hout en kersen. Vol en complex.
Heldere structuur en goedgeïntegreerde tannines.
Alcohol: 14,0%

Chardonnay Gran Reserva Valle de Maule DO ··························································· 2470 ······························ 6/0,75
Aananas, amandelbloesem, perzik en vanille. Tropische vruchten. Aromatisch, vol en zacht.
Alcohol: 13,5%
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M onte Bl an co
Antonio Puntí Ferrer is in zijn vaders voetstappen
getreden, die uit Manresa in Catalonië, Spanje kwam
en een familietraditie van meer dan 50 jaar volgde, zijn
leven wijdend aan de productie van hoogwaardige
wijnen. Hun voornaamste motivatie is het beste van
Chili aan onze klant te leveren, weergegeven door
een kwaliteitsproduct van intense expressie, een
echt aangename drinkervaring. Hun doel is de markt
ongecompliceerde wijnen te bieden en onze klant
een eersteklas service te bieden, omdat we weten
dat excellentie alleen kan worden bereikt door een
evenwicht tussen kwaliteit en service.

De kelder is ontworpen om hoogwaardige wijnen te
produceren. Onze capaciteit van 5 miljoen liter wordt
verdeeld over roestvrijstalen tanks en betonnen
tanks met geheel gereguleerde temperatuur over een
oppervlak van 2.500 vierkante meter. Ze hebben ook 9
machines voor bottelen en etiketteren die hen in staat
stellen om aan elke vraag te voldoen.
De wijngaarden produceren rassen zoals Cabernet
Sauvignon, Merlot, Carmenere, Sauvignon Blanc,
Chardonnay en Pinot Noir, die afkomstig zijn uit enkele
van de meest prestigieuze valleien in Chili. Ze streven
ernaar om het meest intense fruit en de beste kwaliteit
te produceren.
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Chardonnay Classico Valle Central DO ······································································· 24051 ···························· 6/0,75
Peer, ananas en witte perzik. Fris en medium bodied, met hints van exotische vruchten.
Alcohol: 13,5%

Sauvignon Blanc Classico Valle Central DO ······························································· 24071 ···························· 6/0,75
Kruisbes, grassig, asperge en appel. Elegant met aantrekkelijke frisheid.
Alcohol: 13,5%

Cabernet Sauvignon Classico Valle Central DO ························································ 24061 ···························· 6/0,75
Donkerfruit met munt. Goede combinatie van fruit en hout.
Alcohol: 13,0%

Merlot Classico Valle Central DO ·················································································· 24041 ···························· 6/0,75
Bramen, chocolade. Lichte hint van menthol. Perfect bij roodvlees, lam en kaasplankje.
Alcohol: 13,5%
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De Duitse wijnbouw heeft zich ontwikkeld in het meest noordelijke klimaat waar een wijnstok zich kan
handhaven. De druiventeelt staat onder strenge controle en bestaat voornamelijk in het westen van
Duitsland, langs de rivier de Rijn en zijn zijrivieren. Als wijnland heeft Duitsland een grote reputatie op
internationaal niveau met de meest elegante en aromatische zuivere witte wijnen. Deze reputatie is vooral
gebaseerd op de Riesling druif voor aromatische, fruitige en elegante witte wijnen die bovendien variëren
van zeer helder en droog naar evenwichtige, zoete wijnen met veelal grote concentratie.
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Weing ut G ehring

Theo & Diana Gehring

„Back to the future“ karakteriseert het verband tussen
traditie en moderniteit waar Diana en Theo Gehring
voor staan.
Dit begint al bij hun eigen logo dat de naam verdeelt
in zijn componenten Gehr, een Oud-Germaanse speer
(ger), en Ring en in duidelijke, moderne beeldtaal
overbrengt. Dit verband tussen traditie en moderniteit
komt niet alleen tot uiting in het logo, maar zet zich
voort tot in de wijngaarden en -kelder.
Zo herontdekt Theo Gehring regionaal geteelde
historische druivensoorten. Hij legde een wijngaard
aan met de bijna uitgestorven druif Gelber Orleans, –
tussen 1921 en 2002 waren er geen bottelingen van deze
druivensoort en ze heeft kunnen overleven doordat

er wat nakomertjes van de druif zijn gevonden op
verwilderde wijngaarden –, die ooit wijdverspreid was
op o.a. de beroemde rode hellingen in het wijngebied
Rheinhessen, de Roter Hang. In ruil daarvoor doet hij
afstand van internationale druivenrassen waarin men
in de wijngaarden van Nierstein niet gespecialiseerd is.
Een specialiteit van het wijngoed is verjus, het
„groene sap“: om de kwaliteit van de Gelber Orleans
te verhogen, worden de druiventrossen uitgedund als
ze nog onrijp zijn en vervolgens worden de geplukte
druiven geperst. Het sap wordt hierna gefilterd
en gebotteld. Het is basisch, zonder additieven –
daardoor na opening kort houdbaar –, histamineen allergievrij. Het product is ideaal in de keuken
als milder alternatief voor azijn of citroen en een
scheutje verjus in een glas water is heerlijk verfrissend.
Bovendien is een van de essentiële ingrediënten
van Dijonmosterd-verjus in plaats van azijn.
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Het wijngoed is eind jaren 50 ontstaan toen de kuiperij
van de grootouders van Theo niet meer winstgevend
was en hun toenmalige hobby, het maken van wijn,
het gezin kon en moest gaan voeden. In 1994 nam
Theo Gehring het bedrijf over en twee jaar later
trouwde hij met zijn vrouw. In 2001 greep hij zijn
kans en ontvluchtte de beperkende omstandigheden
in de oude stad van Nierstein. Sindsdien hebben ze
een waar juweeltje en aanspreekpunt gecreëerd voor
wijnliefhebbers, ook van ver buiten de stad.
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Vollmond Rotwein Cuvée ······························································································· 5040 ······························ 6/0,75
Licht, fris en aangenaam sappig. Een intens fruitige Cuvée (zwarte kers, aardbei, braam) met een subtiele kruidigheid.
Alcohol: 12,0%

Herr Müller geht fremd ··································································································· 5041 ······························ 6/0,75
Aromatisch, fris, fruitig en ongecompliceerd – Müller-Thurgau verenigt zich met muskaatwijn tot een perfecte avondwijn.
Alcohol: 11,5%

Riesling Roter Hang ········································································································· 5042 ······························ 6/0,75
De rode, verweerde bodem zorgt voor het zeer uitgesproken minerale karakter van de Riesling.
Alcohol: 12,0%

Grauer Burgunder ············································································································ 5043 ······························ 6/0,75
Een typische Grauburgunder (Pinot Gris) met een fijn, vol bouquet, een elegante kruidigheid en toegankelijkheid.
Alcohol: 12,0%

Niersteiner Ölberg Gelber Orleans ··············································································· 5046 ······························ 6/0,75
Laatrijpend met een solide zuurbalans. Aroma‘s van zurig fruit zoals kweepeer, groene appel en wat specerijen.
Alcohol: 12,0%

Niersteiner Ölberg Chardonnay Alte Reben ······························································ 5045 ····························· 6/0,75
Deze Chardonnay van de Alten Reben (oude wijnstokken) in Ölberg rijpt in grote houten vaten die nog door de
oprichter van de wijnmakerij gemaakt zijn.
Alcohol: 12,5%

Verjus – Essigersatz ·········································································································· 5049 ······························ 6/0,75
Het groene sap is basis. Als veganistisch alternatief voor azijn en citroen is het een verrijking in de keuken.
Ideaal in verfrissende dranken zoals schorle.
Alcohol: 12,5%
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Eckehar t G rö h l
De wijnbouwfamilie woont al sinds 1625 in
Weinolsheim en verbouwt vandaag in de 12e generatie
op ongeveer 20 hectare wijnstokken. Milieuvriendelijke
voorzorgsmaatregelen staan daarbij centraal: de
wijnbouw is aangepast aan de natuur en hun begrip
van hun ambacht is onderworpen aan de principes
van de duurzaamheid. In hun excellente ligging in het
heuvellandschap en aan de Rijnoever creëren zij samen
met de natuur de best mogelijke omstandigheden
voor wijnen die hun kracht aan de zon en het terroir te
danken hebben, evenals hun elegantie aan de precieze
werkwijze van Eckehart Gröhl.
Daardoor garanderen zij door het terroir sterk
beïnvloede, karakteristieke wijnen en traditionele

schuimwijnen
met
flessengisting.
Elk
jaar
produceren zij opnieuw excellente kwaliteit.
De gisting gebeurt bij lage temperaturen om de
aroma‘s te bewaren. Daarbij genieten hun wijnen van
de spontane gisting in houten of edelstalen vaten.
Vervolgens liggen zij zeer lang in een uitgebreide
gistopslag om meer smaak te krijgen. De wijnen
genieten van een stressvrije afwerking die je kunt
proeven.
Familie Gröhl

Alle arbeidsprocessen, van de oogst tot het afvullen
van de wijnen in de flessen, vinden in de wijngaard
plaats onder strenge kwaliteitscontroles, want het is
ons doel, elk jaar unieke en karaktervolle wijnen aan
te bieden.
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Het succes van hun werk wordt bevestigd door de
vele prijzen en onderscheidingen die de wijnen van
Eckehart Gröhl elke keer weer ontvangen.

| In
Ds
Fl . /

WEINGUT ECKEHART GRÖHL

Ar t

. N r.

hou

dF

l.

D ui ts la nd

Riesling trocken ················································································································ 4952 ······························ 6/0,75
Licht, rijke en sappige riesling. Alcohol: 12,5%

Weißer Burgunder trocken ····························································································· 4971 ······························ 6/0,75
Levendig, fruitig, fris met een subtiele zuurgraad. Alcohol: 12,0%

Grauer Burgunder trocken ····························································································· 4967 ······························ 6/0,75
Bleke, lichtgele strokleur. Mooi, kruidig bouquet. Alcohol: 12,5%

Sauvignon Blanc trocken ································································································ 4968 ······························ 6/0,75
Bleke, lichtgele strokleur. Aromatisch met noten van kruisbes en zwarte aalbes. Alcohol: 12,5%

Chardonnay & Weißer Burgunder ················································································· 4981 ······························ 6/0,75
Zacht met tonen van hout. Krachtig en fris. Alcohol: 12,0%

Spätburgunder trocken ·································································································· 4953 ······························ 6/0,75
Robijn rood. Elegant. Duidelijk Burgunder aroma. Alcohol: 11,0%

Dalheimer Chardonnay trocken ···················································································· 4977 ······························ 6/0,75
Zacht. Met zachte houttonen. Alcohol: 12,0%

Dalheimer Grauer Burgunder ························································································ 4972 ······························ 6/0,75
Kruidig en full-bodied. Rijpe appel, verse meloen en zuidvruchten. Alcohol: 13,0%

Dalheimer Spätburgunder trocken „Alte Reben“ ······················································ 4962 ······························ 6/0,75
Kersrood. Een fruitig bouquet, mooie balans, lang. 24 maanden in grote vaten gerijpt. Alcohol: 13,0%

Niersteiner Riesling trocken „Roter Hang“ ·································································· 4982 ······························ 6/0,75
Mooie mineraliteit, fruitig, elegant. Van het beste wijngebied in Duitsland. Alcohol: 12,5%

Niersteiner Hölle - Weißer Burgunder trocken „Kalkstein“ ······································ 4965 ······························ 6/0,75
Bleke, lichtgele strokleur. Hele mooie mineraliteit, een complexe wijn met veel finesse en sappig fruit. Alcohol: 13,0%

Oppenheimer Sackträger - Riesling trocken „Alte Reben“ ······································ 4969 ······························ 6/0,75
Bleke, lichtgele strokleur. 42 jaar oude wijnstokken van het beste wijngebied in Duitsland.
Deze brengen mineraliteit, fruit, finesse en volheid. Alcohol: 12,5%
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D uit sl and
The Foun d er G
Hanns Joachim Louis Guntrum leidde in de 10e
generatie het traditionele, exclusieve wijngoed
Louis Guntrum uit 1648 in Nierstein am Rhein. Met
exclusieve locaties zoals Oppenheimer Schutzenhütte,
die nu volledig in handen is van Hanns Joachim Louis
Guntrum, Niersteiner Bergkirche, Niersteiner Hölle
en Niersteiner Pettenthal, behoorde het wijngoed
tot één van de beste onder de Duitse producenten.

Sinds 2007 worden deze exclusieve wijngaarden op
lange termijn verpacht aan wijngoed Eckhart Gröhl.
In harmonie met de natuur worden de best mogelijke
voorwaarden voor uitstekende wijnen gecreëerd, die
hun kracht putten uit de zon en de Rijn-Hesische terroir,
en hun elegantie danken aan de fijngevoeligheid en
passie van de bekroonde wijnmaker Eckhart Gröhl.

De nieuw gecreëerde lijn „the Founder G“ van fine drinks
staat voor een dwarsdoorsnede van geselecteerde
wijnen in een modern, geavanceerd ontwerp, waarbij
het beproefde en het moderne hetzelfde doel dienen onmiskenbare kwaliteit volgens de hoogste standaard.
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Grauer Burgunder ············································································································ 5001 ······························ 6/0,75
Fijn en kruidig Burgunder-bouquet. Dankzij de volle, duurzame smaak is deze wijn perfect bij gegrild eten,
alsook bij krachtigere sauzen op het menu en heerlijk bij mediterrane Antipasti.
Alcohol: 13,0%

Pinot Noir ··························································································································· 5002 ······························ 6/0,75
Kersrood. Een geweldige wijn die elegantie en finesse combineert met zowel kracht als complexiteit.
Tonen van cranberry, kers en framboos. Heerlijk bij geroosterd vlees met geroosterde aroma‘s,
zoals biefstuk, eend en pastagerechten.
Alcohol: 13,0%

Riesling ······························································································································· 5003 ······························ 6/0,75
Bleke, lichtgele strokleur. Temperamentvolle Riesling Fris en fruitig.
Voor alle gelegenheden. Heerlijk bij kip en gegrilde vis.
Alcohol: 12,0%
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D uit sl and
Wei ngu t M eyer

De regio rond Rhodt unter Rietburg ligt aan de rand
van het Haardtgebergte in de zuidelijke Palts in een
gebied met een zeer gevarieerde wijngeschiedenis van
2000 jaar. Het wijngoed Klaus & Marius Meyer, vader
en zoon, kijkt echter terug op een wijngeschiedenis
van 30 jaar. Gelegen aan de pittoreske Theresienstrasse
is het wijngoed inmiddels uit zijn voegen gegroeid
en zal binnenkort verhuizen naar een plek iets

buiten het dorp. In deze korte periode is het
wijngoed flink gegroeid met vandaag de dag een
oppervlakte van ca. 15 hectare en het heeft zich
gevestigd in de top van opkomende wijnmakerijen.
Zo stelt het wijntijdschrift Falstaff in zijn 18e editie
„In de eerste plaats valt de eenheid van de collectie
op, kwalitatief en stilistisch. Alles is perfect!“ en ook
de 2½ ster van de Duitse wijnschrijver Eichelmann
vormen een bewijs van het steevaste goede werk op
de wijngaarden en in de kelder.

Familie Meyer

Meest recentelijk blijkt de topkwaliteit uit het feit dat
wijngoed Meyer een van de topposities behaalde,
met 94 punten, bij „Best of Riesling“. Nu heeft de
tweede generatie, de slechts 30-jarige Marius Meyer,
met de volledige steun van zijn ouders en zijn jonge
gezin, de volledige verantwoordelijkheid voor het
wel en wee van het wijngoed op zich genomen.
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Na in een paar van Duitslands beste wijnhuizen
(o.a. Ökonomierat Rebholz) te zijn opgeleid en dit
te hebben aangevuld met internationale stages
(o.a. bij Jurtschitsch, Johner), vervolgt hij trouw de
kwalitatieve werkwijze van zijn vader. Bovendien
weerspiegelen de wijnen altijd de bodem en
ondergrond van de wijngaarden. Hierbij valt het ook
op dat de bodemopbouw van de zuidelijke Haardtrand
geen eenheid is, maar meer een lappendeken die de
geschiedenis van de bodem toont met o.a. leisteen,
bontzandsteen of Muschelkalk.
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Riesling trocken ················································································································ 5050 ······························ 6/0,75
Typische Riesling uit de Palts voor iedere dag. Rijk aan citrus- en perzikaroma‘s. Een stimulerende zoetzure sensatie.
Alcohol: 13,0%

Rhodt unter Rietburg Riesling „Buntsandstein“ trocken ········································· 5061 ······························ 6/0,75
Stimulerend mineraal karakter gecombineerd met tonen van steenvruchten en kruiden en een lange afdronk.
Alcohol: 13,0%

Grauburgunder trocken ·································································································· 5053 ······························ 6/0,75
Fris en fruitig met optimale balans tussen zuur, fruit en kracht. Past bij de meeste gerechten en bij alle gelegenheden.
Alcohol: 13,5%

Grauburgunder feinherb ································································································ 5054 ······························ 6/0,75
De typische fruitaroma‘s van kweepeer en banaan worden onderstreept door de zoetheid (iets meer dan 10g/l).
Ideaal voor de Aziatische keuken. Alcohol: 13,0%

Rhodt unter Rietburg Grauburgunder trocken ························································· 5062 ······························ 6/0,75
Fruitig met een lange afdronk en een aangename zuurgraad in combinatie met een typerende smaak door de
kalkrijke bodem en het spel tussen houten vat en roestvrijstalen tank. Alcohol: 14,0%

Weissburgunder trocken ································································································ 5052 ······························ 6/0,75
Druiven van twee verschillende bodems – Buntsandstein (bontzandsteen) en kalksteen – overbruggen de kloof
tussen een fruitig en een mineraal karakter en zorgen voor een enorm complexe wijn, die erg sappig en fris is.
Alcohol: 13,0%

Rhodt Rosengarten Weissburgunder trocken ··························································· 5067 ······························ 6/0,75
De kalkmergel-kleibodem in de rozentuin is een perfecte basis voor volwaardige bourgondische wijnen met veel
potentieel. De wijn wordt 100% in houten vaten van 500 liter gerijpt (50% nieuwe vaten). Naast de rijpe, fruitige
smaak van kweeperen en grapefruit proeft men ook de tonen van de gebrande vaten. Alcohol: 13,5%

Sauvignon Blanc trocken ································································································ 5051 ······························ 6/0,75
Duidelijke maar niet overdreven benadrukte groene aroma‘s en talrijke fruitaroma‘s, met name witte perzik.
Alcohol: 12,5%

CAB&FRIENDS Rosé trocken ··························································································· 5070 ······························ 6/0,75
Klassieke druivensoorten uit de Palts, zoals Pinot Noir en Saint Laurent met hun volle aroma van rode vruchten komen
samen met de Zuid-Franse Cabernet Sauvignon met zijn cassistonen. Alcohol: 12,5%

MERLOT + CAB. SAUVIGNON „BLACK EDITION“ trocken ·········································· 5075 ······························ 6/0,75
Cuvée van Merlot en Cabernet Sauvignon meer dan 1 jaar gerijpt in eikenhouten vaten van 500 liter.
Zacht en delicaat met frisse rode vruchten en speelse soepelheid. Alcohol: 13,5%

Rhodt Rosengarten Syrah trocken ··············································································· 5069 ······························ 6/0,75
Voor deze wijn wordt uitsluitend in de beste jaren Syrah geoogst van de kalkrijke bodem van de rozentuin en na een
fermentatieproces van ongeveer 4 weken wordt de wijn 2 jaar in nieuwe vaten gerijpt. Rode en zwarte vruchten
ontmoeten een zeer intens aroma van witte peper. Alcohol: 13,5%

MEY-SCO Rosé trocken ···································································································· 5080 ······························ 6/0,75
Een ongecompliceerde wijn waar u met veel plezier van zal drinken van klassieke rode druivensoorten uit de Palts.
Bij het bottelen is er koolzuur toegevoegd wat de rode vruchten nog aromatischer maakt. Alcohol: 12,5%
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D uit s lan d
Weingut Hirschmüller
Weingut Hirschmüller is opgericht in 2013. Het doel is
om wijn en sekt te produceren naar hun eigen idealen.
Hun sterkste drijfveer: een bijzondere wijn of sekt kan
normale momenten heel bijzonder maken.
Op hun wijngoed gaan ze duurzaam te werk met
oog voor de natuur, volgens de vele principes van de
biologische bedrijfsvoering. Bij het produceren van de
wijnen verwerken ze de druiven voorzichtig en met
zorg. Men is ervan overtuigd dat de beste wijnen het
minst zijn bewerkt. Bij het ontwikkelen van de stijl
hebben zij zich laten inspireren door wijnen van over
de hele wereld.

Tobias is afkomstig uit een familie van wijnmakers
uit Lauffer. Na zijn training in Remstal studeerde hij
Wijnbouw & Oenologie in Geisenheim, terwijl hij ervaring
opdeed in biologische wijngoederen in Wurtemberg
en aan de Sonoma Coast in Californië. Al tijdens zijn
studie cultiveerde Tobias zijn eigen wijngaarden, in het
begin nog als lid van de Weingärtner Genossenschaft.
Wiebke komt uit Hannover en studeerde, na het
volgen van een andere studierichting, Internationale
Wijnbouw en Wijnbouw & Oenologie in Geisenheim.
Haar eerste praktijkervaring deed zij op in Franken,
Zwitserland en Californië. Na haar studies begon zij
haar carrière bij een VDP wijngoed uit Stuttgart. In
2012 ontving Wiebke de ‘Oenologen-Nachwuchspreis’
van de Duitse Oenologenbond.

Wiebke & Tobias

Voor een optimaal resultaat plukt men de rijpe en
gezonde druiven uiteraard met de hand. Het bijzonder
voorzichtig persen van de druiven, gedurende de
eerste twee jaren zelfs uitsluitend met een mandpers,
zorgt voor een soepel en fruitig aroma.
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De wijnen worden voornamelijk gerijpt in 500-litervaten van eikenhout. Hierin kunnen de wijnen ademen,
bewaren ze hun vrucht, krijgen ze structuur en body
en kunnen ze zich perfect ontvouwen. De wijnstokken
groeien op een bodem die gekarakteriseerd wordt
door de Muschelkalk: optimaal voor Burgunders.
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Riesling ······························································································································· 5010 ······························ 6/0,75
Fruitig en kruidig met aroma’s van abrikoos, grapefruit en citroen. In de mond toont de wijn een spannende en
intense fruitigheid, elegante mineraliteit en een aangename, sappige afdronk. Alcohol: 12,0%

Grauburgunder ················································································································· 5011 ······························ 6/0,75
Intense en kruidige aroma’s van meloen, hazelnoot, vers hooi en karamel. In de mond is de wijn volmondig en stevig.
Goede structuur, goed geïntegreerde zuren met een kruidige en krachtige afdronk. Alcohol: 13,0%

Muskateller ························································································································ 5012 ······························ 6/0,75
De fijne neus draagt aroma’s van vlierbessenbloemen, rozenbloemen en nectarine. In de mond opent deze Moscatel
elegant en opwindend, met een fruitige afdronk. Alcohol: 12,0%

Pinot Meunier Blanc de Noirs ························································································ 5013 ······························ 6/0,75
Deze robijnrode wijn heeft een neus met fruitige en rokerige aroma’s zoals kers, aardbei, sinaasappel, anijs, zoethout
en een vleugje peper.Volle structuur en elegant. Harmonieuze kruidigheid. Lange fruitige afdronk. Alcohol: 12,5%

Rosé ····································································································································· 5014 ······························ 6/0,75
Aroma’s van aardbei, meloen, grapefruit en limoen. In de mond opent deze wijn spannend met zacht fruit en
verfrissende zuren. Een wijn voor onbezorgd drinkplezier met een laag alcoholpercentage. Alcohol: 11,0%

Lemberger ························································································································· 5015 ······························ 6/0,75
De kruidige neus heeft aroma’s van braam, pure chocolade, cederhout, kruidnagel en zwarte thee. In de mond
opent deze Lemberger volmondig met fijne kruiden en goed gestructureerde tannine. Alcohol: 12,5%

Schwarzriesling ················································································································ 5016 ······························ 6/0,75
Deze rode wijn verleidt met een briljante kersenrode kleur. De neus heeft de typische aroma’s van blauwe bes,
amarena-kers, rozebottel en rode bes. In de mond opent de wijn met een intense rijpe vrucht en een goed
gestructureerde body met zachte tannine en een lange, opwindende afdronk. Alcohol: 13,0%

Pinot Meunier ·················································································································· 5017 ······························ 6/0,75
Fruitige en rokerige aroma’s zoals kers, aardbei, sinaasappel, anijs, zoethout en een vleugje peper. Volle structuur,
elegante zuren en harmonieuze kruidigheid. De lange afdronk is overwegend fruitig. Alcohol: 13,0%

Spätburgunder ················································································································· 5018 ······························ 6/0,75
Deze wijn doet in het bouquet denken aan kers, rode bes en chocolade. In de mond is de wijn bessig en sappig met
een elegante structuur, fluwelen tannine en een opwindende afdronk. Alcohol: 13,5%

Dreizehn Rotweincuvée trocken··················································································· 5019 ······························ 6/0,75
Deze Cuvée is opgedragen aan het oprichtingsjaar 2013 . De kruidige neus heeft aroma’s van braam, bosbes,
rijpe kers, pure chocolade en laurier. In de mond combineert deze wijn de elegantie van de Burgunder en de krachtige
bessenstructuur van de Lemberger met fijne kruiden en volmondigheid. Alcohol: 13,5%

Lemberger Reserve ·········································································································· 5020 ······························ 6/0,75
Een intens kruidige neus met aroma’s van braam, bosbes, pure chocolade en verse laurierbladeren. In de mond
presenteert de volmondige wijn een expressieve structuur en kruidigheid met een intense en lange afdronk.
De lievelingswijn van Tobias. Alcohol: 13,5%
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Frank r ij k

De wijnbouw bestaat al meer dan tweeduizend jaar in Frankrijk. De opgebouwde kennis van de bodem, het
klimaat en de wijnstokken stelt de wijnbouwer in staat continu de kwaliteit te verbeteren.
Frankrijk heeft een voordeel dat veel andere landen niethebben: de geografische diversiteit. De vele
verschillende klimaten en bodemsoorten komen bij elkaar als de stukjes van een puzzel. Het wijnbouwgebied
is zo gevarieerd en uniek dat er altijd iets nieuws te ontdekken en te creëren valt.
En, Frankrijk is nog steeds de bron van vele druivensoorten, zoals Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot
Noir, Sauvignon Blanc en Syrah, soorten die nu in de hele wereld worden geplant. Evenals de oenologische
processen en wijnstijlen die geadopteerd zijn in andere producerende landen.
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Fra nk r i j k
Châte au Lo u d en n e

Met een geschiedenis van driehonderd jaar is Loudenne
één van de oudste landgoederen in de Medoc-regio.
De wijngaard van Château Loudenne ligt op twee
grindachtige heuvels die zachtjes afdalen naar de
riviermonding. De nabijheid van de rivier de Gironde en
het grind dat de zonnestralen reflecteert, verminderen

het risico op bevriezing, bevorderen de groei van de
vegetatie en helpen de druiven om in de herfst te
rijpen. De grootste gedeeltes van de beroemde Médoc
Grands Crus bevinden zich, net als Loudenne, vlak bij
de rivier de Gironde. Dit bevoorrechte terroir draagt bij
aan de unieke complexiteit en finesse van de wijnen
van Château Loudenne.

Le Château White werd in 1880 opgericht en is de oudste
witte wijngaard van de Médoc. Het witte gedeelte
bevindt zich aan de voet van de rode wijngaarden en
geniet hetzelfde microklimaat dat wordt gecreëerd
door de rivier de Gironde. De klei-kalksteen of kleigrind bodem op een kalksteenondergrond is gunstig
voor de expressie van het Sauvignon-aroma en het
microklimaat zorgt ervoor dat de Semillon perfect rijpt.
Chateau Loudenne, gebouwd in de 17e eeuw, staat
bekend als het beroemde „roze kasteel“ van de Médoc
en was in de jaren twintig beroemd vanwege de chique
feestjes en de vele beroemde mensen die er verbleven.
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De Victoriaanse wijnkelder, daterend uit de 19e eeuw,
is gelegen in een park met een adembenemend
uitzicht op de monding van de Gironde. Andere
bezienswaardigheden zijn de romantische verzameling
van oude en zeldzame Engelse rozen en een kleine
privéhaven.
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Bordeaux White ················································································································ 5910 ······························ 6/0,75
De neus is fris vanwege noten van citrus en exotisch fruit. In de mond, fris met goede volumes.
De wijn kenmerkt zich met de smaak van citrus en grapefruit.
De eiken noten komen naar voren naarmate de wijn ouder wordt.
Alcohol: 13,0%

Médoc Cru Bourgeois Red ······························································································ 5920 ······························ 6/0,75
De neus is krachtig en complex met zwart fruit en geroosterde tonen. Er zijn ook elegante frisse tonen van munt en
vlierbessen. De mond van de wijn is vol en fruitig, met een mooie tannische structuur en een lange afdronk.
Het is een wijn met zowel een goed verouderingspotentieel als tannines.
Alcohol: 13,5%
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J. M. Ca zes S él ec tio n
De familie Cazes is al sinds 1939 de trotse eigenaar van
Château Lynch-Bages. De achternaam ‚Cazes’ is een
veel voorkomende naam in het zuiden van Frankrijk.
De naam is afgeleid van het woord „casa“, wat huis
betekent. Het is een naam verbonden aan emigranten.
Net als vele anderen vertrok de Cazes-familie rond 1875
vanuit de Ariège-regio in zuidwesten van Frankrijk naar
de Médoc en vestigde zich in het plaatsje Pauillac als
bakkersfamilie. Naast de Grand Vin van het domein die
op de markt komt als Château Lynch-Bages produceren
ze ook een tweede en een derde wijn op het domein
onder de namen ‘Echo de Lynch-Bages’ en ‘Pauillac de
Lynch-Bages’.

In 1988 werd het 18e eeuwse landgoed ‚Chateau Villa
Bel Air’ verkocht aan de Cazes familie. Chateau Villa Bel
Air is gelegen in Saint Morillon in het hart van de Gravesappellation. Vanaf dat moment zijn de wijngaarden en
de technische installaties volledig geherstructureerd.
Geavanceerde technieken worden geïmplementeerd
in de vernieuwde wijnstokken, maar de geest waarin
ze worden verzorgd volgt nog steeds voorouderlijke
tradities. Vandaag de dag produceert Chateau Villa BelAir rode en witte wijnen die perfect de finesse en de
complexiteit van Graves-wijnen aantonen. Het terroir
Het landgoed is gelegen op een prachtige helling van
grind. De bodem bestaat uit Garonne grind en ligt
op een ondergrond van klei-kalksteen, gedeeltelijk
ijzerhoudend. Het terroir profiteert ook van een
gunstig microklimaat: de omliggende dennenbossen
beschermen het tegen slecht weer en de nabijheid
van de rivier de Garonne vermindert zowel extreme
warmte als overmatige luchtvochtigheid.

Ook maakt de Cazes familie prachtige wijnen van
Bordeaux genaamd “Michel Lynch”. Deze wijn is een
eerbetoon aan Michel Lynch, geboren in 1754, hij heeft
zijn leven gewijd aan het verbeteren van de wijnen op
zijn landgoed, nu bekend als Château Lynch-Bages.
De wijn is vervaardigd uit een selectie van de beste
druiven van Bordeaux, die zijn op volwassenheid
geoogst en zorgvuldig gevinifieerd. Michel Lynch wijn
is elegante. Een perfecte reflectie van zijn rijk terroir,
een van de meest prestigieuze ter wereld.
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MICHEL LYNCH Classic AOC Bordeaux White ····························································· 5875 ····························6/0,75
100% Sauvignon Blanc. Prachtige strogele kleur met zilveren schittering. Witte bloemsem, rode grapefruit.
Uitstekend in balans.
Alcohol 12,5%

MICHEL LYNCH Classic AOC Bordeaux Red ································································· 5876 ····························6/0,75
90% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon. Dieprode kleur. Elegant bouquet met tonen van donker fruit, kers en aardbei.
Volle wijn met body. Veel fruit. Zijde zachte tannine. De afdronk is harmenieus. Goede balans tussen frisheid en finesse.
Kruidige toon combineert met mooie fruit tonen.
Alcohol 13,0%

CHÂTEAU VILLA BEL AIR Graves White ········································································· 5877 ····························6/0,75
65% Sauvignon, 35% Sémillon. Deze wijn is zeer aantrekkelijk. Zeer fruitig, heeft een open en elegant boquet.
Afgerond palate en wordt gekenmerkt door delicate vanille- en botercaramel. Lange afdronk.Perfect in balans.
Alcohol 13,0%

CHÂTEAU VILLA BEL AIR Graves Red ············································································ 5878 ····························6/0,75
50% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc. Donker rode kleur met aantrekkelijke aroma’s van fruit,
viooltjes. Delicate houten tonen. Rijpe tannines met toast en mocca nuances. De afdronk is zeer aromatisch
Alcohol 13,0%

PAUILLAC DE LYNCH BAGES ··························································································· 5879 ····························6/0,75
“Derde wijn van Chateau Lynch Bages”84 % Cabernet Sauvignon, 12% Merlot, 4% Cabernet Franc.
Diepe en intense kleur met paarse schijning. Roodfruit aroma’s met geintegreerde houttonen.
Krachtig maar zachte structuur. Lange afdronk en in balans. Een prachtige exemplaar van ‘Pauillac’.
Heerlijk met Lamsbout met teentjes knoflook en een paar kruidnagels erin gestoken gebraden met
boter in de oven voor een mooi bruin kostje, te samen met sjalot, laurierblaadjes, tomaat en paddenstoelen.
Erbij gestoofde kool met knoflook en ui.
Alcohol 13,0%

CHÂTEAU CORDEILLAN-BAGES AOC Pauillac ····························································· 5881 ····························6/0,75
Een heerlijke diepe kleur. Het bouquet combineert geuren van donkere bessen met kruidige tonen. De mond is
openhartig en levendig, wat leidt tot een ruime tannische structuur in de mond met smaken van rijpe donkere
bessen en een aanhoudende afdronk.
Alcohol 13,0%

CHÂTEAU PIAUT-SIMON AOC Sauternes ······································································ 5889 ····························12/0,375
Met een schitterende gouden kleur is de neus elegant en heeft het de uitgesproken smaak van exotisch fruit, zoals
ananas. In de mond is het rond met de fijngevoelige toon van droog fruit met een frisse laatste noot aan het einde.
Alcohol 12,0%
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Châte au Fontes te au

De gematigde atmosfeer tussen de oceaan en de
Gironde Medoc is ideaal voor de juiste rijping van
druiven, en essentieel voor het in balans brengen
en verfijnen van wijnen. Het grind, gelegen op
een dikke kalkstenen bodem (Fontesteau) zorgt
ervoor dat de traditionele druiven van de Medoc,
en in het bijzonder de Cabernet Sauvignon
volledig uiting kunnen geven aan hun kwaliteiten.

In de Fontesteau wijngaard wordt reeds 20 jaar zo weinig
mogelijk gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen.
De natuurlijke ontwikkeling wordt zoveel mogelijk
beschermd. De wijngaard: 32 hectare. Gemiddelde
leeftijd: 25 jaar. Druivensoorten: 62% Cabernet
Sauvignon, 29% Merlot Noir, 10% Cabernet Franc, 1%
Petit Verdot. De oogst begint normaliter in de tweede
helft van september met de Merlot, Cabernet Franc
en Cabernet Sauvignon, en eindigt twee weken
later met de Petit Verdot. Het gecontroleerde gebruik
van onze oogstmachines zorgt voor een optimale
rijpheid: de druiven worden zorgvuldig gescreend voor
ze geperst worden, vervolgens worden zij voorzichtig
in de veertien stalen vaten gepompt. De alcoholische
fermentatie duurt ongeveer één week. De temperatuur
wordt constant op een maximum van 26 graden
gehouden en zodoende worden de smaken goed
beschermd.

2014

Wanneer de alcoholische fermentatie gedaan is worden
de tanks gesloten voor zo‘n twee tot drie weken, zodat
de schillen meer kleur en subtiele tannines kunnen
afgeven. Het eind van de fermentatie wordt vastgesteld
na dagelijks proeven.
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2014

Château Fontesteau Haut-Médoc AC ·········································································· 6014 ····························12/0,75
Complexe aroma‘s. Specerijen en donkere vruchten. Krachtig en elegant. Full-bodied, sappig.
Heerlijk soepel met lange afdronk. Perfect bij gegrild vlees.
Alcohol 13%

Bent u geïnteresseerd in andere jaargangen?
Neem dan contact met ons op.

Dominique Fouin - Winemaker
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Cheval Q u an c a rd
Pierre Quancard was oorspronkelijk een thuisdistillateur toen hij in 1844 zijn handelsbedrijf
‚Quancard & fils‘ oprichtte. Altijd strevend naar
perfectie struinde hij de wijngaarden in de Gironde af
per paard, om zo de uitmuntende wijnen te vinden die
later de reputatie van zijn bedrijf zouden bevestigen.

Marcel Quancard, zoon van Eugéne, stond bekend
om zijn grenzeloze honger met betrekking tot
de ontwikkeling van ‚Quancard & fils‘. Hij heeft in
bijzondere mate bijgedragen, met dank aan zijn
oenologische ervaring, aan het vergroten van de
competenties van het bedrijf op dat vlak.

Zijn zonen bleken net zo veeleisend te zijn, hoewel ieder
op zijn eigen vlak. Eugéne Quancard reisde de wereld
over op zoek naar nieuwe producten en wijdde al zijn
talent aan het aanpassen van deze producten aan de
specifieke kenmerken van het familiebedrijf. Zijn broer
Jean, met zijn zakelijke scherpzinnigheid, zorgde voor
een succesvol management/beheer van het bedrijf.

In 1968 kocht het bedrijf een nieuw landgoed: Chateau
de Paillet, naast het historische landgoed van Chateau
de Terrefort, dat was aangekocht door de familie in
1891 en aan Chateau de Bordes, aangekocht in 1948.
Het ontwikkelen van de wijngaarden van de familie
was volgens Marcel Quancard, die met zijn vader
samenwerkte, dé manier om op te vallen tussen alle
andere Bordeaux handelaren. Hij perfectioneerde zijn
kennis van het product door directe ervaring op te
doen in het veld.
Aangemoedigd door Roland (Marcels zoon), besloten
Marcel en Christian een stapje verder te gaan door de
identiteit van hun bedrijf, inmiddels genaamd ‚Cheval
Quancard‘ verder te definiëren. Het bleek een briljant
idee om de promotie van hun producten, met name op
de export markt, te faciliteren. Dit droeg aanzienlijk bij
aan zowel het groeiende succes van hun bedrijf als aan
de toename van export.
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Réserve Rouge Merlot-Cabernet Sauvignon Bordeaux AOC ·································· 5848 ······························ 6/0,75
Prachtig rijpe rood fruit met vanille hint. Perfect bij rood vlees of verse kaas.
Alcohol: 13,0%

Réserve Blanc Sauvignon-Semillon Bordeaux AOC ·················································· 5858 ······························ 6/0,75
Grapefruit, perzik, cassis. Full body en levendig.
Alcohol: 13,0%
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R ieutor t

Le Rieutort

De Gascogne in het zuidwesten van Frankrijk is de
huisbasis van Armagnac en ook bekend om zijn wijnen.
Op alluviale bodems (gedeeltelijk kiezelhoudende
kleigrond, geelbruin zand of de typische Boulbène
(„modderige sedimenten“) ontstaan lichte en
vruchtige wijnen, beïnvloed door het klimaat van de
Atlantische Oceaan. De wijngaarden voor Rieutort
liggen in het westelijke gedeelte, de Bas-Armagnac.
Het in de 17de eeuw gebouwde Le Rieutort is
één van de pareltjes onder de lokale architectuur
en is sinds 1967 een beschermd monument.
Al in 1865 kwam dit château, omringd door een rustig
park met oude ceders en sequoia‘s, in handen van de
familie Montal.
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Colombard - Sauvignon Blanc Côtes de Gascogne IGP ··········································· 5710 ······························ 6/0,75
Witgeel met groene tinten. Verfrissende zuren en aangename aroma‘s van perzik en citrus. Licht en erg levendig.
Alcohol: 11,5%

Rosé Côtes de Gascogne IGP ························································································· 5711 ······························ 6/0,75
De cuvée van Cabernet Franc en Merlot biedt een rosé met uitgesproken bessen aroma‘s
cassis, aardbeien en frambozen). Licht en levendig.
Alcohol: 11,5%

Rouge Fruité Côtes de Gascogne IGP ·········································································· 5712 ······························ 6/0,75
Kardinaalrode kleur. Een volle, soepele wijn (Merlot, Cabernet Sauvignon, Tannat) boordevol fruitige aroma‘s
(verse zwarte bessen, pruimen, kersen). Licht gekoeld, ook ideaal in de zomer.
Alcohol: 11,5%
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Châtea u Cou rac

De oorsprong van de familie van Fréderic Arnaud in
Tresques gaat terug tot 1641. Zowel zijn grootvader
als zijn overgrootvader waren wijnmakers. Frederics
overgrootvader Raymond Arnaud was daarnaast ook
burgemeester van Tresques, schreef veel boeken en gaf

tijdens zijn ambtstermijn opdracht voor het bouwen van
een lagere school, de kerktoren en de leeuwenfontein.
Van zijn overgrootvader heeft Fréderic zijn creativiteit
geërfd. Als eerbetoon aan laatstgenoemde gaf hij zijn
zoon de naam Cyril.
Fréderic, Cyril en Josephine Arnaud

2016

Josephine Arnaud was van Italiaanse afkomst en
bracht haar jeugd door op Sicilië, samen met haar
grootvader – de wijnmaker. Dat was de plek waar ze
een passie voor wijn ontwikkelde. Na een korte carrière
als advocate veranderde de ontmoeting met Fréderic
haar lot en hij bracht haar naar zijn familieboerderij in
de Rhône. Vanwege zijn eeuwige passie voor het land
is het zelfsprekend dat Fréderic voor de wijngaard
zorgt terwijl Josephine de wijnen van Chateau Courac
produceert. Dit doet zij met het unieke doel om grote
wijnen toegankelijk te maken voor alle amateurs. De
wijngaard Chateau Courac bevindt zich op de beste
grond binnen de appelation. Krachtige mistralwinden.

70

De wijnstokken staan pal op het zuiden op een
hoogte van meer dan 200 meter. Naast de wijnstokken
bevinden zich in dit heuvelachtige landschap ook
enkele dorpjes van de commune Tresques. Het is
omgeven door bossen en wordt doorkruist door een
grote hoeveelheid waterbronnen. Qua temperatuur
zijn de nachten kouder in de zomer en dit geeft de
rode wijnen van Courac hun rondheid en elegantie,
maar zorgt bovenal voor een perfecte balans tussen
het bloemige bouquet en de aromatische afdronk.
De wijngaard beslaat meer dan 120 hectare en maakt
Chateau Courac, na de Cave Cooperative, één van de
grootste producenten van de regio.
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Château Courac Côtes du Rhône AOC ········································································· 5731 ······························ 6/0,75
Intense smaak van vers zwart fruit en zoethout. Krachtige en uitgebalanceerde wijn.
Deze wijn is opmerkelijk vanwege zijn lengte en zijn aromatische frisheid.
Alcohol: 14,0%

Château Courac Côtes du Rhône Villages Laudun AOC ··········································· 5732 ······························ 6/0,75
Open smaak van rijp fruit en specerijen. Ruim met een mooie zoetheid.
Fijne, ronde, frisse wijn met fruitige en kruidige tonen.
Alcohol: 14,0%

Mas Arnaud Côtes du Rhône AOC ················································································ 5730 ······························ 6/0,75
De neus is zeer charmant met een hebzuchtig, aromatisch bouquet dat zich concentreert op zwarte bessen en
rood fruit, vooral frambozen. Zacht in de mond, vol rondheid en balans. De tannines zijn zacht met een toon
van zoethout en specerijen. De afdronk is lang en elegant.
Alcohol: 14,0%
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wijn
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G r ie ke nl and

Wijn is al meer dan 4000 jaar een belangrijk onderdeel van de Griekse cultuur, net als de vele archeologische
vondsten. De oude Grieken kenden ook de voedingswaarde van wijn en het werd daarmee een onlosmakelijk
onderdeel van het dagelijkse leven.
In de afgelopen jaren heeft de Griekse wijnindustrie enorme verbeteringen ondergaan met grote
investeringen in de moderne technologie van wijnmaken. De nieuwe generatie van locale wijnmakers
zijn getraind op de beste wijnscholen in de hele wereld en deze inspanningen werpen nu hun vruchten
af. Griekse wijnen ontvangen de hoogste onderscheidingen in de internationale competities, alsmede de
erkenning die ze verdienen .
Wat de Griekse wijn zo uniek maakt, zijn de meer dan 300 inheemse druivensoorten, waarvan sommigen al
geteeld zijn sinds de oudheid. Veel van ‚s werelds beste wijncritici zijn het erover eens dat de verschillende
smaken die afkomstig zijn van deze inheemse druivensoorten een sterk marketing voordeel biedt aan de
Griekse wijn industrie.
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Cavi no - M eg a Sp il eo
MEGA SPILEO geldt als één van de mooiste kloosters
van de Grieks Orthodoxe kerk. Het is gelegen in
de schaduw van rotsmassief op 940 meter hoogte.
Gesticht in de 4e eeuw door twee monniken en tot
op heden in gebruik. Het acht verdiepingen hoge
klooster biedt een adembenemend uitzicht. In het
hoofdgebouw bevinden zich o.a. de wijnkelders en
veel fresco’s uit het jaar 1653. Erg bekend is het Maria
ikoon dat volgens de overlevering door de Apostel
Lucas is gemaakt uit was en mastiek.

De oudste gegevens van de wijngaard zijn uit het
jaar 1550. Met behulp van muildieren werd de oogst
door monniken naar de kloosterkelders gebracht en in
houten vaten van 500 ltr. opgeslagen. Het werk door de
monniken eindigde in de jaren 80 van de vorige eeuw,
mede omdat het aantal monniken steeds minder werd.

De wijngaard is gelegen op 800 mtr. hoogte en heeft
in 1999 een renovatie ondergaan waarbij aanplant van
o.a: Mavrodaphne, Mavro Kalavritino, Cab. Sauvignon,
Merlot, Syrah, Riesling heeft plaats gevonden. De
dichtheid is 4100 druivenstokken per hectare.
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Cuvée III White ·················································································································· 9498 ······························ 6/0,75
Prachtige kleur met glans van wit goud. In de neus herkent u de geuren van lindebloesem met tonen van
verse basilicum en nectarine. Gevolgd door kokosnoot en sinaasappel. Mooie complexiteit, met lange frisse afdronk.
Alcohol: 13,5%

Cuvée III Red ······················································································································ 9499 ······························ 6/0,75
Donkerrode kleur met paarsachtige reflecties. In de neus herkent u de geuren van bramen en donker fruit
met tonen van kruiden. De smaak is vanaf het begin weelderig met een rijke en zachte textuur gevolgd door
zoete specerijen. Warm en fruitig. De afdronk is lang met tonen van vanille, cederhout en een vleugje vers fruit.
Alcohol: 13,5%

75

Gr i ekenlan d
Cavi no
Het bedrijf werd opgericht in 1958 door Konstantinos
Anastassiou. Vandaag de dag bevindt het bedrijf zich
in de tweede generatie met Jannis Anastassiou en is
één van de grootste leveranciers van Griekse wijnen.
Het bedrijf heeft twee winerijen en een distilleerderij
in bezit. In de ultra moderne winery in Aigion wordt
jaarlijks 6 miljoen liter wijn geproduceerd. De
druiven worden aangeleverd door meer dan honderd
druiventelers, onder contract. Andere wijnen van
noord, centraal Griekenland en Kreta worden ook hier
gebotteld.
De tweede winerij ligt te midden van het twintig
are grote landgoed, 850 meter boven zeeniveau in
de noord Peloponneses, vlakbij de oorspronkelijke
eigenaar. Een klooster van de 18e Mega Spileon. Het
bedrijf ontwikkelt zijn eigen concept voor wijn en drank
voor verschillende doelgroepen. De specialiteiten
Retsina, Imiglikos, Mavrodaphne en Samos zijn
allemaal aanwezig in het assortiment evanals de

inheemse Agiorgitiko druiven van de appelatie Nemea,
Xinomavro van de Naoussa appelatie. Van Moschofilero
de appelatie Mantinia en Roditi van de Patras appelatie.
Syrah, Merlot zijn veelgebruikt en bij de trots van het
bedrijf, de Domaine Grande Cave – een Cabernet Franc
en Mavrodaphne maken het assortiment compleet.
De traditionele merken Romios Ouzo, Ouzo en 10 Greek
Brandy Symposio zijn de specialiteiten.

Cavino
Het zuiden van Griekenland is de thuisbasis van enkele
van de meest boeiende nieuwe wijnen die verkrijgbaar
zijn op de markt. Vele van de wijngaarden liggen in de
noordelijke helft van de regio, in een hoog berggebied.
Peloponnesische droge wijnen kunnen ingedeeld worden
in de volgende appelaties: Nemea, Mantinia en Patras.
De appelatie Nemea is gericht op droge rode wijnen,
geproduceerd in de stad Nemea en de vijftien omliggende
steden. De enige toegestane druivensoort is de Agiorgitiko
druif. Nemea wijnen kunnen worden geproduceerd in een
grote variëteit van stijlen, van een lichte Beaujolais stijl
tot een diepe stijl, rijk aan tannines en met mogelijkheden
tot verdere rijping, zoals bijvoorbeeld een Premier cru
Bordeaux.
Patras, een bekende havenstad staat bekend om zijn zoete
Mavrodaphne en Muskaat wijnen. Er is één appelatie voor
droge witte wijn van de Rhoditis druivensoort. Van de OPE
Appellations zijn er twee zoete stijlen gecategoriseerd.
De Mavrodaphne van Patras appelatie is voor zoete
wijn, gemaakt van de Mavrodaphne en Mavri Korinthiaki
druiven. Deze wijn is verrijkt en kan alcoholpercentages
bevatten van 15% alcohol of meer. De Muskaat of Patras
appelatie is geautoriseerd voor het oostelijke deel van
Patras. De Moschato aspro is eveneens een geautoriseerde
druivensoort.
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IMIGLYKOS White ·············································································································· 9497 ······························ 6/0,75
Soepele wijn met aroma van bloemen en vers fruit. Te drinken als aperitief en bij lichte vleesgerechten.
Alcohol: 11,5%

IMIGLYKOS Red ················································································································ 9495 ······························ 6/0,75
Imiglykos betekend in het Grieks‘halfzoet‘. Soepele wijn met aroma van rood fruit. Te drinken als aperitief
en bij lichte vleesgerechten. Alcohol: 11,5%

DEUS Muscat of Samos ··································································································· 100168 ·························· 6/0,75
Intens gele kleur. Speciale dessert wijn met hints van jasmijn, citrus en honing.
Alcohol: 15,0%

DEUS Mavrodafne of Patras ··························································································· 100144 ·························· 6/0,75
Donker rood tot paarse kleur. Kersen en rozijnen aroma‘s. Chocolade in de finale.
Chocolade in de finale.
Alcohol: 15,0%

DEUS Retsina ····················································································································· 100169 ·························· 6/0,75
Delicaat aroma met hints van rozijn en hars.
Alcohol: 11,25%

IONOS White ······················································································································ 100171 ·························· 6/0,75
Bouquet van citrusvruchten. Elegante en gebalanceerde smaak. Fruitige nasmaak.
Ideaal bij zoetzure gerechten en vis.
Alcohol: 11,5%

IONOS Rosé ························································································································ 100172 ·························· 6/0,75
Droge rosé van geselecteerde druivensoorten van hooggelegen wijngaarden in de hoogtes van Achaea.
Glanzende rosékleur met aroma’s van bloemen en aardbei, een gebalanceerd en fruitig mondgevoel.
Alcohol: 11,5%

IONOS Red ························································································································· 100173 ·························· 6/0,75
Zeer intensieve kleur. Bouquet van rode vruchten en confituur. Gebalanceerde smaak met fluwelen tannines
die de wijn een heldere structuur geven. Aangename, fruitige afdronk. Perfect bij vis en pasta.
Alcohol: 12,0%

PANDORA White ··············································································································· 100176 ·························· 6/0,75
Fijne citrusaroma‘s en een knapperige fruitige smaak.
Alcohol: 11,5%

PANDORA Rosé ················································································································· 100177 ·························· 6/0,75
Rood fruit in de neus en zacht en fris in de mond.
Alcohol: 11,5%

PANDORA Red ··················································································································· 100178 ·························· 6/0,75
Aroma‘s van rood fruit in balans met de zachte, aromatische smaak.
Alcohol: 12,0%
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Italië is één van de grootste wijnproducent ter wereld met tevens het hoogste consumptieverbruik per hoofd
van de bevolking. De Romeinse legers hebben in het verleden Italië veroverd, bezet gehouden en zijn met
wijnbouw begonnen. De Italiaanse wijnbouw produceert de beste wijnen in het Noorden van het land.
Italie verbouwt meer dan driehonderd soorten druivenrassen. Van de bekende Franse druivenrassen tot veel
inheemse in diverse kleuren, smaken en stijlen. Men heeft de authenticiteit van de vroeger, maar die is nu
verbeterd naar moderne wijnen met aroma‘s en smaken die nergens anders voorkomen. Een kennismaking
met de unieke wijnen van Italië is een eindeloos avontuur in smaak.
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Vil la b ell a
Het hoofdkwartier van Vigneti Villabella bevindt zich
in Calmasino, in het hart van het Bardolino Classico
gebied, gelegen op de heuvels met uitzicht op het
Gardameer. Opgericht in 1971 door Walter Delibori
en Giorgio Cristoforetti, en nog steeds in handen van
beiden families. Hun kinderen Tiziano en Umberto
Delibori en Angela en Franco Cristoforettie leiden het
bedrijf.
Het bedrijf produceert alle grote bekende wijnen van
het Verona gebied, zoals Bardolino, Lugana, Bianco
di Custoza, Soave, Valpolicella, Ripasso en Amarone.
Daarnaast worden er ook de fijne rode en witte I.G.T.
wijnen van druivensoorten die voorkomen in de
Province Verone geproduceerd.

Vandaag de dag beschikt Vigneti Villabella over 220
hectare wijngaarden, die ofwel in eigendom zijn van
het bedrijf, of worden beheerd door het bedrijf.
De aankoop van Villa Cordevigo aan Cavaion Veronese,
een 18e eeuws landhuis compleet met kapel en
omgeven door honderd hectare wijngaarden en
olijfgaarden staat symbool voor de synthese van
project Villabella. Doel van dit project is het bewaren
en promoten van de lokale cultuur en tradities en
om de beste kwaliteit van wijnen van het gebied te
verkrijgen. Dit alles gebaseerd op respect voor het
land en toegewijde zorg voor de wijngaarden. Met het
project wil men consumenten over de hele wereld een
selectie bieden van typisch Italiaanse wijnen van hoge
kwaliteit van een unieke locatie.

Villabella
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Het hart van het bedrijf wordt vertegenwoordigt door
het landgoed Villa Cordevigo in Cavaion Veronese, in
het Bardolino Classico gebied: er is honderd hectare
met wijnstokken (en dus een aanzienlijk productie
potentieel) waardoor Villabella de gelegenheid heeft
te experimenteren met nieuwe beplantingsmethoden
in de wijngaard. Dankzij grote investeringen die nog
altijd worden gedaan zijn de oude pergola‘s geleidelijk
vervangen voor Guyot, zodat er lagere opbrengsten – van
weliswaar van hogere kwaliteit – zijn. Dit maakte ook de
introductie van machinale oogst mogelijk.
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Villabella Amarone della Valpolicella DOCG Classico ·············································· 3944 ······························ 6/0,75
Fruitige aroma‘s van kersen, bosbessen met subtiele hints van kruiden en chocolade.
Alcohol: 15,0%

Valpolicella Ripasso Classico Superiore DOC ···························································· 3943 ······························ 6/0,75
Fruitige aroma‘s van kersen, bramen, bosbessen en pruimen.
legant met subtiele hints van kruiden (kaneel, kruidnagel en peper).
Alcohol: 13,5%

Bardolino DOC Chiaretto Classico ··············································································· 3946 ······························ 6/0,75
Veel rode vruchten. Elegant.
Alcohol: 12,5%

Vigna Morlongo Bardolino DOC Classico ··································································· 3945 ······························ 6/0,75
Fruitig met hints van zomerse bloesem. Fijne bubbels met aroma‘s van hazelnoot en custard.
Aantrekkelijk en elegant.
Alcohol: 12,0%

Fracastoro Amarone Riserva DOC ················································································ 3951 ······························ 6/0,75
Intense fruitige noten van kers en kers in alcohol, pruimenjam en duidelijke kruidige hints. Droog, rond,
verwarmend en fluwelig, van zeer goede structuur en duidelijk mondvolume. Langdurige smaak in de mond.
Ideaal voor bij rood vlees, wild en harde, gerijpte kaas. Heerlijk om gewoon zo te drinken, of om gesprekken
met vrienden te begeleiden. Na een paar jaar rijpen, kan het zelfs worden geserveerd bij chocolade van topkwaliteit!
Alcohol: 12,5%

Lugana DOC ······················································································································ 3942 ······························ 6/0,75
Vleugjes van bloemen, fruit en citrusvruchten. In de mond scherp en verfrissend, met een evenwichtige mix van
bloemen, plantaardige en fruitige sensaties, evenals elegante minerale hints in de nasmaak, zoals typisch voor wijnen
van deze regio. Uitstekende begeleiding bij rivier- of zeevis. Ook uitstekend bij vleeswaren, sushi en oosterse gerechten,
zelfs als deze bijzonder pittig zijn. Dit is een wijn van uitmuntende structuur, hoewel dit misschien onverwacht is in een
fruitige witte wijn. Alcohol: 12,5%

Soave Classico DOC ········································································································· 3947 ······························ 6/0,75
Elegante florale noten van vlierbloesem en acaciabloesem, gecombineerd met hints van frisse, knapperige appels in
de neus. Dit is een droge wijn, maar met aantrekkelijk, goed uitgebalanceerd fruit in de mond, waar je de florale en
fruitige sensaties herhaald ziet in de aroma‘s, gecombineerd met delicate minerale noten in de afdronk, die typerend
zijn voor deze wijnregio. Een ideale wijn voor bij vleeswaren (rauwe ham, culatello of coppa), lichte zomerse gerechten
en visgerechten in het algemeen. Lokaal wordt het ook gedronken met jonge Monte Veronese kaas. Alcohol: 12,5%

Pinot Grigio DOC ·············································································································· 3948 ······························ 6/0,75
Precieze, elegante noten van appels en reine-claude, vergezeld van een lichte minerale hint op de neus.
Droog in de mond, gekenmerkt door aanlokkelijke frisheid en een aantrekkelijke fruitkwaliteit. Gaat goed samen met
voorgerechten, pastagerechten met vissauzen en zeevis in het algemeen. Ook uitstekend met pasta- of rijstrecepten
op basis van groenten, koude rosbief, gekookt wit vlees, escargots à la bourguignonne of verse kaas. Alcohol: 12,5%
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Canti ne De li b ori
Het wijngoed Cantine Delibori werd in 1971 opgericht
door de wijnboerfamilies Delibori en Cristoforetti en
ligt schilderachtig in de wijnheuvels rond Calmasino di
Bardolinos. Tot de dag van vandaag staan de families
samen aan het roer en met een vooruitziende blik zijn ze
verantwoordelijk voor het wel en wee van het wijngoed.
Eigen wijngaarden en langdurige partnerschappen
met druivenproducenten zorgen voor een constante
hoge kwaliteit van de wijnen. Hiervoor hebben ze
een succesvol geïntegreerd systeem ontwikkeld, van
de wijngaard tot de vinificatie, rijping en botteling.
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Ondanks dat Cantine Delibori tot de modernste
wijnmakerijen rondom het Gardameer behoort, is
Delibori diep in de regio geworteld en het wijnhuis richt
zich uitsluitend op de wijnen uit de regio van Verona.
Van Bardolino tot Valpolicella, Amarone en Ripasso tot
Soave en Lugana – het assortiment omvat de klassieke
DOC-wijnen alsook de wijnen van de druivensoorten
uit de regio.
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CANTINE DELIBORI
Amarone della Valpolicella Classico DOC ··································································· 4050 ······························ 6/0,75
Kersen en bosbessen. Subtiele hints van diverse kruiden en donkere chocolade
Alcohol: 15,0%.

Ripasso Valpolicella Classico DOC ··············································································· 4051 ······························ 6/0,75
Intens fruit. Kersen, bramen, blauwe bessen en pruimen. Opmerkelijke structuur.
Alcohol: 13,5%.

Valpolicella Classico DOC ······························································································· 4052 ······························ 6/0,75
Fijne aroma‘s van roodfruit: kersen, frambozen en pruimen. Ronde tannines.
Alcohol: 12,0%

Bardolino Classico DOC ·································································································· 4053 ······························ 6/0,75
Fijne aroma‘s van roodfruit: cassis, aardbei en bessen. Licht pepertje.
Alcohol: 12,0%.

Merlot Trevenetie IGT ······································································································ 4054 ······························ 6/0,75
Veel frambozen. Zach, soepel en harmonieus.
Alcohol: 12,0%.

Bardolino Chiaretto Classico DOC ················································································ 4055 ······························ 6/0,75
Prachtige bouquet. Veel kersen en bloemen. Uitzonderlijk fris.
Alcohol: 12,0%.

Lugana DOC ······················································································································ 4056 ······························ 6/0,75
Mooi bouquet. Bloemen, vers gemaaid gras. Elegant en fris.
Alcohol: 12,0%.

Pinot Grigio Delle Venezie DOC ···················································································· 4057 ······························ 6/0,75
Noten, appel en citrus.Fris en aromatisch.
Alcohol: 12,0%.

Chardonnay Trevenezie IGT ··························································································· 4058 ······························ 6/0,75
Prachtig bouquet. Rijp tropisch fruit.
Alcohol: 12,0%.
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Cantina Colli Morenici

Te midden van het historische cultuurlandschap
tussen Mantua, Brescia, het Gardameer en Verona
ligt Cantina Colli Morenici. Geografisch gezien vormt
deze regio zowel de overgang van het Gardameer
naar de Povlakte als van Lombardije naar Veneto.

Het klimaat is mild, mediterraan en de zacht glooiende
heuvels van ongeveer 200 meter hoog en de vruchtbare
bodem kenmerken het landschap.
Al bijna 60 jaar worden bij Colli Morenici de voor de regio
typische wijnen van topkwaliteit geproduceerd en met
name lokaal verkocht. Het bijzondere microklimaat en
de voor wijnbouw ideale bodem geven de wijnen hun
unieke karakter.

De jonge oenoloog Paolo Posenato volgt een
compromisloze kwaliteitsfilosofie en geeft de
wijnen hun typische karakter, gekenmerkt door
een uitzonderlijke frisheid en intensiteit. Daarbij
combineert hij traditie met moderne wijnbouw met
een duidelijke, directe, persoonlijke stempel en een
eenduidige visie op genot.
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Pinot Grigio Garda DOC ·································································································· 1162 ······························ 6/0,75
Lichtgeel met strokleurige reflecties. Fruitige en bloemige aroma‘s. Elegant, fris met een mineraal karakter en
een verfrissende balans en structuur.
Alcohol: 12,5%

Chardonnay Garda DOC ································································································· 1161 ······························ 6/0,75
Stralend helder met groene reflecties. Appelaroma‘s en exotische vruchten in de neus. Het frisse, fruitige en
minerale karakter is in een uitstekende balans.
Alcohol: 12,5%

Chiaretto Garda Colli Mantovani DOC ········································································ 1165 ······························ 6/0,75
Lichte rosé. Droog. Rode vruchten en jeugdige frisheid komen samen in deze zachte, harmonieuze en elegante rosé.
Alcohol: 12,5%

Merlot Garda DOC ··········································································································· 1166 ······························ 6/0,75
Robijnrood met paarse reflecties. Droog. Rode vruchten en jeugdige frisheid komen samen in deze zachte,
harmonieuze en elegante rosé.
Alcohol: 13,0%

Cabernet Sauvignon Garda DOC ················································································· 1167 ······························ 6/0,75
Robijnrood met paarse reflecties. Zeer fruitige neus (pruim, kers) met licht vegetale en kruidige tonen.
In de mond rijpe bessen met zachte tannines.
Alcohol: 13,0%

Paolo Posenato
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Italië
Cantine Mabis
Het wijnhuis Biscardo uit Verona is al in 1878 opgericht
en is nauw verbonden met de populariteit van wijnen
uit de Gardameer. Na de oorlog heeft de familie nieuwe
markten geopend via zijn eigen bottelingsfaciliteiten
en heeft de activiteiten in Europa, Groot-Brittannië en
de VS uitgebreid.
Na verloop van tijd behoren de wijngaarden en andere
wijnen uit andere regio‘s van Italië tot de steeds
groeiende portefeuille.

Na het splitsen van sommige delen van het bedrijf
heeft de 4e generatie van de familie besloten om een
klein assortiment speciaal geselecteerde wijnen te
verkopen uit eigen teelt of van langdurige partners.
Vandaag worden wijnen uit het familiegebied van
de Veronese familie en van een bevriende wijngaard
verkocht, niet ver van de westkust van Sicilië.
Casto Manin Garganega
Garganega is een typische witte druivensoort uit
Veneto. Zij brengt elegante en complexe wijnen voort
met tonen van lindebloesem, amandel en citrus. Als
Garganega op het juiste terroir wordt verbouwd,
smaakt zij ook nog eens heerlijk mineraal. De kleur
van de wijn is strogeel met groene tinten. De geur is
delicaat. Witte bloesem, citrus en perzik. Een heerlijk
frisse wijn. Mineralig en elegant. In de smaak herkennen
we amandel. Een mooie balans met de witte bloesem
en hint van citrusvruchten. Een zomers glas wijn om
van te genieten op het balkon of in de tuin. Ideale
begeleider van pasta, risotto en witte vis. De wijn komt
gekoeld het best tot zijn recht.
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Pinot Nero Syrah Sicilia IGT ···························································································· 1152 ······························ 6/0,75
Intens rood met paarse schijning. Het bouquet is elegant en doet denken aan rode bessen.
In de smaak herkent men kersen, rode aalbes en frambozen. Vol, fluweel zachte wijn.
Een prachtige wijn. Heerlijk bij pasta‘s of biefstuk met gebakken aardappelen.
Alcohol: 14,0%

Passimiento „Don Vincenzo“ Terre Siciliane IGT ························································ 1151 ······························ 6/0,75
Intens rode kleur. Uitgesproken en karakteristieke hints van rode bessen. Deze wijn is fluweelzacht en vol
met evenwichtige frisheid die wordt gekenmerkt door zachte en elegante tannines.
Alcohol: 13,5%

CASATO MANIN
Garganega Verona IGT ··································································································· 1150 ······························ 6/0,75
De kleur van de wijn is strogeel met groene tinten. De geur is delicaat. Witte bloesem, citrus en perzik.
Een heerlijk frisse wijn. Mineralig en elegant. In de smaak herkennen we amandel.
Een mooie balans met de witte bloesem en hint van citrusvruchten.
Alcohol: 12,0%

Perfecte combinatie:
Casato Manin
Garganega en pasta
met zeevruchten

87

Italië
Cantina San Donaci
Cantina San Donaci, een van de oudste wijngaarden
van het platteland in Salento, werd in 1933 opgericht
door een groep van 12 boeren, met als doel het
ontwikkelen van de economie van hun land en
producten. De wijnmakerij heeft 320 hectare aan
wijngaarden, allemaal gelegen in de meest toegewijde
gebieden van Salice Salentino, die een bepaalde
verscheidenheid aan bodem en microklimaat hebben.
Om deze microgebieden beter tot uitdrukking te doen
komen worden de druiven die uit de beste wijngaarden

komen gescheiden tijdens de wijnbereiding wat tot een
wijn van hoge kwaliteit leidt. De druiven groeien op
kalkhoudende en kleihoudende bodems die bestand
zijn tegen het droge en warme klimaat. Afhankelijk van
de beschikbaarheid van irrigatiewater en wijntypologie
hebben we verschillende soorten plantsystemen
(alberello en espalier) en snoeitechnieken (kort
en lang). Sinds zijn eeuwenoude oorsprong wordt
het traditionele alberello-plantsysteem toegepast
in wijngaarden. Dit plantsysteem, dat in de
Middellandse-Zeegebieden wordt gebruikt, wordt
gekenmerkt door matige groei en weinig knoppen.

Om deze reden is de druivenkwaliteit duidelijk
superieur. Cantina San Donaci gebruikt alleen
autochtone druiven van zijn wijngaarden. Naast de drie
traditionele druivenrassen (Negroamaro, Primitivo en
Malvasia Nera) worden Malvasia Bianca, Chardonnay,
Bombino en Trebbiano ook gebruikt.
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Negroamaro del Salento IGP ························································································· 1132 ······························ 6/0,75
100% Negroamaro. Gekarakteriseerd door roodfruit: zwarte bes,moerbei, bramen en morellen.
Je waant je aan de Méditerranée.
Alcohol: 14,0%

Primitivo del Salento IGP ································································································ 1133 ······························ 6/0,75
100% Primitivo. In het ochtendgloren geoogst en direct gepersten in de kelder opgeslagen.
Vinificatie geschiedtbij 25-27 C gedurende 10 dagen. Lagering op edelstaaltot maart na de oogst.
Intens en levendig rode kleur.Aangenaam zacht en warm. Bijzondere structuur.
Alcohol: 14,0%

Salice Salentino DOP ······································································································· 1134 ······························ 6/0,75
100% Negroamaro. Wijn om jong te drinken maar heeft ook ouderingspotentie. Intens robijn rode kleur.
Bloemig bouquet. Body en goede structuur. Ideaal bij pasta met vleessaus.
Alcohol: 14,0%

Salice Salentino DOP Riserva ························································································· 1135 ······························ 6/0,75
100% Negroamaro. Een strenge selectie van de druiven gaat vooraf aanhet vinificatieproces.
De wijn wordt minstens twee jaar langgelagerd op eikenhouten vaten.
Alcohol: 14,0 %

PASSO LUNGO
Passo Lungo Tardivo Primitivo Puglia IGP ·································································· 1136 ······························ 6/0,75
Intens rode kleur. Met tonen van balsamico, kersen, hazelnoot,chocolade en pruimen.
Complex, zacht en soepel.
Alcohol: 13,0%
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Azienda Agricola Citari

Het gebied Lugana omvat vijf gemeenten aan de
zuidelijke oever van het Gardameer, waarvan vier
in de provincie Lombardije. Vaste kleilagen met een
voornamelijk hoog kalk- en mineralenaandeel, ontstaan
uit gletchermorenen en sedimenten, kenmerken de
bodems. Pas in de hoger gelegen randgebieden neemt
het zandaandeel duidelijk toe.

De wijndruifsoort Turbiana di Lugana (Trebbiano di
Lugana) is kenmerkend voor Lugana. Het wijngoed
Citari am Colle di San Marino werd in 1975 opgericht.
Vandaag worden ongeveer 25 hectare nog steeds
beheerd door de familie die het wijngoed oprichtte.
Door het samenspel van ideale bodemgesteldheden
ontstond er een mild micro-klimaat, beïnvloed door
het Gardameer en werden er eigen normen ontwikkeld.
Het gaat hier met name om het onderhoud van de
wijngaarden, de volledig handmatige oogst, de selectie
van de druiven en modernste keldertechnologie,
evenals onderscheidende wijnen met complexiteit,
structuur en een helder profiel op het hoogste
niveau. Naast Lugana, dat uit het Lombardische deel
stamt, worden er DOC-wijnen geproduceerd uit het
oorspronkelijke San Martino en Garda.
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AZIENDA AGRICOLA CITARI
Bigoncio Garda Classico Rosso DOC ··········································································· 4070 ······························ 6/0,75
Robijnrode kleur. In de neus aroma‘s van struikbessen met kruidige en balsamico-achtige tinten, licht bloemig
met rozen en viooltjes. In de mond zeer zacht, harmonieus en met een frisse zuren.
Alcohol: 12,5%

Sorgente Lugana DOC ··································································································· 4071 ······························ 6/0,75
Strogeel met groene tinten. Intens en fruitig (pompelmoes, aardbeien) met een lichte, minerale toon van grafiet.
Alcohol: 12,5%

Torre Lugana DOC ············································································································ 4073 ······························ 6/0,75
Bleekgele strokleur met heldergroene glinstering. Intens en vol in de neus, met intense noten van citrusvrucht, aroma‘s
van witte bloemen en vers fruit. Lichte houtachtige noot. De breedte, de structuur en de complexiteit van deze wijn zijn
typisch voor deze druivensoort. Aangenaam uitgebalanceerd in de mond, samen met een prettige frisheid,
een opvallende minerale kwaliteit en duidelijke aanhoudendheid.
Alcohol: 13,5%

18e Quarantacinque Riviera della Garda Classico Chiaretto DOC ························ 4072 ······························ 6/0,75
Fijn, intens fruitige neus: kers, perzik en rijpe exotische vruchten. Droog en rond met aantrekkelijke frisheid.
Blijft hangen in de keel en een toon van amandelen.
Alcohol: 13,0%
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Sinds de vorige eeuw zijn de Natalinos wijnboeren in
Gavi een vast begrip, en de Italiaanse vrijheidsstrijder
Giuseppe Garibaldi hield al van deze wijnen. Hun
wijngaarden - de meeste werden, ondanks de algemene
daling van de wijngaarden, geplant in de jaren zestig
- die zich op de hellingen bevinden, behoren tot de
hoogste in de regio en vormen dus een bijzondere
uitdaging, hetgeen tot uiting komt in hun wijnen.

De
blootstelling
van
de
wijngaarden
in
combinatie met de leemachtige, witte bodem en
ongeveer 40-jaar-oude wijnstokken, geven hun
wijnen een sterke vorm, intensiteit en aroma.
De wijngaard Vignavecchia is bijzonder. Zijn oude
stokvoorraad werd in 1925 door het kurken gered van
de druifluisplaag. De huidige generatie van wijnmakers
combineert een krachtige familietraditie met
landbouw- en oenologisch onderwijs en een moderne
keldertechnologie.
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Gavi DOCG ························································································································· 5063 ······························ 6/0,75
Van Cortese druiven maken we deze witte, niet-mousserende wijn met stevige structuur, zachte en omhelzende
sensaties gevolgd door intense en florale aroma‘s.
Alcohol: 12,0%

Piemonte DOC Chardonnay ··························································································· 5064 ······························ 6/0,75
Witte, volle en smaakvolle wijn die aansluit bij de klassieke aroma’s met een geweldige frisheid en een prettige
zachte smaak.
Alcohol: 12,0%

Dolcetto di Ovada DOC··································································································· 5061 ······························ 6/0,75
Diep robijnrood met tinten van violet. Intensief met aangename lengte. Kersaroma‘s, zoete tannine
en zachte vanille-accenten met een aangenaam zachte, lange afdronk.
Alcohol: 13,0%

Barbera d‘Asti DOCG ········································································································ 5062 ······························ 6/0,75
Deze wijn met stevige structuur en een diepe robijnrode kleur heeft een harmonische smaak gevolgd door een
intens aroma met smaakvolle en bijzondere geuren van viool, na een rijping van 12 maanden in grote eikenvaten.
Alcohol: 12,0%

Gavi Villavecchia DOCG··································································································· 5059 ······························ 6/0,75
Gelegen in de hoogste heuvels waar „Gavi“ wordt geproduceerd, maken de wijngaarden van de Guido familie
deze wijn sterk en vol dankzij de witte kleibodem en de meer dan dertig jaar oude wijnranken. De geur is intens
en fruitig met duidelijke en aanhoudende florale hints.
Alcohol: 12,0%

Gavi del Comune di Gavi DOCG ···················································································· 5060 ······························ 6/0,75
Harmonisch, fijn en fris met aroma‘s van citrusvruchten, bittere amandelen en een uitgelezen,
bloemrijke toon. Complex met een goede zuurtegraad.
Alcohol: 12,0%

Rubis Barbera d‘Asti DOCG····························································································· 5057 ······························ 6/0,75
Rode wijn met een duidelijke persoonlijkheid, het jaarlange rijpingsproces in eikenhouten vaten zorgt voor een
donkere robijnrode kleur met reflecties van granaat, lichte violette bosvruchten, geuren van zoethout en
ondergroei en een aroma dat een stevige structuur verraadt.
Alcohol: 12,0%

Narcys Dolcetto di Ovada DOC ····················································································· 5058 ······························ 6/0,75
Een heldere diepe robijnrode kleur, een verfijnde geur en smaakvolle structuur maken de Narcyso DolcettoSelectie
van de druiven in de wijngaard een innovatief proces van wijn maken met controle over de temperatuur tijdens het
gisten en van een lange raffinage. Alcohol: 12,0%
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Alle Luxemburgse wijngaarden zijn gelegen langs de rivier de Moezel, die de grens met Duitsland vormt.
Het Moezeldal strekt zich uit over 42 km, van Schengen tot Wasserbillig. Hier worden grote wijnen met veel
karakter geproduceerd die zich onderscheiden door hun diversiteit en die volledig hun beroemde reputatie
waarmaken op basis van een traditie van meer dan 2000 jaar.
De meeste bekende vijf wijnvarietals zijn: Auxerrois, Pinot Blanc, Pinot Gris, Gewürztraminer en Riesling.
Het merendeel van deze druiven worden gebruikt voor de productie van mousserende wijn waarvan vele
miljoenen flessen Crémant de Luxembourg per jaar worden geproduceerd.
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Château de Schengen
Château de Schengen dateert oorspronkelijk uit de 13e
eeuw, waar het eerste kasteel werd gebouwd op de
oevers van de Moesel, in zuid Luxemburg.

De wijngaard is gelegen in één van beste gebieden van
de regio, met zonnige, goed gedraineerde glooiingen,
met uitzicht op de oever van de rivier.

In 1985 werd één van de meest belangrijke
internationale verdragen van de 20e eeuw vernoemd
naar Schengen. Bernard-Massard beheert dit
prestigieuze landgoed sinds 1986.

De druiven worden met de hand geplukt, gesorteerd
en naar de winery gebracht, in dozen van 200 kg. Na
selectie gaan ze onder de pneumatische pers.
In kleine, roestvrijstalen vaten worden de wijnen
gefermenteerd. Nadat zij een tijd hebben gerust
worden de wijnen in de lente gebotteld. De rijke bodem
in Markusberg/Schengen zorgt voor de beroemde,
volle, rijke Pinot Blanc en Pinot Gris wijnen.
Het assortiment van het landgoed is uitgebreid met de
fijnste Rieslings van nieuwe wijnwaarden op prachtige
bergen zoals b.v. de Felsberg in Wintrage.

Château de Schengen
Met zijn twaalf hectare wijnstokken staat Domaine ‚Thill‘
in Schengen onder leiding van Bernard- Massard sinds
1986, en is één van de grootste wijngaarden van het land.
De erg vruchtbare bodem van de traditionele hellingen
verzekert de veelzijdige, rijke en warme Pinot Blanc en
Pinot Gris wijnen al jaren van een zeer oede reputatie.
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Château de Schengen Grand Cru Auxerrois ······························································· 3551 ······························ 6/0,75
Een zachte, maar droge en karaktervolle wijn met finesse. Subtiel en fruitig bouquet met minerale boventonen.
Heerlijk en goed uitgebalanceerd in de mond. Heerlijk om zo te drinken. Een „cuvée“ met subtiele smaak die al
haar frisheid behoudt en in de neus en mond vol is van mooie hints van fruit.
Alcohol: 13,0%

Château de Schengen Grand Cru Pinot Blanc ··························································· 3552 ······························ 6/0,75
Deze Pinot Blanc heeft een voorzichtige, maar elegante neus die leidt tot citrusaroma‘s.
In de mond is deze wijn uitgebalanceerd en met een prettige frisheid samen met een afdronk van citrus en grapefruit.
Alcohol: 13,0%

Château de Schengen Grand Cru Pinot Gris ······························································ 3553 ······························ 6/0,75
Deze Pinot Gris valt op door de helderheid van de kleur. In de neus overvloedige gerookte aroma‘s en noten van
gerijpte vruchten zoals abrikoos en kweepeer. In de mond een volle en fruitige wijn; we ontdekken noten van
exotische vruchten en rijpe ananas. De aanhoudende afdronk maakt het een erg rijke wijn.
Alcohol: 13,5%

Château de Schengen Grand Cru Riesling ·································································· 3554 ······························ 6/0,75
Verfijnde neus waarin aroma‘s van witte bloemen en minerale noten harmonieus samenkomen.
Een gulle aanzet gevolgd door een aangename structuur. Een uitgebalanceerde wijn met geprononceerde
karaktereigenschappen van Riesling, een elegante structuur en een goede aromatische lengte (dezelfde
aroma‘s als in de neus). Selectie van zeer rijpe druiven. Een zweem van exotisch fruit. Een pittige wijn.
Alcohol: 13,0%
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Clos de s Ro c h ers
De wijngaarden, sinds de 19e eeuw gecultiveerd door
de familie Clasen, strekken zich uit over een gebied van
achttien hectare (44,5 are).

en geïntegreerd telen (‚culture raisonnée‘) prefereerde,
cultiveert meer dan 35 wijngaarden, uitgespreid over
groot gebied tussen Grevenmacher en Wormeldange.

Gedreven om het unieke karakter van de Moesel
wijnen te behouden, zet Domaine ‚Clos de Rochers‘
alle menselijke en technische middelen in om de hoge
standaarden te bereiken.

De wijngaard, beplant met exclusieve druivensoorten,
heeft het voordeel in één van de beste gebieden te
liggen en te profiteren van de beste microklimaten,
geschikt voor de productie van droge, fruitige,
witte wijnen. De meerderheid van die wijngaarden
liggen verspreid over de glooiingen. Ze vereisen veel
handwerk, en worden verbouwd volgens geïntegreerde
teelmethoden (culture raisonée), om zo pesticiden en
chemische meststoffen te verbannen.

Essentiële elementen die bijdragen tot dit doel
zijn een wijngaard van hoge kwaliteit, geheel
opnieuw beplant in de afgelopen dertig jaar
en een wijnmakerij uitgerust met de beste
apparatuur met hoog gekwalificeerde werknemers.
Domaine ‚Clos des Rochers‘, één van de eerste
verbouwers die lage opbrengsten, selectieve oogsten

De druiven worden met de hand geplukt en
geselecteerd op het meest gunstige moment van hun
rijpheid. De oogst eindigt meestal vroeg november.

Clos des Rochers
De wijngaarden van Luxemburg, gelegen in een gebied
dat is geliefd door de charme en het authentieke karakter
van de zacht glooiende heuvels, behoren tot een de
meest noordelijke en oudste wijngaarden van Europa. De
wijngaarden strekken zich uit over 42 km, van Wasserberg
tot Schengen, op de glooiingen langs de Moesel, die als
een natuurlijke grens tussen Luxemburg en Duitsland ligt.
Het klimaat wordt gunstig beïnvloed door de rivier.
De 1235 hectare aan wijngaarden worden ingedeeld
in twee gebieden: Remish, met een diepe, rijke bodem,
en Grevenmacher, met een langzaam eroderende
kleibodem. De eerstgenoemde produceert volle wijnen,
laatstgenoemde onderscheidt zich door het minerale
karakter van de wijnen en hun finesse.
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Clos des Rochers Grand Premier Cru Auxerrois ························································· 6021 ······························ 6/0,75
Soepel, fruitige wijn. Uitstekende all rounder, prima als aperitief, bij asperges of gerookte zalm.
Alcohol: 12,5%

Clos des Rochers Grand Premier Cru Pinot Blanc ····················································· 6024 ······························ 6/0,75
Appel en wit fruit. Één van de meest elegante wijnen van Luxemburg.
Prachtig bouquet met geweldige finesse.
Alcohol: 12,5%

Clos des Rochers Grand Premier Cru Pinot Gris ························································ 6022 ······························ 6/0,75
Full-bodied en rijk. Fijne wijn met frisse touch. Perfect bij krab, kreeft, vis pâtés,
wit vlees met roomsaus.
Alcohol: 12,5%

Clos des Rochers Grand Premier Cru Riesling ···························································· 6023 ······························ 6/0,75
Droge tonen, mineraal karakter. Veel fruit, citrus en bloemen. Elegante Riesling van.
kalksteen wijngaarden. Prettig zuurtje. Perfect bij gevogelte en gerookte vis.
Alcohol: 13%
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De oorsprong van de wijnbouw in Nieuw-Zeeland gaat terug tot in de koloniale tijd. Op professionele wijze
werd wijn vanaf het midden van de 19e eeuw geproduceerd. Oorspronkelijk zorgde een deels vreemde
wetgeving ervoor dat er niet in grotere mate kon worden verbouwd: na het verbod op het serveren van wijn in
restaurants van 1917 werd het pas weer in 1960 toegestaan, en de vrije verkoop ervan in supermarkten werd
pas vanaf 1990 mogelijk.
Wijn, het achtste belangrijkste exportproduct van het land, wordt vandaag de dag op zo’n 35.000 hectare aan
wijnbouwoppervlakte verbouwd en voor ca. 70% geëxporteerd, voornamelijk naar het VK, Australië, de VS en
Canada. Op beide eilanden van Nieuw-Zeeland wordt er wijn gecultiveerd.
De regio Marlborough op het zuidelijke eiland vormt met meer dan 23.000 hectare bouwoppervlakte het
grootste wijnbouwgebied van Nieuw-Zeeland; hier worden voornamelijk de wereldwijd bekende Sauvignon
Blanc alsmede de Pinot Noir, Chardonnay, Riesling en Pinot Gris verbouwd.
Als een van de oudste wijnbouwgebieden in Nieuw-Zeeland volgt de tweede grootste regio van Hawke’s Bay
op het noordelijke eiland: naast de bekende witte soorten Chardonnay en Sauvignon Blanc wordt hier ook
meer dan 80% van de Nieuw-Zeelandse rode wijn verbouwd met de Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir
en Syrah als cépagewijnen.
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Foley Fa m i ly Wi n e s
Echte wijngaarden, echte wijnhuizen, echte wijnen.
Foley Family Wines is toegewijd aan het produceren,
marketen en distribueren van handgemaakte, zeer
eigenzinnige wijnen van ‘s werelds beste wijngaarden.
Al onze wijnhuizen zijn unieke, autonome entiteiten
met eigen identiteit, stijl, wijngaarden, technieken,
personeel, mix van soorten en categoriesegment.
Iedere wijn in onze portfolio is eerlijk, uniek en heerlijk.
GROVE MILL
Nieuw-Zeelandse voorloper in duurzaamheid
Grove Mill is opgericht in 1988 en is toegewijd aan het
maken van bijzondere wijnen met een minimale impact
op het milieu. De Southern Bell Frog, waarvoor we
naast ons wijnhuis een waterrijk natuurgebied hebben
aangelegd, is een symbool van onze toewijding aan het
beschermen van ons land voor toekomstige generaties.

FROG HAVEN
Druiven afkomstig van de eigen wijngaard en de
beste wijngaarden in Wairau, Waihopai en 17 Valleys.
De 118 hectare aan wijngaarden zijn voornamelijk
beplant met Sauvignon Blanc, maar ook met Riesling,
Pinot Gris, Chardonnay, Gewürztraminer, Semillon en
Pinot Noir. Een koploper in duurzame methodes. Een
waterrijk natuurgebied dat naast de wijnmakerij ligt,
om de Southern Bell Frog te beschermen.
RUSSIAN JACK
Russian Jack (1878 - 1968) was een geliefde ‚gentleman
of the road‘ die alles wat hij had in enorme zakken op
zijn schouders ronddroeg. Tijdens de fruitoogst was
deze mysterieuze man altijd welkom op de boerderijen
waar hij fruit plukte tot op hoge leeftijd. Hij werd
geëerd door de plaatselijke bevolking die een bronzen
standbeeld bouwden ter zijn gedachtenis. Lang
geleden was Martinborough bedekt met kreupelhout.
Russian Jack en pioniers zoals hij, lokaal bekend als
„swaggers“, werkten onvermoeibaar door om de grond
klaar te maken voor gebruik. Deze rijke en vruchtbare
landen, nu bedekt met pittoreske wijngaarden,
produceren wijnen van wereldklasse mede dankzij het
harde werk van deze heldhaftige pioniers.
BOATSHED BAY
Boatshed Bay belichaamt het leven en de kleur van de
Marlborough Sounds op het Zuidereiland van NieuwZeeland. De Marlborough-groeiregio is een van NieuwZeelands voornaamste gebieden voor wijnproductie.
De regio staat bekend om zijn gevarieerde terrein
met ruige bergketens en uitgestrekte vlakke valleien,
afgetekend tegen gekartelde heuvels. Het gebied wordt
gekenmerkt door de overvloedige waterlichamen, van
beekjes en rivieren tot de beroemde Marlborough
Sounds en adembenemende uitzichten op de „South
Pacific Ocean“.
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2018

Boatshed Bay Sauvignon Blanc Marlborough ··························································· 3304 ······························ 6/0,75
Een verfrissend profiel van tropisch fruit met aroma’s van passievrucht, guave en citroengras.
In de mond simuleren de aroma’s het boeket met een scherp zuurtje en typische Marlborough mineraliteit.
Alcohol: 13,0%

Russian Jack Sauvignon Blanc Marlborough ····························································· 3305 ······························ 6/0,75
Aroma‘s van vers gemaaid gras en kruisbes komen een palet tegen van verse citroen, grapefruit en een volle
dosis passievruchten in de afdronk. Om mooi gekoeld van te genieten.
Alcohol: 13,0%

Grove Mill Sauvignon Blanc Marlborough ································································· 3301 ······························ 6/0,75
Rijp en intens met tonen van citrus- en passievruchten.
Alcohol: 13,0%

Frog Haven Sauvignon Blanc Marlborough ······························································· 3302 ······························ 6/0,75
Complex en elegant. Hij is aromatisch, en tonen van passievrucht en perzik vormen een harmonieus geheel
met een subtiele kruidige nuance. Evenwichtig in de mond, helder en fris met een lange, smaakvolle afdronk.
Alcohol: 13,5%
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N ieuw Zeelan d
Foley Fam i l y Wi n es

Echte wijngaarden, echte wijnhuizen, echte wijnen.
Foley Family Wines is toegewijd aan het produceren,
marketen en distribueren van handgemaakte, zeer
eigenzinnige wijnen van ‘s werelds beste wijngaarden.
Al onze wijnhuizen zijn unieke, autonome entiteiten
met eigen identiteit, stijl, wijngaarden, technieken,
personeel, mix van soorten en categoriesegment.
Iedere wijn in onze portfolio is eerlijk, uniek en heerlijk.

TE KAIRANGA
Hier is de grond rijk is en het voedsel overvloedig. Te
Kairanga is een kenmerkende boetiek en werd meer
dan 20 jaar geleden opgericht. Het is een van de
grondleggers onder de wijnhuizen in Martinborough.
Met een nadruk op handgemaakte, maatstafvormende Pinot Noirs die de stijl van de oude wereld
combineren met de flair van de nieuwe wereld, zijn
Te Kairanga wijnen echte vertegenwoordigers van de
Martinborough wijngroeiregio.
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Te Kairanga Pinot Noir Martinborough ······································································· 3303 ······························ 6/0,75
In de neus aromatisch. In de mond rijpe rode en donkere vruchten, hartige kruiden en fijne tannines.
Alcohol: 13,0%

Te Kairanga Runholder Pinot Noir Martinborough ··················································· 3306 ······························ 6/0,75
Deze Pinot Noir biedt aroma‘s en smaken van wilde aardbei, rode kers en kruiden. Dit is een wijn die in zijn jeugd
moet worden genoten, ideaal bij vrienden en kennissen of op een plek waar je gewoon lekker wilt ontspannen
en genieten van de betere dingen in het leven.
Alcohol: 13,0%
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De Spaanse wijnbouw is een mozaïek van zeer diverse bodem en klimatologische omstandigheden.
Opkomende gebieden variëren van vrij droge zuidelijke streken tot de vochtige streken in het noorden, terwijl
op het centrale plateau wijnstokken zich hebben aangepast aan extreem koude en droge winters.
De druivensoort is natuurlijk één van de belangrijkste factoren in de productie van kwaliteitswijnen. Spanje
heeft het geluk een breed scala aan hoogwaardige inheemse druivensoorten beschikbaar te hebben die
edele wijnen te produceren. Dankzij moderne vinificatie technieken die de inherente fruitwaliteiten bewaken,
hebben veel van de grote traditionele Spaanse variëteiten, zoals b.v. de Albariño, Moscatel, Listan of Pedro
Ximenez om er maar een paar te noemen, hun prestige kunnen herstellen. In de loop der jaren hebben andere
grote internationale variëteiten, zoals de Merlot en Cabernet-Sauvignon of de op grote schaal geteelde
Chardonnay, zich aangesloten bij deze inheemse rassen.
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Aso c ia ción
wines from G al ic ia
Galicië onderscheidt zich op veel verschillende
manieren van de andere regio’s in Spanje. De taal
kent Keltische woorden, de inheemse muziek wordt
gekenmerkt door de doedelzak en de uitdrukking
„regenkamer van Spanje“ beschrijft het koelere en
vochtigere klimaat dan in de rest van Spanje. In de
wijngaarden overheersen, afhankelijk van de precieze
locatie, autochtonen druivenrassen zoals Albariño,
Treixadura, Godello, Loureiro of Mencia.
Aan de kust, vlakbij de Portugese grens ligt Rias
Baixas, een gebied dat kan worden verdeeld in vijf
deelgebieden. De belangrijkste druivensoort is hier de
Albariño. Quinta Couselo ligt in het deelgebied O Rosal,
dat direct aan zee gelegen is. Het wijngoed behoorde
gedurende eeuwen (sinds 1163) tot het cisterciënzer

2017

108

klooster Santa Maria de Oia totdat het landgoed in de
19e eeuw geveild werd. Later werd het landgoed, net
als de hele regio, getroffen door Phylloxera. Na 150
jaar familiebezit te zijn geweest, wordt Quinta Couselo
vandaag de dag beheerd door Grandes Pagos Gallegos
en hecht, net zoals de andere wijnhuizen van deze
groep, evenveel waarde aan traditie als aan kwaliteit.

De wijnen uit Monterrei hadden een uitstekende
reputatie in de middeleeuwen en in 1579 werden
wereldwijd de eerste voorschriften met betrekking
tot
beschermde
oorsprongsbenaming
en
vinificatiemethoden in Monterrei aangenomen. Echter,
het belang van deze voorschriften ging verloren en in de
jaren 80 kwam de wijnbouw in dit gebied bijna tot zijn
eind. Dankzij moedige, jonge wijnboeren en moderne
technieken is er momenteel weer 600 hectare aan
wijngaarden. Onder hen was er de familie Boo-Rivero
die met Fragas do Lecer 28 wijngaarden aan Grandes
Pagos Gallegos leverde met samen een oppervlakte
van 18 hectare verspreid over verschillende locaties en
vooral beplant met Godello en Mencia, waaronder ook
enkele 40 jaar oude wijngaarden.
Er waren 40 jaar geleden slechts 200 wijnstokken
Treixadura over en deze druivensoort was bijna
uitgestorven. Vandaag de dag heeft ze haar plaats weer
heroverd en maakt ze de Ribeiro wijnen uitzonderlijk
vol, volwassen en fris. Het wijngoed Pazo Casanova van
9 hectare wordt door een 200 jaar oude stenen muur
omringd. Van deze oppervlakte is 6 hectare beplant
met Treixadura. Het wijngoed wordt aangevuld met het
landgoed Fechos, met een oppervlakte van 3 hectare,
hoger op de berghelling gesitueerd.
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QUINTA COUSELO Barbutín Albariño Rías Baixas DO ·············································· 4660 ······························ 6/0,75
In de neus fris fruit (appel, lychee, perzik), subtiele citrusvruchten, intens bloemige tonen (acacia, jasmijn, alpenroos),
vers gemaaid gras, specerijen en een mineraal karakter. In de mond vol met aroma’s van citrus en specerijen.
Verfrissende zuurgraad en licht ziltig.
Alcohol: 13,0%

PAZO CASANOVA Casanova Treixadura Ribeiro DO ··············································· 4661 ······························ 6/0,75
Frisse steenvruchten (mispels, lychee, witte kersen) en citrusvruchten (mandarijn, lemon drops) gepaard met bloemige
tonen (acacia, oranjebloesem), aromatische specerijen zoals citroentijm en balsemieke tonen. In de mond elegant,
fris, levendig met body en sterk aanwezig.
Alcohol: 13,0%

PAZO CASANOVA Finca Vinõa Ribeiro DO ································································· 4662 ······························ 6/0,75
Romig en rijk aan citrustonen en steenvrucht, en subtiele venkeltonen. Krachtig, complex en elegant met een intens
mineraal karakter. Cuvée van Treixadura (90%), Albariño (5%), Godello en Loureira.
Alcohol: 13,0%

FRAGAS DO LECER Godello Monterrei DO ································································· 4663 ······························ 6/0,75
Intens aromatisch in de neus. Romig en verfrissend in de mond. Zoete appel, zoutmineralen, buksboom.
Alcohol: 13,0%

FRAGAS DO LECER Fraga do Corvo Godello Monterrei DO ··································· 4664 ······························ 6/0,75
Romig en volumineus. Intense frisheid, citrustonen met een intens mineraal karakter en ziltigheid. Rijk en complex.
Alcohol: 13,0%

FRAGAS DO LECER Fraga do Corvo Mencía Monterrei DO ······································ 4665 ······························ 6/0,75
In de neus donkere en rode bosvruchten, zwarte peper, nootmuskaat, balsemieke eucalyptustonen en lichte
geroosterde en vanillesporen. In de mond fris met pittige peper, rijp ingemaakt rood fruit en een minerale afdronk.
Alcohol: 13,5%
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E l E sco cés Vol ante
El Escocés Volante (de vliegende Schot), Norrel
Robertson MW, is 15 jaar geleden in Spanje beland en
momenteel is hij een van de drie Masters of Wine in
Spanje.
Na zijn omzwervingen in de wijnwereld, die hem van
zijn Schotse thuishaven naar de meest uiteenlopende
uithoeken van de wereld brachten, heeft zijn werk
hem sinds 2003 in Spanje gebracht. In de grote
verscheidenheid aan druivenrassen daar en met
name in de oude Garnacha wijngaarden van het
wijngebied Calatayud zag hij een enorm potentieel.

Sindsdien heeft hij deze wijngaarden succesvol
tot leven gewekt. Manga del Brujo was Norrels
eerste wijn en is tegenwoordig een klassieker. De
stijl en persoonlijke stempel in deze wijn worden
gekenmerkt door een uitgesproken tanninestructuur
en mineraliteit, wat hem tot een ideale begeleider van
veel gerechten maakt.
De krijt-, klei- en ijzerrijke kleibodems op de hellingen
van de Monte Armantes op 600-800m in het Ribotatal
van Calatayud bieden ideale omstandigheden
met de natuurlijke waterafvoer van de kleine
hoeveelheid neerslag die er valt en significante
temperatuurverschillen tussen dag en nacht. Deze
omstandigheden zorgen ervoor dat de kleuren en het
typerende karakter van de druivenrassen extra goed
naar voren komen.
Een zorgvuldig fermentatieproces op basis van
temperatuur en een samenwerking van enkele in de
Nieuwe Wereld opgeleide oenologen met generaties
van lokale vakkennis van vinifiërende bodega’s hebben
een markante Rhône Cuvée – Garnacha (70%, oude
wijnstokken), Syrah (15%), Tempranillo (10%) en
Mazuelo (5%) – met een volle body en stevige structuur
voortgebracht. De sleutel hiertoe ligt in de moderne
vinificatie, met name die van de oude Garnacha die
Norrel geïntroduceerd heeft, en in de lange gistingstijd,
die de wijn frisheid, een lange afdronk, een slank maar
ook mineraal karakter en complexiteit geeft.
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Manga del Brujo Calatayud DO ···················································································· 4555 ······························ 6/0,75
Donker paarsrood met robijnrode rand. In de neus ligt de nadruk op zwarte vruchten met wat peper en rook- en
geroosterde aroma‘s. In de mond intense zwarte vruchten, kersen met een lange rokerig-geroosterde afdronk.
Een complexe wijn met een mineraal karakter.
Alcohol: 14,5%

Norrel Robertson
Master of Wine
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Cellers Un i ó

De twee regio‘s van herkomst Priorat (vernoemd naar
de priorij van een Kartuizerklooster) en Montsant
behoren tot de oudste wijnbouwgebieden van
Catalonië. Ze liggen op ongeveer 30 km van Tarragona,

Llicorella
Classic 2014
GOLD

in de overgang van de Spaanse hoogvlakte bij de zee
in een dunbevolkte, ruwere bergregio. De DOQ Priorat
is, naast Rioja, de hoogst geclassificeerde wijnstreek
van Spanje. Op terrasvormige hellingen wordt wijn
verbouwd waarbij de rendementen op karige bodems
klein uitvallen en de wijnen bekend zijn om hun
geconcentreerde en veelzijdige soort.
Kenmerkend voor de regio is de bodemsoort
„Llicorella“ - een brosse, voedselarme en de
overwegend koperkleurige leisteen met een leeftijd
van 350-400 miljoen jaar - die belangrijk is voor
hetveelal minerale karakter. Bovendien hebben
grote temperatuurverschillen en de onregelmatige,
gedeeltelijk ontbrekende regenval een duidelijk effect
op de wijn. De jonge DO Montsant (sinds 2001) omringt
Priorat bijna volledig en toont een vergelijkbaar
landschap voordat deze in het zuiden naar Tarragona
uitloopt. Maar de bodems zijn gevarieerd: compacte,
kalkhoudende bodems, rode aarde met hoog
leemaandeel en mineraalarme leibodems (Llicorella).
De wijnkelder Cellers Unio is in de jaren veertig
ontstaan als een vennootschap. Naast grote vlaktes in
Tarragona, Terra Alta en de DO Cava horen er ook kleine
wijngaarden zoals Priorat en Monsant bij.
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Llicorella Vitis 60 Priorat DOQ ······················································································· 4600 ······························ 6/0,75
Een 18 maanden, in hout verbouwde cuvée als Garnacha, Manuela, Cabernet Sauvignon en Syrah.
Diep kersenrood met aroma‘s van rijpe zwarte vruchten en minerale tonen. Krachtig en elegant,
veelzijdig en erg evenwichtig.
Alcohol: 14,5%

Llicorella Classic Priorat DOQ ························································································ 4601 ······························ 6/0,75
12 maanden in hout verbouwde cuvée (Grenache, Merlot, Manuela). Zwarte vruchten,
vanille en geroosterde amandelen. Rond en krachtig met de elegantie en het evenwicht van een Priorat-wijn.
Alcohol: 14,5%

Perlat Montsant DO ········································································································· 4602 ······························ 6/0,75
Intensief rood met paarse tinten en aroma‘s van rijpe rode vruchten met tonen van vanille (verbouwing 6 maanden).
In de mond zeer zacht en vlezig met een aanhoudend, kruidig karakter.
Alcohol: 14%

Perlat Syrah Montsant DO ······························································································ 4603 ······························ 6/0,75
Diep kersenrood met aroma‘s van gekonfijte, rijpe rode vruchten, frambozen en braambessen evenals pruimen
en donkere chocolade.
Alcohol: 14%

Perlat Garnatxa Montsant DO ······················································································ 4604 ······························ 6/0,75
Elegant in de neus met geconcentreerde rode vruchten. Rijp met evenwichtige tonen van het eiken vat en mineralen.
Een duidelijke en indrukwekkende Garnacha van Montsant.
Alcohol: 14%
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Fi nc a To rrem i l an os
Hoewel de klimatologische omstandigheden met
hete zomerdagen, lange, koude winters en een
kort groeiseizoen niet optimaal zijn, was Ribera
del Duero al in de middeleeuwen, toen de meest
westelijke Valladolid hoofdstad van Spanje, bekend
om zijn wijnen. Na een drastische terugval van de
wijnbouw werd de regio in de jaren zeventig, samen
met de regionale mutatie van Tempranillo (Tinta del
País of Tinto Fino), die kleinere druiven met dikkere
schil produceert, herontdekt voor de kwalitatief
hoogwaardige wijnproductie. Sindsdien produceert ze
de beste wijnen van Spanje, die worden gekenmerkt
door hun concentratie en dichtheid.

De wijngaard Finca Torremilanos (opgericht in 1903
en vanaf 1975 door de familie Peñalba López beheerd
met hoge internationale erkenning) is centraal gelegen
in de DO Ribera del Duero op de noordoostelijke
hellingen van de gelijknamige berg. De berg is
ontstaan uit geërodeerde zandsteen en sedimenten,
en overstijgt niet alleen de regio en de nabijgelegen
Duero, maar zorgt ook voor buitengewone
weersomstandigheden. Door de blootstelling worden
de wijnstokken beschermd tegen vorst en altijd
uitstekend geventileerd. De wijngaarden zijn verdeeld
in 140 percelen om met verschillen in het microklimaat

en de bodemstructuur rekening te houden. Ze zijn
grotendeels beplant met Tinta del Pais. Ongeveer
1/3 van de wijnstokken zijn meer dan 60 jaar oude
struikstokken, terwijl de andere voorraden meestal
15 tot 30 jaar oud zijn. Tussen 2003 en 2008 werd de
wijngaard geleidelijk aan volledig naar biologische
aanbouw gebracht. De druiven worden hierbij manueel
geoogst en binnen een uur verwerkt. In de kelder
wordt vertrouwd op het natuurlijke potentieel van
elke jaargang en wacht men de natuurlijke processen
af. Dat begint bijvoorbeeld door de eigen gisten in de
kelder, terwijl men voor het verbouwen rekent op de
eigen kuiperij.
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Montecastrillo Tinto Ribera del Duero DO BIO ·························································· 2150 ······························ 6/0,75
100% Tinta del País. Rode en zwarte vruchten met subtiele tonen van lavendel en zoethout.
In de mond zijdezacht, vol met een minerale toon. 6 maanden gerijpt in barriques.
Alcohol: 13,5%

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE

Los Cantos de Torremilanos Ribera del Duero DO BIO ············································ 2151 ······························ 6/0,75
95% Tinta del País en 5% Merlot. In de neus zwarte vruchten en zoethout met geroosterde aroma‘s.
Vol in de mond en evenwichtig door fluweelzachte tannines. 12 maanden gerijpt in barriques.
Alcohol: 14%

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE

Torremilanos Crianza Ribera del Duero DO BIO ························································ 2152 ······························ 6/0,75
95% Tinta del País en 5% Cabernet Sauvignon. Gemiddeld 50 jaar oude wijnstokken geven de terroir weer.
Rode en zwarte vruchten met geroosterde aroma‘s, balsamico en kruidige tonen. 18 maanden gerijpt in barriques.
Alcohol: 15%

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE

Torremilanos Reserva Ribera del Duero DO BIO ······················································· 2153 ······························ 6/0,75
100% Tinta del País (gemiddeld 70 jaar oud). Zwarte vruchten, balsamiek tonen en de geur van eikenwoud.
Sappig, vlezig met een minerale frisheid van kwarts en grafiet. 24 maanden gerijpt in barriques van Franse eik.
Alcohol: 15%

ES-ECO-016-CL
Agricultura UE
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Valpi c ul at a

Toro ligt, net zoals Rueda en Ribera del Duero, aan het
verloop van de Duero. In vroegere tijden werd deze
regio al beïnvloed door een continentaal klimaat en
vormde ze een belangrijke plaats van herkomst voor
(overwegend) rode wijnen. In de sedimentbodems,

waar zand en kalkhoudende bestanddelen domineren,
kon de druifluis zich niet voortplanten, waardoor de
oorspronkelijke wortelresten van de wijnstokken
vandaag nog voorhanden zijn. De oppervlaktes bleven
echter verdwijnen en pas met de komst van moderne
wijnbouwtechniek in de jaren tachtig, werd de regio
herontdekt en als plaats van herkomst beschermd
(1987). Juan Pablo Peñalba Lopéz,telg van de
eigenaarsfamilie van Finca Torremilanos, kreeg in 1990
de 13 hectare grote wijngaard in handen en bouwde
zijn wijnkelders op de ruïnes van de voormalige
wijnkelders.

De wijngaarden zijn met Tinta de Toro (plaatselijke
spelsoort van Tempranillo) geplant, waaronder
sommige voorraden van wortelechte struikwijnen
uit de 19e eeuw. Met het grootste respect voor
de kenmerkende terroir, worden er slechts twee
wijntypes, die voor erg dichte, geconcentreerde en
alom geprezen wijnen zorgen, gevinifieerd: Puertas
Novas en Valpiculata, waarvoor uitsluitend druiven van
oude struikwijnen worden gebruikt. Ook in de kelder
laat Juan Pablo voornamelijk de natuurlijke processen
hun gang gaan en vertrouwt hij op de natuurlijke
keldergisten.
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Valpiculata Crianza Toro DO ························································································· 2200 ······························ 6/0,75
Erg intensief, diep kersenrood. Intense aroma‘s (bramen, zoethout, geroosterde aroma‘s en kruiden).
Krachtig, complex met zachte tannines. Gelagerd: 18 maanden op Frans eiken.
Alcohol: 14,5%

Puertas Novas Crianza Toro DO ····················································································· 2201 ······························ 6/0,75
Kruidige aroma‘s en zwarte vruchten (braambes) in de neus. In de mond zacht en rond. Eucalyptus, munt en
krachtig geconcentreerde aroma‘s van vruchten met kruidige tonen, begeleid door zachte tannines.
Gelagerd: 12 maanden. Wijnstokken zijn 40 -100 jaar oud.
Alcohol: 14,5%
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Spanj e
Vinícola de Tomelloso
Tomelloso ligt temidden van La Mancha, op
ongeveer 200 kilometer ten zuiden van Madrid, op
het Castiliaanse hoogplateau. De regio wordt al
eeuwenlang gedomineerd door de landbouw en
vandaag de dag zijn er rond de plaats Tomelloso
talloze grotten te vinden, die vroeger werden
gebruikt voor het verbouwen en bewaren van wijnen.

Vinícola de Tomelloso ontstond in 1986 als een
vereniging van oorspronkelijk 28 wijnmakerfamilies.
In korte tijd werden wijngaarden met de traditionele
druifvensoort Airén consequent vernieuwd en
werden er meerdere druivensoorten zoals Macabeo,
Tempranillo, Cabernet Sauvignon en Merlot geplant.
Op die manier vonden de kwalitatief hoogwaardige
fleswijnen hun weg naar de markt. Al na drie jaar werd
er een eigen wijnkelder gebouwd.
De regelmatig bekroonde rode wijnen van Finca
Cerrada worden door Tempranillo (Cencibel) gedragen.
Vruchtig en fris (afhankelijk van de verbouwing)
weerspiegelen ze de terroir van de regio met een
smakelijk, stevig karakter.
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Finca Cerrada Tempranillo La Mancha DO ·································································· 4561 ······························ 6/0,75
Purperrrood met paarse tinten. Rode vruchten met een levendige frisheid en complexiteit.
Alcohol: 13,5%

Finca Cerrada Crianza La Mancha DO ·········································································· 4560 ······························ 6/0,75
Vruchtig met kruiden en structuur – Tempranillo, Cabernet Sauvignon en Syrah – gekenmerkt door verbouwing in
Amerikaanse eik. Zacht en soepel met een elegante balans.
Alcohol: 13,5%

Finca Cerrada Reserva La Mancha DO ········································································· 4562 ······························ 6/0,75
Tempranillo en Cabernet Sauvignon met aroma‘s van rode en donkere vruchten, tonen van kruiden en vanille.
Zachte, uitstekend geïntegreerde tannines. Complex, met goede balans en lengte.
Gelagerd: 12 maanden in Amerikaanse eik.
Alcohol: 13,5%
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Span je
B o d egas Pat ro ci n io
Rioja is het oudste DOCa-gebied van Spanje en
is verdeeld in drie subzones, waarvan Alavesa en
Alta geprezen zijn voor hogere kwaliteiten. Bodega
Patrocinio is in 1985 opgericht als een wijncoöperatie
van meer dan 200 wijnboeren waarvan de wijngaarden
uitsluitend in de Rioja Alta samen zijn gevoegd. Samen
cultiveren zij ongeveer 525 hectare, die zijn onder
verdeeld in 1500 parcelen. De bodega is gevestigd in
de plaats Uruñuela gelegen in het wijngebied Rioja
Alta.
Het land is veelzijdig. Men maakt gebruik van
geavanceerde middelen zoals GPS om de gegevens in
kaart te brengen over de status van de wijngaarden
zoals de leeftijden van de wijnstokken, groeimethode,
aanvang snoei- en oogsttijd.
De kwaliteit van de druiven wordt bewaakt door
het meten van 35 parameters zoals PH-waarden,
zuurgraden etc. Ook de studies worden voortdurend
uitgevoerd samen met onderzoeksfaciliteiten zoals
de CIDA. Dit betreft onder andere de terroir, milieu
compatibiliteit, wijnbouwtechnieken en wijngaard
flora.

María Martinez
Oenoloog

Finca Las Coronillas van 54 Ha is één van de beste
wijngaarden van Bodega Patrocinio, gelegen in de
Rioja Alta op 565 meter hoogte en de wijnstokken zijn
minimaal 25 jaar oud. Dit geeft prachtige , complexe
wijnen die al veel prestigieuze prijzen hebben
gewonnen.
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Finca Las Coronillas Blanco Rioja Alta DOCa······························································ 2170 ······························ 6/0,75
Deze wijn wordt gemaakt van de Viura en de unieke Tempranillo Blanco druif, de Tempranillo Blanco geeft
prachtige frisse citrus en groene tonen en de Viura geeft de rondeur en rijpheid aan de wijn, mooie balans.
Alcohol: 13,0%

Finca Las Coronillas Tinto Rioja Alta DOCa ································································· 2171 ······························ 6/0,75
Intens kersenrood van kleur, met in de geur mooi rijp rood fruit zoals kersen en bramen wat ook duidelijk
in de smaak terugkomt. De afdronk is rond en zacht met afgeronde bittertjes.
Alcohol: 14,5%

Finca Las Coronillas Crianza Rioja Alta DOCa ···························································· 2172 ······························ 6/0,75
Prachtig kersen rood van kleur en in de neus kruidige aroma’s zoals kaneel en kruidnagel en kersen fruit
en tonen van vanille en tabak. De afdronk heeft veel structuur en heeft volle maar afgeronde tannine.
12 maanden houtrijping en 6 maanden flesrijping in de kelders.
Alcohol: 14,0%

Finca Las Coronillas Reserva Rioja Alta DOCa ···························································· 2173 ······························ 6/0,75
Kersenrood met bruine reflexie in de kleur, de geur geeft een rijke schakering van zacht gerijpt rood fruit, toast,
vanille, kruiden en leer, een complexe wijn met een prachtige afdronk.18 maanden houtrijping en 18 maanden
flesrijping in de kelders. Heerlijk met hazepeper.
Alcohol: 14,0%
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E nci nar de An doiz
Encinar de Andoiz is in de noordelijke regio Navarra
(Valdizarbe) thuis. Deze is, in tegenstelling tot het
zuiden, bergachtig en wordt gekenmerkt door
veel afwisselende bodemgesteldheden en een
microklimaat. Daardoor krijgt het kiezen van een
perceel voor wijnbouw bijzondere aandacht: bruine,
witte of rode klei en diverse rotsformaties bevoordelen
verschillende wijnsoorten. Bovendien moet er bij
het selecteren van een wijngaard worden gelet
op de kans op late vorst, maar moet ook worden
gegarandeerd dat op warme zomerdagen een sterke
afkoeling gedurende de nachten plaatsvindt, omdat

deze belangrijk is voor de vorming van de aroma‘s.
De momenteel opbrengende wijnstokken voor Palacio
del Dean zijn gelegen in de uitgestrekte en beschermde
vallei van Nekeas in de buurt van Pamplona. Ze zijn
meestal tussen de tien en twintig jaar oud. De geplante
percelen werden na eeuwen van wijnstokteelt in
de afgelopen decennia eerst geteisterd door de
druifluisplaag (1899/1900 in Navarra) en werden later
het slachtoffer van de economische hervorming van
de regio. Nu moeten ze achtereenvolgens opnieuw
zorgen voor opbrengst.

De wijnen worden gevinifieerd in de prestigieuze
wijnkelder van Nekeas door Concha Vecino, de
internationaal
gerenommeerde
oenologe
van
Nekeas, die bekend is om haar doorgaans zeer hoog
gewaardeerde cuvées uit Tempranillo en Bordeaux
druivensoorten.
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ENCINAR DE ANDOIZ
Palacio del Dean Merlot-Tempranillo Navarra DO ···················································· 4571 ······························ 6/0,75
Robijnrood met middelmatige vorm en frisse zuren. Zacht en vruchtig met aroma‘s van zwarte kersen en pruimen.
Alcohol: 13,5%

Palacio del Dean Cabernet Sauvignon-Tempranillo Crianza Navarra DO ············ 4572 ······························ 6/0,75
Krachtig en elegant met aroma‘s van donkere vruchten en geroosterde aroma‘s.
Alcohol: 14,0%
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“American Wine” bestaat al sinds de eerste Europeanen hun wijnbouwproducten, erfgoed en tradities aan deze
kusten van de Oude Wereld brachten. In die zin is de Appellatie Amerika meer dan 400 jaar oud. Amerikaanse
wijn heeft de ecologische, politieke en sociale problemen door de eeuwen heen doorstaan, maar het heeft
zich bij elke uitdaging verder ontwikkeld.
Vandaag, bij het begin van de 21e eeuw, heeft de wijnbouw zich verspreid naar bijna alle staten. In 50 staten
bestaat de ‘s werelds grootste diversiteit aan klimaten, en vrijwel elke soort wijn kan een niche vinden ergens
in Amerika. Amerikaanse wijnen worden erkend als minimaal de gelijke van de oude wereld als Frankrijk en
Italië en daarbij is de Verenigde Staten recentelijk uitgegroeid tot de grootste exporteur van wijn wereldwijd.
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USA
Pard ucc i
John Parducci, liefkozend „Mr. Mendocino“ genoemd,
was een vroege voorvechter van de wijnregio in
Noord-Californië en het benoemen van druivenrassen,
waaronder Zinfandel en Petite Sirah: twee
druivensoorten die kenmerkend zouden worden voor
Mendocino County en die het omvangrijke karakter
van de Amerikaanse wijnmakerij belichamen.
De toewijding van Parducci tot duurzame
wijnproductiemethodes vertaalt zich naar hogere
normen voor zowel het cultiveren van wijngaarden tot het
runnen van de wijnmakerij, waaronder een wijnmakerijnaar-tafel tuinprogramma, het in stand houden van
leefgebieden, en een landelijk erkend programma
voor het conserveren en terugwinnen van water. In
2012 besloot de eigenaar van Parducci, Tim Thornhill,
om braakliggend land op het terrein van Parducci

TIM THORNHILL

CHIEF OPERATING OFFICER

om te zetten tot een plaatselijke, zelfvoorzienende
boerderij. Hoewel het telen van wijndruiven en het
onderhouden van een wijnmakerij van wereldklasse
topprioriteit zijn voor Tim, ziet hij het land als een
kostbaar middel, en nu - 3 jaar later - staat er op de plek
van de eens in onbruik geraakte 15 acres een florerende
biologische boerderij bestaande uit orchideeën,
groentetuintjes en weilanden.
Tegenwoordig bouwt het team van wijnmakers
voort op de toegankelijke en authentieke stijl.
Wijnliefhebbers van over de hele wereld - van ervaren
connaisseurs tot de toevallige wijndrinker - hebben
deel mogen uitmaken van 80 jaar aan ambachtelijke
en op authentieke wijze gemaakte wijnen, waaronder
Parducci Small Lot Blend, Isabella, True Grit, Coro
Mendocino, en Parducci Reserve.
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PARDUCCI
TRUE GRIT Reserve Chardonnay ················································································· 19541 ···························· 12/0,75
True Grit Chardonnay lonkt met zomers fruit en aroma‘s van pittige houtrook, gecompleteerd met goed passende
tonen van rijke peer, citroencrème en appelstroop.
Alcohol: 13,5%

TRUE GRIT Reserve Cabernet Sauvignon ·································································· 19542 ···························· 12/0,75
Opmerkelijk sappig! In de aanzet aroma‘s van bessen en donkere kers, gevolgd door een subtiele olijventapenade.
De structuur wordt ondersteund door een stevig, maar ook rond profiel van tannines en een aanhoudende afdronk
van vanilleboon. Alcohol: 13,5%

TRUE GRIT Reserve Petite Sirah ··················································································· 19543 ···························· 12/0,75
Bedwelmende aroma‘s van rijp fruit, witte peper en vanille, gevolgd door een intense toevloed van verse braam,
donkere chocolade, peper en karamel. Alcohol: 13,5%

SMALL LOT BLEND Cabernet Sauvignon ··································································· 19544 ···························· 12/0,75
Cabernet Sauvignon komt van de binnenlandse wijngaarden van Mendocino County, wat deze wijn zijn rijke
aroma‘s geeft van bessen, pruim en vanille.
Alcohol: 13,5%

SMALL LOT BLEND Chardonnay ·················································································· 19545 ···························· 12/0,75
Parducci Chardonnay vertoont typische Mendocino aroma‘s van nashi, wilde bloemen, honing en frisse appel,
met een afdronk van romige vanille-karamel.
Alcohol: 13,5%

SMALL LOT BLEND Petite Sirah ··················································································· 19546 ···························· 12/0,75
Petite Sirah is een specialiteit van Mendocino. Parducci was een van de eerste wijnmakerijen om deze soort
te bottelen. Een donkere robijnkleur, met aroma‘s van kers, braam en chocolade.
Alcohol: 13,5%

SMALL LOT BLEND Zinfandel ······················································································· 19547 ···························· 12/0,75
Zinfandel heeft aantrekkelijke aroma‘s van verse braam en zoet kersenfruit met complexe tonen van koffie,
cacao en zwarte peper. Alcohol: 13,5%
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USA
Paul Do l an
Paul Dolan Vineyards, is in 2006 opgericht met als
visie het maken van wijnen van duidelijke afkomst,
ligt in het hart van Mendocino Country, in NoordCalifornië, een afgelegen gebied met grote biologische
verscheidenheid en unieke microklimaten.
De druiven zijn afkomstig van biologische wijngaarden,
waarbij de essentie van elk terrein bewaard wordt.
Onze holistische methodes voor het maken van wijn
dragen ook bij tot onvergetelijke wijnen met in elke
botteling een expressie van het terroir.

Men selecteert zorgvuldig druiven van erkende
biologische wijngaarden in heel Mendocino Country
om ervoor te zorgen dat we het beste produceren in
authentieke, expressieve wijnsoorten.
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Zinfandel BIO ···················································································································· 19558 ···························· 12/0,75
Een levendige, geconcentreerde wijn met aroma‘s van bramenjam, sinaasappelmarmelade en een krachtig
accent van zwarte peperkorrels.
Alcohol: 15,0%

US-ORG-006

Chardonnay BIO ··············································································································· 19559 ···························· 12/0,75
Een uitstekend, evenwichtige wijn met aroma‘s van rijpe peer, frisse appel en romige en kruidige vanille.
Alcohol: 14,5%

US-ORG-006

Cabernet Sauvignon BIO ································································································ 19560 ···························· 12/0,75
Paul Dolan Vineyards Cabernet Sauvignon is afkomstig van het thuislandgoed van de wijnmakerij,
die doorlopend wijnen produceert van onmiskenbare en evenwichtige soorten.
Alcohol: 14,5%

US-ORG-006

Pinot Noir BIO ··················································································································· 19561 ···························· 12/0,75
Deze wijn is afkomstig van de beroemde Pinot Noir regio‘s in Mendocino County en vertoont de klassieke
variëteitsexpressie met heldere aroma‘s van aardbei en rabarber, geaccentueerd door elegante tonen van leer
en zoet cacaopoeder.
Alcohol: 13,5%

US-ORG-006
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USA
Wi n es That Ro ck

ZI N*P h omaniac
Gemaakt door en voor liefhebbers van Zinfandel
die snakken naar de opwekkende aroma‘s, warme
omhelzing en climactische afdronk van een vlezige,
full-body Zinfandel. Afkomstig uit de beste regio‘s
voor Zinfandel in Californië. Altijd van oude Zinfandel
wijnranken. Slechts één slok en u weet dat u er
nooit meer genoeg van krijgt... Onze Reserve Zinphomaniac maakt gebruik van de beste appellations
voor Zinfandel in het land, waaronder Dry Creek Valley,
Alexander Valley, Sonoma Valley en Russian River Valley.

Als gepassioneerde wijnliefhebbers en fanatieke
muziekfans, is de ultieme mix van twee werelden
gemaakt. Het is onze missie om een geheel nieuwe
categorie wijn te produceren. Als gepassioneerde
wijnliefhebbers en fanatieke muziekfans maakt Wines
that Rock zijn eigen categorie in de wijnindustrie „Great Tasting Wines Inspired by Music“: geweldige
wijnen geïnspireerd door muziek.
Wijn en Muziek: terwijl klassiekers van Grateful
Dead, The Rolling Stones, Pink Floyd, The Police, en
The Woodstock Festival in de kelder uit de speakers
knallen, vervaardigde onze wijnmaker op maat
gemaakte wijnen voor elk van deze legendarische
artiesten en hun tijdloze albums - een mix tussen
unieke wijnen en rock-‘n-roll mythologie. Wat was de
laatste keer dat u een wijnlabel zag en „WOW!“ dacht,
of - nog beter - dat u naar een wijnlabel keek en dat
er spontaan muziek begon te spelen in uw hoofd? De
achterkant van onze labels hebben dezelfde opmaak
als de achterkant van een albumhoes, inclusief
liner notes. Wines that Rock is niet als zomaar elke
wijnervaring en dit zijn niet alledaagse wijnlabels.
Dit zijn wandtapijten uit de kluizen van rock. Klassieke,
iconische albumkunst die onderdeel uitmaakt van úw
muzikaal DNA. Lang leve Rock and Roll!
Wines That Rock promoot een compleet nieuwe
manier om wijn en muziek te ervaren. De wijnen zijn
geïnspireerd door rock-‘n-roll klassieker.
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Hoewel al deze wijnen Zinfandels met unieke
kenmerken opleveren, hebben ze allemaal de warme
dagen en koele nachten die geassocieerd worden
met de invloed van de Grote Oceaan en San Pablo Bay
gemeen. De verscheidenheid aan bodemsoorten en
afzonderlijke microklimaten bieden onze wijnmaker
echter een uitgebreid palet om onze Reserve van te
maken, met als resultaat een complexe, overdadig
gekruide wijn die vol gas gaat en een overvloed aan
opvallende wilde rozenbottels.
Deze Zinfandel druiven zijn in de vroege koelte van
de ochtend geoogst om versheid en zuurgehalte te
behouden, werden snel naar de wijnmakerij gebracht,
waar ze werden geperst en in roestvrijstalen tanks
geplaatst om te gisten. Na het drogen werden de
wijnen van de druivenvellen geperst en in kleine
nieuwe en oudere Franse eikenhouten vaten geplaatst,
voor een periode van 9 maanden, wat resulteerde in
subtiele tonen van bruine specerijen en cederhout in
het eindproduct.
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Wines That Rock
ROLLING STONES Forty Licks Merlot ··········································································· 19552 ···························· 12/0,75
Kersen met tonen van kaneel en specerijen. Aroma‘s van framboos en aardbei met een afdronk van zwarte
kers en specerijen. De kunst van het maken van geweldige wijnen lijkt in veel opzichten op het maken van muziek.
Artiesten hebben een visie en die visie delen ze via baanbrekende geluiden. De artiesten - „de wijnmakers“ hebben een soortgelijk proces waarbij ze hun visie en passie via de druif uitdrukken.
De op maat gemaakte Rolling Stones Merlot is rock-‘n-roll in een fles.
Alcohol: 13,5%

ZIN*PHOMANIAC
Lodi Zinfandel ·················································································································· 19553 ··························· 12/0,75
Met verleidelijke tonen van donkere kers, braam en specerijen is Zin-Phomaniac een complexe, volle wijn met sappige,
toegankelijke aroma‘s van rijpe paarsblauwe vruchten en donkere, redelijke zoete chocolade. Een tint van vanille en een
accent van speculaaskruiden geven diepgang aan het aanhoudende, bevredigende mondgevoel.
Alcohol: 15,0%

Reserve Zinfandel ··········································································································· 19554 ··························· 12/0,75
Deze volle wijn is diep gekleurd met verleidelijke aroma’s van wilde frambozen, pruimen, kersen, witte peper en
kruidnagel gecomplimenteerd door subtiele nuances van rijping in Franse en Amerikaanse eikenhouten vaten.
Verruk je zintuigen met deze voortreffelijke Reserve Zinfandel.
Alcohol: 14,6%

131

Zu id Afr ik a

wijn
132

Zuid Af r ik a

Al meer dan 350 jaar, hebben de culturen van Afrika, Europa en het Oosten zich vermengd in Cape Town, de
poort naar de Zuid-Afrikaanse wijnlanden, een stad met een rijke kleurrijke geschiedenis en cultureel leven.
Jan van Riebeeck, de eerste gouverneur van de Kaap, plantte een wijngaard waarbij de eerste wijn werd gemaakt
van Cape druiven. Dit leidde tot het planten van wijnstokken op grotere schaal op Roschheuvel, tegenwoordig
beter bekend als Bishopscourt, Wynberg. Van Riebeeck moedigde de boeren aan wijngaarden planten, hoewel
in eerste instantie ze terughoudend waren. De Nederlanders hadden tenslotte geen wijntraditie en het was
pas nadat de Franse Hugenoten zich vestigden aan de Kaap tussen 1680 en 1690 dat de wijnindustrie begon
te bloeien. De Zuid-Afrikaanse bodem is zeer gevariëerd, niet alleen tussen verschillende regio‘s, maar vaak
ook zelfs binnen dezelfde wijngaard.
Zuid-Afrikaanse wijngaarden worden gedomineerd door de witte druivenrassen, maar de trend is nu naar een
meer marktgedreven balans tussen wit en rood.
Naast de twee iconen Chenin Blanc en Pinotage, worden edele soorten inclusief Sauvignon Blanc en Chardonnay
voor de topklasse witte wijnen en de Cabernet Sauvignon, Shiraz en Pinot Noir voor een uitstekende rode
wijnen steeds meer geteeld in de afgelopen jaren.
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Zuid Afr ik a
Anthonij Rupert Wyne

In 1694 arriveerde een Franse hugenoot, Jean Roi van
Lourmarins, in wat vandaag de dag bekend staat als
de Franschhoek vallei. Hij was de eerste eigenaar van
L‘Ormarins, waar tegenwoordig de Anthonij Rupert
Wyne vandaan komt. Deze belangrijke pionier plantte
4000 wijnstokken in de vruchtbare vallei.

De huidige eigenaar is Johann Rupert, zoon van de
inmiddels overleden Anton Rupert. Nadat Anthonij
stierf in 2001, nam Johann Rupert in 2003 de leiding
over L‘Ormarins. De door zijn broer begonnen
reorganisatie werd voortgezet en vervolgens voltooid.
Dit omvatte een ultramoderne wijnbouwfaciliteit,
gekenmerkt door een bovenste verdieping die
over een lagere verdieping heendraait. Hierdoor
kunnen fermentaties van kleine partijen door de
zwaartekracht in de vatverouderingskelder stromen.

OPTIMA 2011

De Anthonij Rupert-blend is het vlaggenschip
van dit assortiment, vernoemd naar de oprichter
van het hele merk – wijlen Anthonij Rupert. De
Optima, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Syrah en The Blend scoorden allemaal binnen de
90-95 in Wine Spectator vanaf haar eerste uitgave.
Cape of Good Hope is een assortiment dat is ontstaan
als erkenning voor de wijnbouwcultuur van Kaap
de Goede Hoop. Deze wijnbouwcultuur is meer dan
350 jaar oud en begon toen de eerste gouverneur
van de Kaap druiven plantte. Deze unieke wijnen
zijn het resultaat van onvervangbare percelen van
oude wijngaarden en locatiespecifieke terroirs.
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Protea is verkrijgbaar met een Helix-sluiting. Alles aan
dit assortiment probeert het oude te verbinden aan
het nieuwe. Het erfgoed van de wijnstokken, innovatief
verbonden met opvallende verpakkingsontwerpen, is
gemaakt om te worden hergebruikt en gerecycled,
waardoor de levenscyclus van het product wordt
verlengd. Bovendien combineert de helixsluiting
traditie met gemak omdat deze unieke, ergonomisch
ontworpen kurk- en glazenverpakkingsoplossing een
combinatie is van de voordelen van traditioneel kurk
met een gebruiksvriendelijke, hersluitbare sluiting.
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ANTHONIJ RUPERT OPTIMA ··························································································· 2635 ······························ 6/0,75
Bosbessen, cassis en cacao. Fris en levendig. Gestructureerd en sierlijk met fluweelzacht mondgevoel. Alcohol: 14,5%

CAPE OF GOOD HOPE Altima Sauvignon Blanc ························································· 2636 ······························ 6/0,75
Intense aroma‘s van citrusvrucht, meloen en een kruisbes. Sappige wijn. Alcohol: 14,0%

CAPE OF GOOD HOPE Serruria Elandskloof Chardonnay ········································ 2637 ······························ 6/0,75
Sinaasappelbloesem met een vleugje kruiden. Fris, levendig en opgewekt in de mond. Licht en helder. Alcohol: 14,5%

CAPE OF GOOD HOPE Riebeeksrivier Caroline ·························································· 2638 ······························ 6/0,75
Vanille, citrus, perzik. Rond, rijp en rijke mond boordevol citrus, perzik, vanille en biscuitsmaak. Alcohol: 14,5%

CAPE OF GOOD HOPE Riebeeksrivier Western Slopes ············································· 2639 ······························ 6/0,75
Fruitcake, kers, bessen en ceder. Zijdeachtig getextureerde mond die rijk is aan fruit. Lange afdronk. Alcohol: 14,5%

JEAN ROI Cap Provincial Rosé ······················································································· 2641 ······························ 6/0,75
De mix van frisse zomerfruitaroma‘s van meloen, perzik en nectarine. Perfecte balans. Alcohol: 12,5%

PROTEA Chenin Blanc ······································································································ 2642 ······························ 6/0,75
Galiameloen, nectarine en abrikoos. Helder, levendig en sappig. Stevige body. Alcohol: 13,5%

PROTEA Sauvignon Blanc ······························································································· 2643 ······························ 6/0,75
Citroen en grapefruit in de stevige neus. De mond is stevig en levendig. Sappig en fris. Alcohol: 13,0%

PROTEA Chardonnay ······································································································· 2644 ······························ 6/0,75
Bloedsinaasappel met een vleugje grapefruit en citroenschil in de neus. Pittig en sappig in de mond. Alcohol: 13,5%

PROTEA Pinot Grigio ········································································································ 2645 ······························ 6/0,75
Tonen van peer, nectarine en honingdauwmeloen met een zachte ondertoon van citroen. Levendige wijn. Alcohol: 12,5%

PROTEA Dry Rosé ············································································································· 2646 ······························ 6/0,75
Nectarine en citroenschil. Sappig met duidelijker aanwezige steenfruit, samen met lichte, fruitige hints van pruimen
en rode kersen. In de mond, opgewekt en levendig met een goede, droge afdronk. Alcohol: 13,0%

PROTEA Merlot ·················································································································· 2647 ······························ 6/0,75
Bramen, pruimen en specerijen. Zacht en fruitig in de mond. Gestructureerd maar soepel en overvloedig. Alcohol: 14,0%

PROTEA Shiraz ··················································································································· 2649 ······························ 6/0,75
Pruimen, donkere kersen, specerijen en aarde. Mooie vitaliteit van steranijs en kruidnagel.
Goed geïntegreerde tannine. Zachte textuur en toegankelijk met een indrukwekkende lengte van smaak. Alcohol: 14,0%

Bent u geïnteresseerd in andere wijnen van Anthonij Rupert?
Neem dan contact met ons op.
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O rm onde E state
Ormonde Estate is gelegen in het kustgebied in het
district Darling. Hoewel de wijnbouw er nog erg jong
is, behoort Darling dankzij zijn expressieve wijnen,
vooral Sauvignon Blanc, tot de „premium cool climate
regions“ van Zuid-Afrika. Daarnaast profiteert Darling,
op ongeveer 50 kilometer ten noorden van Kaapstad,
van ideale bodemvereisten voor de wijnbouw
(roodgekleurde, kalkhoudende kleigrond en verweerde
granietbodems (Glenrosa)) en de directe omgeving van
de Atlantische Oceaan.

Met zijn koele bries ventileert hij de wijngaarden en
zorgt hij voor gematigde dagtemperaturen en koele
nachten. Ideaal voor aroma‘s en frisse zuren van de
witte wijnen, evenals de diepte en de intensiteit van
de rode wijnen, waarvoor de druiven enkele dagen
langer rijpen. Ormonde Estate behoort tot de tweede
generatie van de familie Basson, wiens voorouders
al met de eerste Hugenoten naar Darling kwamen.

Theo Basson met zoon Theo jr.
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Vandaag beheert Theo Basson de wijngaard in de
overtuiging dat het belangrijke werk in de wijngaard
wordt gedaan om wijnen te produceren die de vrucht
en de terroir in de fles weerspiegelen. Hij besteedt
daarbij bijzondere aandacht aan een gevestigd, goed
opgeleid team en een verantwoord milieubeheer.
Onder zijn leiding worden er dan ook wijnen met grote
elegantie en toegankelijke complexiteit geproduceerd.
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ORMONDE Single Vineyard Chip Off The Old Block Chenin Blanc WO Darling ···················· 2809 ············

6/0,75

ORMONDE Single Vineyard Chip Off The Old Block Cabernet Sauvignon WO Darling ······ 2810 ············

6/0,75

ORMONDE Single Vineyard Chip Off The Old Block Shiraz WO Darling ································· 2811 ············

6/0,75

ORMONDE Single Vineyard Chip Off The Old Block Sauvignon Blanc WO Darling ············· 2812 ············

6/0,75

ORMONDE Barrel Selection Shiraz WO Darling ··········································································· 2813 ············

6/0,75

ORMONDE Wholebunch Sauvignon Blanc WO Darling ····························································· 2814 ············

6/0,75

ORMONDE Heritage Collection Vernon Basson Darling WO····················································· 2917 ············

6/0,75

ORMONDE Heritage Collection Vernon Basson Darling WO····················································· 2917 ············

6/0,75

ORMONDE Theodore Eksteen Darling WO···················································································· 2816 ············

6/0,75

ONDINE Semillon WO Darling ········································································································· 2824 ············

6/0,75

ONDINE Chardonnay Darling WO ··································································································· 2825 ············

6/0,75

ONDINE Sauvignon Blanc ················································································································· 2823 ············

6/0,75

ONDINE Cabernet Franc WO Darling ····························································································· 2821 ············

6/0,75

ONDINE Malbec WO Darling ············································································································ 2822 ············

6/0,75

Tropisch fruit. Frisse citrus aroma‘s. Een heerlijke wijn met veel finesse in de smaak met zachte finish. Alcohol: 14,0%

Selectie van één van de oudste wijngaarden. Intense aroma‘s van rode vruchten, met sporen van vanille en kruiden.
In de mond ook een duidelijke smaak van zwarte peper. Zeer evenwichtig met een goede zuurtegraad en zachte tannines.
15 maanden in vaten van Franse eik in eerste en tweede gebruik (30% nieuwe vaten). Alcohol: 14,0%

Selectie van één van de oudste wijngaarden. Aantrekkelijke, vlezige neus met aroma‘s van anijszaad,
wilde kruiden en donkere vruchten. Alcohol: 14,5%

Selectie van één van de oudste wijngaarden. Kruisbes en groene vijgen met sporen van paprika.
In de mond erg fris met intense aroma‘s en aanhoudende afdronk. Alcohol: 14%

Een strenge selectie van de beste druiven. Een hartige neus met aanvullende aroma‘s van donkere vruchten,
wild anijszaad en kruiden. Erg goed geïntegreerde tannines met een zachte en elegante afdronk.
16 maanden in vaten van Franse eik (40% eerste gebruik) gerijpt. Alcohol: 14,5%

Een strenge selectie van de beste druiven. Een explosie van tropische vruchten met kruisbes en rijpe vijgen.
In de mond een minerale smaak, met tonen van groene peper. Een romige textuur met frisse zuren.
Alcohol: 13%

24 maanden gerijpt op Frans eiken vaten. Aroma van vanille, geflambeerde kersen, aardse ondertoon,
donkerfruit en bosbessen. Alcohol: 14%

24 maanden gerijpt op Frans eiken vaten. Aroma van vanille, geflambeerde kersen, aardse ondertoon,
donkerfruit en bosbessen. Alcohol: 14%

Deep intense ruby red colour. Berries, cloves, spice and toasty oak. Spice, savoury, liquoriceand deep red berries.
Firm tannins with a very balanced, smooth palate. Alcohol: 15%

Elegant en evenwichtig. Grasachtig, limoen met hints van groene appel en kruiden.
Jeugdig en met aantrekkelijke frisheid. Deze wijn zal in de fles rijpen. Alcohol: 13,0%

Witte perzik, citrusvrichten en vanille. Subtiele hints van hout.
Een fijne exemplaar van de Zuid Afrikaanse Chablis. Alcohol: 13,0%

Deze wijn presenteert een smaak van asperge afgerond met ondertonen van gras en groene vijgenaroma‘s.
De wijn, met fijngevoelige stijl, heeft zowel evenwicht als complexiteit. Hoge niveaus van organisch zuur
leiden tot een mineraliteit midden in de mond. Het evenwicht van smaken en de zuurgraad ondersteunt
deze hartige wijn. Alcohol: 13,5%

Deze wijn heeft een intens boeket van kruiden, peper en bessen die de oorsprong en het terroir van de Darlingappellation weerspiegelen. Goed geïntegreerde rijpe tannines zorgen voor een goed samengestelde smaak. Alcohol: 14,5%

Deze wijn is prachtig ontwikkeld met een intense robijnrode kleur, een subtiele, evenwichtige smaak en een
fluweelachtig mondgevoel. Een neus van geplette aardbeien en pruimen toont het ware karakter van de terroir. Alcohol: 13,5%
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Alexan d er Fonte in

THE ALEXANDER FONTEIN RANGE
Ormonde Private Cellar produceert wijnen in de
Alexanderfontein-reeks, heerlijk aromatisch en
toegankelijk in de mond. Een reflectie van het terroir
van de regio in soort, karakter en stijl. Onmiskenbaar
fris, evenwichtig en met elegante aroma’s om iedere
gelegenheid speciaal te maken. Deze wijnen zijn
gemaakt voor pretentieloos plezier en om te genieten
van de eenvoudige dingen in het leven.
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Alexander Fontein Boutonniere White Coastal Region ··········································· 2831 ······························ 6/0,75
Aroma‘s van guave, passievrucht en limoen. Zachte afdronk met aantrekkelijke frisheid.
Alcohol: 12,5%

Alexander Fontein Boutonniere Red Coastal Region ··············································· 2832 ······························ 6/0,75
Aroma‘s van bramen, dropjes, kruidnagel en peper. Een complexe combinatie van fruit en specerijen.
Alcohol: 14%

Alexander Fontein Sauvignon Blanc WO Darling ······················································ 2834 ······························ 6/0,75
Tropische aroma’s van vijg, kruisbes en witte perzik. Deze wijn bezit intense aroma’s van groene paprika en asperge.
Met een delicate stijl en structuur en een fris zuurtje blijft de aanhoudende nasmaak nog lang na de laatste slok in
de afdronk verrassen.
Alcohol: 13%

Alexander Fontein Chenin Blanc WO Darling ···························································· 2833 ······························ 6/0,75
Groen getint, bleek strogeel. Aroma’s van perzik en Pear Drops. Erg vasthoudend met scherpe en hartige tonen
die goed bij eten passen en overheersen in de afdronk.
Alcohol: 13%

Alexander Fontein Chardonnay WO Darling ······························································ 2835 ······························ 6/0,75
De wijn vertoont aroma’s van citroen en limoen, in de mond ondersteund door kenmerken van contact met de
wijnmoer. De wijn is evenwichtig en het zuurtje zorgt voor een levendige, frisse wijn.
Alcohol: 13%

Alexander Fontein Cabernet Sauvignon WO Darling ··············································· 2838 ······························ 6/0,75
De wijn heeft een extreem boeket van kers, peper en bosbessen, wat het koele klimaat van Darling weerspiegelt.
Droge landbebouwing zorgt voor zeer kleine druiven en de intense, diepe kleur van de wijn.
Alcohol: 14%

Alexander Fontein Shiraz Coastal Region ··································································· 2837 ······························ 6/0,75
De wijn vertoont aroma‘s van specerijen, bessen, frambozen en dropjes. Goed in balans.
Alcohol: 14%

Alexander Fontein Merlot Coastal Region ·································································· 2836 ······························ 6/0,75
Intens robijnrode kleur. De wijn vertoont aroma‘s van aardbei en kruiden. Zacht afdronk. Perfect in balans.
Alcohol: 14%

De natuurlijke verscheidenheid van verschillende planten en
bleomen in de Darling regio is één van de grootste schatten
en bekend in heel Zuid-Afrika. Al sinds 1917 organiseerde de
Darling Wildflower Society bloemenshow. Zij willen de
natuurlijke verscheidenheid aan soorten bleomen met de hele
wereld delen. Het is geslaagd om de bescherming van biodiversiteit onder de boeren te verankeren en te handhaven voor
meerdere generaties.
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Kos ie M öl l er
Kleine Parys is de oudste wijngaard in Paarl. In 1692
werd het aan de Hugenotenfamilie Le Roux gegeven
- 40 jaar nadat Jan van Riebeeck, de stichter van
de wijnbouw in Zuid-Afrika, de regio van de Kaap
betrad. De regio werd vernoemd naar een berg aan de
westelijke rand. De eerste koloniebewoners vonden
dat zijn natte granietrug in de ochtendzon als een parel
(Paarl) in het licht scheen.

Kosie Möller behoort tot één van de meest succesvolle
oenologen van de afgelopen 20 jaar in Zuid-Afrika.
Zijn wijnen werden wereldwijd bekroond bij talrijke
proeverijen en hij won prestigieuze wedstrijden zoals
de Baron Philippe de Rothschild Trofee voor de beste
Merlot in IWSC, de beste Chardonnay in Parijs of de
beste Cabernet in Canada.

In 2002 nam hij samen met zijn vrouw Beatrix de
wijngaard Klein Parys (56 hectare) over. Met hun
ervaring en passie leiden ze een modern, maar toch
historisch landgoed en richtten ze zich vanaf het begin
op wijnen van topklasse. Ze beheren ook nog een
ander goed, Tooverberg (Toverberg), in het noorden
van Paarl.
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Tooverberg Chenin Blanc WO Western Cape ····························································· 2610 ······························ 6/0,75
Een zeer levendige wijn met volume, maar knappend. Intense tropische aroma‘s en een fruitige smaak.
Alcohol: 14,5%

Tooverberg Chardonnay WO Western Cape ······························································· 2611 ······························ 6/0,75
In het begin aroma‘s van citrus en boterbonbons, gekenmerkt door een zachte finish.
Uitstekende balans met een spoor van een zachte houttinten.
Alcohol: 13,0%

Tooverberg Cabernet Sauvignon WO Western Cape ················································ 2612 ······························ 6/0,75
Zijn diepe, bijna paars-zwarte kleur benadrukt de intensiteit van deze wijn. Krachtige tabak,
ceder en kruidige aroma‘sstrelen aroma‘s van rijpe bramen, kersen en chocolade.
Alcohol: 14,0%

Tooverberg Merlot WO Western Cape ········································································· 2613 ······························ 6/0,75
Een sappige wijn met nootachtige en kruidige aroma‘s en volle vorm. De lagering in vaten van Franse eik begeleidt
de soepel geïntegreerde tannines.
Alcohol: 13,5%

Magic Mountain Sauvignon Blanc-Viognier WO Western Cape ····························· 2620 ······························ 6/0,75
Strak, grasachtig, met aroma‘s van limetten en een spoor van kruiden. Vol in de mond met een ronde, verfrissende finish.
Alcohol: 13,0%

Magic Mountain Shiraz-Cabernet Sauvignon WO Western Cape ·························· 2621 ······························ 6/0,75
Kruidig met vleugjes van peper en noten, muntige ondertonen. Zachte, leemachtige tannines en een voorname,
ronde finish.
Alcohol: 14,0%

141

Zuid Afr i k a
D eux Frères
De droom van de ‚Deux Frères‘ kwam in 2008 uit.
Retief en Stephan du Toit ontwikkelden een exclusieve
wijngaard op Le Present. Het wijngoed ligt aan de voet
van de Simonsberg in het Stellenbosch wijndistrict. De
droom van „Deux Frères Wines“ begon in 2008 toen
Retief en Stephan du Toit na veel innerlijke reflectie
besloten een exclusieve wijngaard te ontwikkelen op
het wijngoed Le Present, die is gelegen aan de voet
van de Simonsberg in het Stellenbosch wijndistrict.
Dit is een familiebedrijf dat is gebaseerd op principes.
Zij leveren een selectief product aan de klanten van
een compromisloze kwaliteit dat men kan vertrouwen
terwijl zij tegelijkertijd verantwoording nemen voor de
duurzaamheid van het bedrijf.

Stephan & Retief du Toit
Stephan
studeerde
wijnbouw
bij
Elsenburg
Agricultural College voordat hij begon te werken bij
L‘Avenir Wine Estate. In 2000 begon hij wijn te maken
onder begeleiding van Francois Naudé. In 2006 is
hij lid van het team in Marianne, ook gevestigd in
het Simonsberg-gebied van Stellenbosch. Terwijl hij
werkzaam was bij Marianne, werd hij gedetacheerd
naar de andere wijngoed van de eigenaar in Frankrijk
voor een oogst. Hij had het geluk om ervaring op te
doen in Chateau Montlese en Chateau Desteux in St.
Emillion en ook Chateau La Clemence in Pomorol.
Retief heeft een carrière op de financiële markten
nagestreefd. Retief is verantwoordelijk voor de
wijngoedfinanciën en houdt ervan om zich bij de
proeverij te betrekken.

Wetenschappelijke analyses toonden aan dat Le Present
ideaal is voor de productie van rode variëteiten en
dat het vier verschillende bodemsoorten, of „terroirs“,
heeft.
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Zuid Afr ik a

Mourvédre Blanc De Noir WO························································································ 2910 ······························ 6/0,75
Levendig roze. In de neus een totale explosie van Turks fruit, rozenblaadjes en noten van zoete kers. In de mond
overvloedig met zoete rode vruchten, terwijl de droogheid en lage natuurlijke zuurgraad de wijn makkelijk te
drinken maken. Tot nu toe de meest interessante Blanc de Noir die zij van Mourvedre hebben gemaakt.
Alcohol: 12,0%

Fraternité Shriaz WO ········································································································ 2911 ······························ 6/0,75
Prachtig aroma van gedroogde pruimen en abrikozen met hints van paddenstoel en bosbodem.
De Amerikaanse eik steunt de wijn met een beetje „zoetheid“ van zwarte kersen en vanille.
De mond is overvloedig en ondersteund door rijpe zachte tannines en goede zuurbalans.
Alcohol: 13,5%

Liberté Cabernet Sauvignon-Petit Verdot WO ··························································· 2912 ······························ 6/0,75
Men denkt bij het proeven van deze wijn aan complexiteit, volheid, rondheid en overvloed. In de neus veel aroma‘s
van vlezige Cabernet en in de mond fruit en de rijkheid van de Petit Verdot en Malbec.
De afwerking is rond en houdt lang aan.
Alcohol: 13,5%

Cabernet Sauvignon werd geplant op de hoogste en de laagste delen van de wijngaard
van 1,1 ha. Het bovenste gedeelte bevat meer grind met een fundament van graniet.
Het onderste blok van 0,1 ha heeft een basis van klei die grote diversiteit biedt. Drie
verschillende klonen van Cabernet Sauvignon werden geplant om het smaakprofiel en de
complexiteit te verbeteren. Dit is de ruggengraat van de Liberté, de Bordeaux-mix. Onder
het gebied waar de Cabernet wordt geplant is een tussenverdieping, tussen de graniet
en een gebied met een basis van zandige klei. Mourvedre (0,32 ha) en Shiraz (0,5 ha)
werden hier geplant omdat bekend is dat ze sterk groeien. Deze druiven worden gebruikt
om onze Rhône-mix, Fraternité te produceren. Petit Verdot (0,34 ha) en Malbec (0,2 ha)
werden geplant op de bodems met als basis zandige klei. Samen met de Cabernet zorgen
ze voor volheid en een mooi mondgevoel bij de Liberté.
Op de 2,2 ha werden ongeveer tienduizend wijnranken geplant vanuit het noorden naar
het zuiden, met een plantingsafstand van slechts 1 m x 2,2 m. Deze planting met hoge
dichtheid dwingt de wortels van de wijnstokken om diep in de grond te penetreren om het
fruit te voorzien van zijn rijke en unieke smaken. Alle wijnstokken werden door Stephan
en zijn twee mannen aan de draad getraind. Naast het oogsten heeft dit team van drie
het hele jaar door de wijnstokken verzorgd.
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Zui d Afr ik a
Linton Park
In het jaar 1699 ontving de Franse hugenoot Louis
Fourie de boerderij „De Slangerivier“ als geschenk van
de toenmalige gouverneur van Kaap de Goede Hoop,
Willem Adriaan van der Stel. Fourie legde de eerste
wijngaarden aan en produceerde zo de eerste wijnen
op het huidige wijngoed. De originele schenkingsakte
van 28 februari 1699 hangt nu nog steeds in de
boerderij.

Linton Park, een landgoed van 294 hectare, waarvan
ongeveer 100 hectare met wijnstokken beplant is, ligt
vlakbij Wellington op de hellingen van de Groenberg,
die door een bijzonder klimaat en een unieke
bodem uitstekende omstandigheden bieden voor de
uiteenlopende druivenrassen: veel neerslag met een
uitstekende ventilatie van de wijngaarden, unieke
bodemsamenstellingen (zogenaamde Oakleaf soils) en
gematigde temperaturen tijdens de vegetatieve fase
kenmerken het microklimaat.

De kelder werd in de afgelopen jaren gedeeltelijk
gemoderniseerd en het gebouw gerenoveerd, zodat
het team rondom keldermeester JG Auret vandaag de
dag beschikt over een hypermoderne wijnkelder.
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Zuid Afr ik a

Rhino White ······················································································································· 2714 ······························ 6/0,75
Een frisse, delicate wijn met fruitige aroma‘s. Goed uitgebalanceerd met een tropisch en citrusachtige mond.
Een frisse aanhoudende afdronk.
Alcohol: 13,0%

Rhino Pink ·························································································································· 2715 ······························ 6/0,75
De kenmerken van rode bessen in deze wijn transformeren zich van aroma‘s naar smaakaroma‘s.
Verse aardbeien- en frambozentonen zorgen ervoor dat dit een goede keuze is als u geen gezelschap heeft.
Het is ook een goede combinatie voor maaltijden met kleine porties (zoals tapas).
Alcohol: 12,5%

Rhino Red ··························································································································· 2720 ······························ 6/0,75
Rode en zwarte bessenaroma‘s, met een koele, muntachtige ondertoon in de neus. In de mond, rijpe pruimen en
zwarte bessen met een lichte rokerigheid. Onze moderne vinificatietechnieken geven deze wijn een rijpe, zuivere,
sappige, diepe en complexe mond.
Alcohol: 14,0%

RHINO WINES

Een deel van de opbrengst van de verkoop van het Rhino-wijnassortiment gaat naar het behoud van neushoorns in Zuid-Afrika. Zo wordt de inzet van Linton Park
voor het behoud van het milieu gevierd. Bovendien zijn de wijnen ook verpakt in lichtgewichtflessen om de impact van de kelder op het milieu te verlagen.
De wijnen zijn gemaakt om er dagelijks van te genieten en bieden een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. De druiven zijn afkomstig van speciaal gekozen
wijngaarden waar de wijnstokken profiteren van de hoge regenval in de vallei en de warme Afrikaanse zon, wat resulteert in smakelijke en evenwichtige wijnen.
De wijnen worden niet bewaard in houten vaten. Zo wordt voorkomen dat de natuurlijke fruitsmaken van elke druivensoort verloren gaan.
Serveer ijskoud als u het drinkt op warme zomerdagen! De kenmerken van rode bessen in deze wijn transformeren zich van aroma‘s naar smaakaroma‘s.
Verse aardbeien- en frambozentonen zorgen ervoor dat dit een goede keuze is als u geen gezelschap heeft. Het is ook een goede combinatie voor maaltijden
met kleine porties (zoals tapas).
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Por t
Seyra Port

Sinds 2000 jaar wordt er wijn geproduceerd door
landhouders in de Alto Douro. Het belangrijkste
product van deze regio – portwijn – wordt sinds de 18e
eeuw wereldwijd erkend voor zijn kwaliteit.

Deze lange traditie van wijnbouw heeft het landschap
van een opmerkelijke schoonheid voorzien, die de
technologische, sociale en economische evolutie van
de Douro-regio weerspiegelt. Port wordt geproduceerd
in het noorden van Portugal, aan de randen van de
rivier de Douro.
Het werd vroeger geëxporteerd vanuit de stad Porto en
heeft daarom de naam „Porto” gekregen.

Al eeuwenlang produceren Quinta da Fozceira en
Quinta da Costa de Baixo druiven van topkwaliteit uit
autochtone wijnstokrassen, zorgvuldig geselecteerd
door vele generaties wijnboeren. Historische gegevens
uit 1256 bewijzen dat druiven uit dit zeer speciale
gebied, in de samenvloeiing van de rivier Douro en
Ceira, toen al werden beschouwd als zijnde van zeer
hoge kwaliteit. De buitengewone schoonheid van
het landschap rechtvaardigt de classificatie van deze
wijngaardterrassen als behorend tot het werelderfgoed
door de UNESCO.
De Bulas-familie streeft naar continue verbetering van
de kwaliteit van de Douro- en Portwijnen terwijl ze de
unieke kenmerken van de Douro-vallei proberen te
behouden. De essentie van het merk is gebaseerd op
de visie van de maker om een hoogwaardige Port- en
Dourowijn te produceren.
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Reserve White ··················································································································· 5950 ······························ 6/0,75
Intens en levendig. Fruitige smaken domineren in de mond. Alcohol: 14,%

Reserve Ruby ····················································································································· 5951 ······························ 6/0,75
De wijn is full-bodied en heeft zeer aantrekkelijke door roodfruit gedreven aroma‘s. Fris en levendig.
met frambozen- en kersenaroma‘s, gecombineerd met een lange en intense afdronk. Alcohol: 19,5%

Reserve Tawny ·················································································································· 5952 ······························ 6/0,75
Aroma van jam. Zoete tannines en een zeer aangename afdronk. Alcohol: 19,5%

10 Years Old Tawny ·········································································································· 5955 ······························ 6/0,75
Elegant en zacht met subtiele tonen van gedroogde vruchten en jam.
Serveer deze port licht gekoeld als aperitief of bij het dessert. Alcohol: 20,0%

20 Years Old Tawny ·········································································································· 5956 ······························ 6/0,75
Een uitzonderlijke Tawny, een combinatie van rijke aroma‘s van vijgen en rozijnen met een zijde zachte mondgevoel.
Alcohol: 20,0%

30 Years Old Tawny ·········································································································· 5957 ······························ 6/0,75
Zeer intense en complexe aroma‘s zoals caramel, noten en koffie. In de mond is het dik en romig,
met intense tonen van koffie. Alcohol: 20,0%

40 Years Old Tawny ·········································································································· 5958 ······························ 6/0,75
Zeer complexe en krachtige aroma‘s; complexe smaken met een zacht, weelderig mondgevoel. Alcohol: 20,0%

Late Bottle Vintage ·········································································································· 5959 ······························ 6/0,75
Een geweldig karakter. Vintage, verrijkt door de tijd met een diepe robijnrode kleur, een complex aroma van
het zwarte fruit, pruimen, cacao, tabak en enkele bloemige noten. Een goed volume en rijpe tannines in de mond.
Lang en aanhoudende finish met kruidige tonen. Alcohol: 19,5%

Vintage ······························································································································· 5960 ······························ 6/0,75
Deze Vintage Port heeft een donkerpaarse kleur en biedt een uitbundig rijp, donker bessenaroma.
Complex in de mond, met een lange en luxe finish. Alcohol: 19,5%
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Ab s inth e
É mile Pern ot
De boerderij van Emile Pernot, nu meer dan een
eeuw oud, heeft een directe link met de wortels van
de beroemde likeur genaamd ‚absinthe‘, en u zult
ontdekken dat het verhaal erg verrassend is, gezien de
toevalligheden.
En inderdaad, de legende vertelt dat ten tijde van de
dood van Dr. Ordinaire, aan het eind van de 18e eeuw,
het door hem gekoesterde recept van de elixer is
doorgegeven aan twee zusters van de familie Henriod.
Zij verkochten het vervolgens aan Major Dubied van
Couvet, die het product commercialiseerde en samen
met zijn schoonzoon Henri-Louis Pernod de eerste
absinthe distilleerderij in Pontarlier, in 1805 stichtte. Er
werd slechts zestien liter per dag geproduceerd.
Wat is absinthe?
Absinthe is een sterk alcoholisch aperitief, gemaakt van
alcohol en gedistilleerde kruiden of kruidenextracten.
De belangrijkste bestandsdelen zijn grand wormwood
(Artemisia absinthium) en groene anijs. Drie andere
belangrijke kruiden zijn petite wormwood (Artemisia
pontica, aka Roman wormwood), venkel, en hysop.
Sommige regionale recepten maken gebruik van
authentieke recepten waar nog extra kruiden in zitten
zoals steranijs (badiane), sweet flag (aka calamus),
melisse (aka lemonbalm of citronella), angelica (zowel
wortel als zaad), dittany (een soort oregano die groeit
op Kreta), koriander, veronica (aka speedwell), marjolijn
of pepermunt.
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Abs inthe

Authentique 65˚ ··············································································································· 8071 ······························ 6/0,70
Levendig groen. Kruiden met hints van anijs en venkel. Anijs en venkel gecombineerd met alsem.
De absint is rond en uitgebalanceerd in de mond. Alcohol: 65,0%

Berthe de Joux 56˚ ··········································································································· 8070 ······························ 6/0,70
Levendig groen. Rijke geur van bergkruiden. Zijdezachte en fruitige noten, groene anijs, venkel, kruidig
fris. Complex. Alcohol: 56,0%

Bourgeois 55˚ ···················································································································· 8072 ······························ 6/0,50
Levendig groen. Sterke noten van anijs en een zoete smaak met kruidige tonen. Alcohol: 55,0%

Un Émile Verte 68˚ ··········································································································· 8069 ······························ 6/0,70
Natuurlijk groen. Alsem vormt een goede aanvulling op de venkel, groene anijs, melisse en hysop.
Een heerlijke frisse en kruidige smaak, met een licht bittere nasmaak. Alcohol: 68,0%

Vieux Pontarlier 65˚ ········································································································· 8065 ······························ 6/0,70
Bleekgroen, met een lichtgele tint. Licht vlezig en hartig, met in zijn onverdunde vorm noten van koekjes.
Frisse noten van limoen en een uitgesproken aroma van anijs komen boven door de toevoeging van water.
Noten van munt en menthol komen eerst binnen, gevolgd door krachtige anijs en een lichte bitterheid,
met een kruidige en peperige ondertoon. Uitstekend gevoel in de mond. Alcohol: 65,0%

151

Ar ma gn ac
Clés de s D u c s
AOC Arm ag na c
De historie van Clés des Ducs is verweven met
Armagnac en Gascogne. De indrukwekkende streek
in het zuidwesten van Frankrijk, met inwoners vol
hartstocht en waar de traditie van Middeleeuwse adel
en elegantie is verankerd.
Alles begint in 1774 als Paul Baylac, Lord of Panjas, in
de plaats Panjas distilleert en voor het eerst iets over
het latere Clés des Ducs op schrift stelt. In 1854 stelt
een welbekende oenoloog dat de beste eaux-de-vie uit
de dorpen Maupas, Panjas en Estang komt.
In 1924 koopt Clés des Ducs de wijngaarden van
Dame Baylac, nazaat van Paul Baylac. Eind vorige
eeuw koopt Max Cointreau het Armagnac huis en via
de Remy-Cointreau groep is het nu in handen van de
Armanoir groep waar Max’ zoon Jean-Pierre Cointreau
bij betrokken is.

Clés des Ducs Armagnac is gevestigd in Panjas en
de oorspronkelijke kelders zijn nooit verplaatst.
Keldermeester Phillipe Lézama: met meer dan 35
jaar expertise en know how is onlangs door Jérome
Zadro opgevolgd. Jérome, jarenlang zijn rechterhand,
bewaakt de tradities van Clés des Ducs en het specifieke
karakter van de wereldwijd bekende Armagnac.

Jérome Zadro:
”throughout the years, we have preserved the specific
character of the Clés des Ducs Armagnacs.”
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Clés des Ducs maakt voornamelijk gebruik van de
Ugni Blanc druif. Deze staan aangeplant op de tanige
zandgronden in de wijngaarden rondom de plaatsen
Panjas, Maupas en Estang. Het nieuwe distillaat wordt
voor drie tot vier maanden op nieuwe eikenhouten
vaten gelagerd en vervolgens in licht tot medium
gebrande vaten om verder te ouderen in de kelders.
Hierdoor behoudt Clés des Ducs haar bekende
fruitigheid en completeren de lichte houttonen door
het ouderen. Aan Clés des Ducs wordt geen suiker,
kleurstof of andere zaken toegevoegd omdat dit
wettelijk niet is toegestaan.
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Clés des Ducs VS ··············································································································· 4810 ······························ 6/0,70
Deze VS is een evenwichtige Armagnac, waarin een fruitig, bloemig karakter domineert.
Men herkent een hint van hout en vanille.
Alcohol 40%

Clés des Ducs VSOP ········································································································ 4820 ······························ 6/0,70
De VSOP is zeer goed in balans, rond en warm. Complexiteit en herkenbaar aroma’s van vers fruit, kruiden en
het vanille van hout. Minimale lagering is zes jaar en er wordt aan de uiteindelijke assemblage zelfs Armagnac
uit vaten die 16 jaar oud zijn toegevoegd.
Alcohol 40%

Clés des Ducs XO Carafe ································································································ 4830 ······························ 6/0,70
De XO is enkel en alleen afkomstig van de beste wijngaarden rondom Panjas in de Bas-Armagnac.
In alle aspecten komt de elegantie en aroma’s tot volle uiting. Zeer complex en een heel lange afdronk.
Alcohol 40%

153

Ar ma gn ac
D e M ont al

B a s-Arm a g n a c

In Gascogne, waar de Montal‘s Armagnacs vandaan
komen, doet de tijd langzaam haar werk. De
wijngaarden dragen het fruit tot het moment van
distillatie en het wonder van het rijpingsproces in de
kelders. De Montal‘s Armagnacs dragen de rijkdom van
de bodem die de wijnen voortbrengt. De fijnproevers
van deze wereld kunnen kiezen van een prestigieuze
lijst van de Montal‘s Armagnacs.
Het Bas-Armagnac gebied, met de beste wijngaarden
uit de Armagnac, herbergt landschappen die glooiend
zijn, afwisselend met zonnige wijngaarden en
dichte bossen die door de naargeestige uitstraling
de bijnaam “Zwart Armagnac” dragen. Het zachte
en vochtige klimaat, samen met de zonnige
herfst, zorgt voor de subtiele smaken en geuren.

De bodem van de Bas- Armagnac, ontstaan uit de
samenkomst van land en zee, bestaat uit ruig zand en
geeft Bas-Armagnac haar karakter en lichte aroma‘s.
De bodem bestaat uit kiezelachtige klei, is kalkarm, en
geeft Bas-Armagnac Brandy‘s haar lichtheid en zachte
pruimengeur. Een ander kenmerk van het gebied is het
patroon van wijngaarden en bossen.
Druivensoorten: Folle Blanche, Ugni-Blanc, Colombard
en Baco (De Baco druif zorgt juist voor het aangename
pruimen aroma) zijn de traditionele druiven waarvan
de Montal Armagnacs wordt gemaakt. Witte wijnen,
die zich bij uitstek lenen voor distillatie, zijn zwak in
alcohol en vrij zuur, geurend, delicaat en rond. Daarop
selecteert men de meest gunstige wijngaarde. Deze
methode van vinificatie is geheel natuurlijk waarbij
niet is toegestaan iets kunstmatigs toe te voegen. De
wijn wordt meteen na de oogst gedistilleerd zodat het
maximum aan aroma‘s behouden kan worden.

Distillatie: Armagnac beschikt nog steeds over een
koperen ketel ofwel “groot orgel ” om de dampen te
kunnen laten opstijgen, dit onder het oplettende oog
en de neus van de meester distilleerder die zorg draagt
voor de juistebalans van aroma‘s en fruitige geuren,
evenals het karakter en de stijl van onze Brandy.
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Het rijpingsproces: de 100-gallon Armagnac eiken
vaten worden gemaakt van oude witte eikenbomen uit
de bossen van Monlezun en Frêche. Dit type eiken is
het beste geschikt voor de vaten van voor uitmuntende
brandy en geeft daarmee haar karakter. De evaporatie
van eau-de-vie, ook wel bekend als “la part des anges”,
vindt plaats in de koele lucht van onze kelders, dat
zorgt voor een natuurlijk reductie proces. Er vindt een
uitwisseling plaats tussen de eau-de-vie, de vezels van
het eiken en de lucht.
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Armagnac de Montal AC Bas-Armagnac VS································································ 4719 ······························ 6/0,70
Bas Armagnac. 3-4 jaar lagering. Aroma‘s van bloemen, gedroogde pruimen en kruiden. Alcohol 40%

Armagnac de Montal AC Bas-Armagnac VSOP ························································· 4729 ······························ 6/0,70
Bas Armagnac. 7-8 jaar lagering. Bloemenaroma‘s, gedroogde pruimen, kruiden, lichte houtaroma‘s. Alcohol 40%

Armagnac de Montal AC Bas-Armagnac XO ······························································ 4749 ······························ 6/0,70
Bas Armagnac. 15-16 jaar lagering. Lichte bloemenaroma‘s, gedroogde pruimen, kruiden, klimplantbloesem. Alcohol 40%

Armagnac de Montal AC Bas-Armagnac Millésime 1979 ········································ 471979 ·························· 6/0,70
Bas Armagnac. Vintage Millésime 1979. Alcohol 40%

Armagnac de Montal AC Bas-Armagnac Millésime 1999 ······································· 471999 ·························· 6/0,70
Bas Armagnac. Vintage Millésime 1999. Alcohol 40%

Blanche de Montal ·········································································································· 4707 ······························ 6/0,70
Kristalhelder. Dit familielid van armagnac is niet gerijpt in eikenhout, wat de transparante kleur verklaart.
Wit fruit, zacht, tonen van noten. Alcohol 40%
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Calvados
B oulard

Ca lva d o s Pays d‘Auge
Het familiebedrijf BOULARD kent een historie die
terug gaat tot het jaar 1825. BOULARD is de pionier
die Calvados buiten Frankrijk bekend heeft gemaakt
en BOULARD is nog steeds exportmerk no. 1.
Vincent BOULARD (5e generatie) is de stimulerende
kracht achter het bedrijf. De distilleerderij en
appelboomgaarden zijn gesitueerd in Coquainvilliers–
Normandië: het hart van de Pays d’Auge.
Calvados wordt geproduceerd in Normandië. In de
gehele AOC Calvados wordt 75% van de productie
volgens
het
continu
kolomdistillatie
proces
geproduceerd. Maar 25% wordt geproduceerd in de
“Pays d’Auge”: het beste productie gebied van de regio.
De familie BOULARD heeft hier 60 ha. boomgaard met
meer dan 35.000 bomen.

De herkomstbenaming “Pays d’Auge” staat altijd voor
dubbele distillatie in koperen alambics. BOULARD
vermeldt dit met trots op het etiket van alle
kwaliteiten. Hiermee wordt het kwaliteitsniveau extra
onderstreept.Productie
Het huis BOULARD gebruikt meer dan 120 verschillende
soorten appels. Dit is het dubbele aantal welke
in Calvados gebruikelijk is. Bijvoorbeeld: Mettais,
Domaine, Moulin à vent, Rouge Duret, René Martin en
St. Martin. Elke kwaliteit levert zijn eigen bijdrage aan
het product: Zoet, structuur, zuur, frisheid, tannines,
balans, bitter etc. Daarbij is voor elke fles BOULARD
minimaal 20-25 kilo appels nodig.

In de State of The Art distilleerderij: “Moulin de la
Foulonnerie” vindt, zonder toevoeging van suiker
en gist of controle van temperatuur, de natuurlijke
vergisting van de cider plaats. Complexiteit en een
rijk appelaroma is het resultaat van een langzaam,
achttien uur durend, distillatieproces in één van de
acht koperen “Double Stills”. Lagering van de eauxde-vie geschiedt daarna op grote vaten om juist dit
appelaroma vast te houden. Na vele jaren ontwikkeling
selecteert keldermeester Richard Prevel de juiste vaten
en zorgt met een finish op nieuw eiken barriques voor
o.a. vanille tonen. BOULARD lagert haar eaux -devie dan ook veel jaren langer dan menige Calvados
producent.
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Pommeau de Normandie ······························································································· 49050 ···························· 6/0,70
Appel, kaneel en caramel. Veel fruit met hint van vanille. Alcohol: 17,5%

Grand Solage ····················································································································· 49116 ···························· 6/0,35
Rond en fruitig. Elegant. Rijke aroma‘s. Alcohol: 40% ················································································ 49117 ···························· 6/0,70
VSOP ···································································································································· 49131 ···························· 6/0,70
Hints van vanille, hout en rijpe appel. Zacht en elegant. Gelagerd op Frans eiken. Alcohol: 40%

VSOP Bourbon Cask Finish ····························································································· 49141 ···························· 6/0,70
Een aantrekkelijk bouquet met nuances van rokerigheid en vanille tonen, welke refereren aan crème brûlée en
gekaramelliseerde popcorn. Eindigend in de geur van warme kastanjepuree. Genereus en complex in de mond.
Toast, fruit en een hint van honing. Combinatie van in esdoornsiroop gekookte appels en gesuikerde dadels
eindigend in vanille en drop. Na 4 tot 10 jaar krijgt Boulard VSOP een korte tweede rijping op gebruikte Bourbon vaten.
Gelimiteerde oplage van 2.000 genummerde flessen. Alcohol: 44%

XO ········································································································································ 49171 ···························· 6/0,70
Harmonieus. Appel en vanille met elegante hint van eiken. Heel zacht. Alcohol: 40%

XO Auguste ························································································································ 49172 ···························· 3/0,70
Fijne uitgebalanceerde aroma‘s van appel, vanille, honing, karamel en geroosterde amandelen.
Zacht en fruitig in de mond. Harmonieus en verfijnd. Alcohol: 40%

Extra ···································································································································· 49173 ···························· 3/0,70
Elegant, evenwichtig na zeer lange lagering. Een palet aan geur en smaak. Confituur, appelbloesem,
viooltjes, vanille, noten en amandelen. Een intense aanhoudende fruitige smaak.
Complex met een zeer aromatische en lange afdronk. Alcohol: 40%
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Calvados
Le co m p te

Calva d os Pays d ‘Auge

“Ongeacht de leeftijd, een
Lecompte Calvados biedt
een rijk scala aan gedurfde,
onderscheidende smaak, met een
ongelooflijke complexiteit die
kenners nooit zullen vergeten”

Richard Prével
Cellar Master

De distilleerderij Lecompte die in 1923 is opricht door
Alexandre Lecompte, bevindt zich in een oude boerderij
in het hart van de Pays d‘Auge, in het dorpje Notre
Dame de Courson. De appel boomgaarden bevinden
zich in de buurt van de boerderij en leveren de beste

variëteiten appels uit de streek. In de kleine boerderij
liggen vandaag de dag 800 kleine eikenhouten vaten
verspreid over 8 kelders, waar zeer oude Calvados
langzaam kunnen rijpen. De familie beschikt over
twee alambics uit de Cognac streek, waarmee ze
Calvados Pays d’Auge van constante kwaliteit kunnen
produceren. Voor de rijping van de Calvados gebruiken
ze nieuwe en grotere eikenhouten vaten, afhankelijk
van de smaak die ze aan de cuvées willen geven.
Iedere cuvée is anders, maar elke cuvée beschikt over
een goed evenwicht tussen fruit en hout en is een
genot van verschillende aroma’s.

158

| In
Ds
Fl . /

LECOMPTE

Ar t

. N r.

hou

dF

l.

Ca lvad os

Lecompte Calvados Pays d’Auge AOC 5 YO ································································ 49501 ···························· 6/0,35
Vanille en fruit. Fruitig met verfijnde en discrete houtaroma‘s die goed samengaan met de lichte, levendige ················ 49505 ···························· 6/0,70
appelaroma‘s. Subtiele hint van vanille. 5 YO kent een goed evenwicht tussen fruit en vanille,het laatste komt
doordat hij een tijdje op nieuw eikenhout heeft gelegen. Alcohol: 40%

Lecompte Calvados Pays d’Auge AOC 12 YO ······························································ 49512 ···························· 6/0,70
Complexer en intenser dan zijn jongere broer, met een opmerkelijke aromatische rijpheid. Aroma‘s van elegante kaneel
en nootmuskaat gaan zij aan zij met complexe hints van gekaramelliseerde appels en geroosterde hazelnoot,
onderbroken door een laatste accent van zoethout. Het resultaat is een Calvados met uitzonderlijke finesse en
aanhoudende afdronk. 12 YO heeft een mooi evenwicht van zeer rijpe appels en kruiden zoals kaneel
en nootmuskaat doordat hij enige tijd heeft gerijpt op een Port-vat. Alcohol: 40%

Lecompte Calvados Pays d’Auge AOC 18 YO ······························································ 49518 ···························· 6/0,70
Rijk en perfect rond. Het subtiele bouquet bevat prominente noten van honing, met een ondertoon van zachte
houtaroma‘s en fijne, heerlijke appeltaartaroma‘s. Dit is een zeer elegante Calvados van onovertroffen textuur,
met geconcentreerde appelaroma‘s die fluweelzacht zijn. Alcohol: 40%

Lecompte Calvados Pays d’Auge 25 YO ······································································· 49525 ···························· 3/0,70
Gekonfijt fruit en rokerige aroma‘s. Uitstekende balans tussen subtiele rokerige noten en een reeks aan noten van
gekonfijt fruit, zoals appel, gedroogde pruim en zelfs rabarbermoes. Een prachtige verscheidenheid aan aroma‘s die
geleidelijk naar voren komen tijdens een bijzonder aanhoudende afdronk. 25 YO is voor de liefhebber van oude
Calvados met rijke en complexe aroma’s . Alcohol: 40%

Lecompte Calvados Pays d’Auge Millésime 1988 ····················································· 49588 ···························· 3/0,70
Speciale vintage. Limited Edition. Krachtige aromas van geroosterde appel met hints van gekonfijt fruit,
honing en kaneel. Een prachtig exemplaar! Alcohol: 40%

Lecompte Calvados Pays d’Auge Multimillésimes ···················································· 49590 ···························· 3/0,70
Koffie, gedroogde pruim, walnoot, rabarber. Hints van rook, gekaramelliseerde appels en rood fruit. Uitstekende
balans van noten van geconcentreerde en verse appels. Alcohol: 40%

Secret Decanter ················································································································ 49595 ···························· 3/0,70
Gekonfijt fruit, gekonfijte sinaasappel, scherpe frisheid gevolgd door noten van koffie, zoethout, kers,
chocoladeschilfers, zure sinaasappel, een concentratie van aroma‘s, rond en soepel. Rijke aromatische complexiteit
met een accent van appel in de afdronk. Alcohol: 40%

159

Cogn ac
Ca mu s

B ord e r ie s Cru d e Co gn a c

Door een diepe verbondenheid met hun cognac en
het land zijn de vijf generaties van de CAMUS-familie
erin geslaagd om de oorspronkelijke waarden van het
merk te behouden. Aangezien de kennis van vader op
zoon wordt overgeleverd, kunnen we het voortbestaan
en de verdere ontwikkeling van onze unieke expertise
garanderen, met als hoekstenen de bodem, de
wijnranken en de druif.

Naast een liefde en respect voor het fruit van het
land is de CAMUS-cultuur gebaseerd op innovatie
en de zoektocht naar uitmuntende aromatische
eigenschappen – want nog meer dan zakenlieden zien
de leden van de CAMUS-familie zich als wijnboeren en
ontdekkingsreizigers met een passie voor smaak.

Het feit dat de familiewoning van CAMUS, Le Plessis,
in het hart van de zeer populaire Borderies cru ligt, is
het bewijs van deze speciale verbondenheid met de
cognacstreek. Vandaag de dag is de CAMUS-familie
één van de grootste landeigenaren in de Cognac
Borderies-appellation. Dit specifieke karakter komt
voort uit de visie van Jean-Paul CAMUS, die al vroeg de
smaakpotentie van de verschillende terroirs in de regio
ontdekte. Veeleer geleid door zijn eigen intuïtie dan
door vergankelijke trends koos hij ervoor om de meestal
genegeerde cognac cru van Borderies te ontwikkelen
en zo deze aroma‘s over de hele wereld te verspreiden.
Om CAMUS-cognacs te maken, kiest de keldermeester
daarom vaten met lichte tannines die de cognacs hun
onnavolgbare rondheid geven en ervoor zorgen dat al
hun aromatische eigenschappen intact blijven. Voor
oudere cognacs zoals Elégance XO of Extra Elégance
kiest de keldermeester doorgaans voor vochtige
kelders, die de eaux de vie een prachtig mild karakter
geven.
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Elegance VS ······················································································································· 5110 ······························ 6/0,70
Bloemige noten van iris, witte bloemen en in de neus haagdoorn. Voorzichtige rijping in Franse eikenhouten vaten met
lage hoeveelheden tannine doordrenken de VS Elegance met een prachtige zachtheid en opmerkelijke finesse in de mond.
Alcohol: 40%

Elegance VSOP ·················································································································· 5120 ······························ 6/0,70
In de neus uitspringende aroma‘s van jasmijn vermengd met subtiele noten van geel fruit. In de mond vertoont deze
cognac een opmerkelijke balans tussen zachtheid en structuur, versterkt door vanille en lichte noten van hout.
Alcohol: 40%

Elegance XO ······················································································································ 5130 ······························ 6/0,70
Breed spectrum aan smaken ontwikkelen zich in de mond, waar noten van fris en gesuikerd fruit (abrikoos,
citrusvruchten) vermengen met accenten van honing, chocolade, amandel en hazelnoot. Subtiele hints van eikenhout
en vanille komen naar voren in de aanhoudende aromatische afdronk. Alcohol: 40%

Borderies Cru VSOP Single Estate ················································································· 5210 ······························ 6/0,70
Onthult aanlokkelijke noten van vanillestokjes en sinaasappelschil op een bed van zachte specerijen en bloemige
aroma‘s. Ruim en zalvend, met een robuuste, doch elegante structuur en een lichte hint van hout. Prachtige, lange
afdronk, uitgebalanceerd en heerlijk fris. Alcohol: 40%

Borderies Cru XO Family Reserve Single Estate ························································· 5220 ······························ 6/0,70
Rijk, met een unieke zijdezachte textuur. Een hint van amandel komt naar voren in de aanhoudende afdronk.
Alcohol: 40%

FRANKRIJK
COGNAC

BORDERIES
De kleinste Cru uit de Cognacstreek waar de bodem
rijk aan vuursteen en klei is. De cognacs rijpen hier
sneller maar kunnen wel heel oud worden. De bekende
cognachuizen maken veelvuldig gebruik in hun blends
van Borderies, vanwege het bloemige karakter en
ronde smaak.
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Cognac
Ca mu s Î l e de Ré

B oi s O rd inai re Cru d e Co g n ac

ÎLE DE RÉ Cognac afkomstig van het eiland Île de Ré
gelegen voor de westkust van Frankrijk. De wijngaarden
staan onder invloed van de Atlantische Oceaan. De
continue ziltige zeebries en het milde klimaat brengen
bijzondere oogsten voort. Uitzonderlijk is het gebruik
van zeewier als mest. Door de vaten speciaal te toasten
wordt het karakter ietwat rokerig. (als bij whisky).

CAMUS ÎLE DE RÉ Fine Island
Distillatie is “sur lie”. De opvoeding op cognacvaten
geschiedt op Île de Ré. Bijzonder is de witte
zoutafzetting op de metalen banden van de vaten;die
het ziltige van de Atlantische Oceaan weergeeft.

FRANKRIJK

Île de Ré
COGNAC

CAMUS ÎLE DE RÉ Double Matured
De Fine Island Cognac kent een tweede lageringsperiode
in de Borderies. Extra lange lagering op speciaal
getoaste vaten geven aan de Double Matured Cognac
een extra zacht karakter.
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Fine Island ·························································································································· 5310 ······························ 6/0,70
Strogeel met hints van goud. In de mond gedomineerd door gedroogd fruit en hints van eikenhout.
Levendig, subtiele hint van eikenhout, noten van gedroogd fruit, een snufje zout en een gladde afdronk.
Alcohol: 40%

Double Matured ··············································································································· 5320 ······························ 6/0,70
Gouden amber. Fris, levendig en met zee-aroma‘s. Geroosterd brood en rokerige noten met een accent van honing.
Subtiele en zachte balans tussen rokerige en kruidige tonen en rijke ingemaakte vruchten.
Alcohol: 40%

167

Gi n
Li g hthou s e

New Ze a la n d G i n
Voor Lighthouse™ Gin had Neil Catherall (oprichter)
veel plezier in het onderzoeken van en experimenteren
met allerlei plantaardige producten. Na vele jaren
proeven behoren bestaat de uiteindelijk selectie uit de
gedroogde bladeren van de unieke Nieuw-Zeelandse
Kawakawa-boom, samen met de frisse schil van de
Nieuw-Zeelandse navelsinaasappels en Yen Ben
citroenen, de afstammeling van de beroemde Lisbon
Lemon met intense smaak. Deze onderdelen zorgen
voor kruidige en citroenachtige tonen in de gin, wat
hem onderscheidt van zijn Engelse en Amerikaanse
soortgenoten.
Lighthouse™ Gin wordt met de hand gemaakt volgens
de klassieke ‘distilled dry gin’-traditie, waarbij negen
plantaardige producten in hun natuurlijke staat
worden gebruikt. De distilleerder maakt de gin in een

koperen vat van 200 liter, door Neil zelf ontworpen en
speciaal gebouwd door de plaatselijke ambachtslieden
van 2k Design in Masterton. Het complete recept van
Lighthouse™ Gin wordt geheimgehouden, maar de
distilleerders geloven dat ze een unieke en complexe
gin hebben vervaardigd die zowel soepel als fris is en
kruidige, pittige en citruskenmerken verenigt met een
subtiele verfijndheid. Het dubbele distillatieproces
is kost veel tijd en geld, maar leidt tot een zachtere,
betere en meer toegankelijke drank waarbij iedere
partij zijn eigen subtiele eigenschappen vertoont.
Lighthouse™ Gin wordt met de hand gemaakt, met
de hand gebotteld, met de hand gelabeld. Het hart,
verkregen van een kleine hoeveelheid distillaties, wordt
dubbel gedistilleerd en samengevoegd tot één partij.

Hoe zit het met de Lighthouse?
Het Lighthouse-merk is geïnspireerd door de spectaculaire Cape
Palliser-vuurtoren op het zuidelijkste punt van Wairarapa en het
zuidelijkste punt van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland.
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Op een heldere dag kan je in zuidwestelijke richting zo nu en
dan een glimp opvangen van de Seaward Kaikoura-bergen van
het zuidelijke eiland, maar als je van Cape Palliser naar het
zuidoosten kijkt, zie je slechts de wilde, aquamarijn-blauwe
oceaan die zich helemaal uitstrekt tot Antarctica - een waardige
locatie voor een grootse, gietijzeren vuurtoren. De toren
werd in 1896-97 geïmporteerd uit Birmingham en in secties
opgetrokken, de ene na de andere, door gietijzeren katrollen
omhooggetrokken naar de top van de schijnbaar onbegaanbare
klif. Tot 1941 was er geen enkele toegangsweg en in het verleden
leefden de vuurtorenwachters en hun families erg geïsoleerde
levens. De Cape Palliser Lighthouse is een onvergetelijke
plek, bewoond door een groeiend aantal pelsrobben en de
onverschrokken vissers van het dorp Ngawi, die hun vissersboten
op het kiezelstrand trekken, vol met hun waardevolle vangst aan
rivierkreeften.
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LIGHTHOUSE New Zealand Gin ···················································································· 6400 ······························ 6/0,70
Op het zuidelijkste punt van Nieuw-Zeelands Noordereiland, onder het toeziend oog van de iconische Cape Palliser
vuurtoren, wordt puur bergbronwater vermengd met navelsinaasappels die met de hand zijn geschild,
Yen Ben citroenen en hints van inheemse planten - waaronder de bladeren van peperige inheemse planten om een kwaliteitsgin te maken van uitzonderlijke smaak en complexiteit. Elke partij heeft zijn eigen subtiele
smaak, die in een droge martini het beste tot zijn recht komt, een verfrissende smaak voor gin & tonic, of met ijs!
Alcohol: 42%

LIGHTHOUSE New Zealand Gin Hawthorn Edition ··················································· 6410 ······························ 6/0,70
Blend met zuiver Wharekauhau-water. De Lighthouse Hawthorn Edition heeft een intens maar zijdeachtig glad
arakter dat zijn negen plantsoorten tot gewaagde nieuwe hoogten tilt. De Hawthorn Edition zorgt voor een werkelijk
uitzonderlijke Tom Collins, Dry Martini of Gin & Tonic.
Alcohol: 57%

Rachel Hall
Master Distiller Lighthouse Gin
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G in
Pin k 4 7

Lond o n D r y G i n
Pink 47 wordt gedistilleerd door de op één na grootste
distilleerderij van de UK, waar een 6,5 miljoen 9L kisten
per jaar worden geproduceerd. Hun wortels gaan maar
liefst 250 jaar terug. Vandaag de dag hebben zij zich
gespecialiseerd in de distillatie van de traditionele
London Dry Gin. De productie van de traditionele
London Dry Gin is er een waarvan de oorsprong diep
verweven is met de geschiedenis, en dus een kunst die
wordt doorgegeven van generatie op generatie. Haast
overbodig om te zeggen dat de distillatie van Pink 47
een eigen productiepad volgt.
Specifiek is het gebruik van de twaalf zorgvuldig
geselecteerde botanicals, zoals amandelen, kassieboom
en nootmuskaat, welke de gin haar onderscheidende
zintuiglijke karakter geven. De distilleerdeerij houdt de
kwaliteit hoog.

Er wordt geen enkel compromis gedaan in consistentie
en kwaliteit van iedere fles Pink 47. De vorm van
de opmerkelijke Pink 47 fles is afgeleid van de
legendarische Khavaraya Pink Diamond. De Khavaraya
Pink Diamond is vierhonderd jaar verdwenen geweest
en werd herhaaldelijk omschreven als een “sublieme
traan van spirituele vreugde”. De zoektocht naar deze
diamant symboliseert onze strijd om een perfecte
gin te creëren waarmee heerlijke cocktails gemaakt
kunnen worden.

LET THE GOOD TIMES BE

GIN

Pink 47 London Dry Gin
Het heerlijke recept wordt gemaakt in kleine series met een
mix van twaalf geselecteerde botanicals uit alle hoeken
van de wereld, waaronder nootmuskaat uit West Afrika,
jeneverbes uit Italie, en sinaasappels en amandelen uit
Spanje. Het resultaat is een unieke en complexe smaak en
een knapperige en opwindende afdronk.
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De unieke 70cl fles in diamantvorm, geïnspireerd door
de legendarische Khavaraya diamant, triggert de
nieuwsgierigheid en het verlangen hem te pakken en vast
te houden. Hij vraagt om plaatsing in de premium gin
categorie.
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PINK 47 London Dry Gin ································································································ 3920 ······························ 6/0,70
Complex. Met knapperige afdronk. Perfect te combineren met tonic of als basis voor uw cocktail.
Alcohol: 47%
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G in
Ung ava

Can a di a n Pre mi um G i n

Als je aan Canada denkt, denk je al snel aan de prachtige
en ongerepte natuur, de rust, de zuivere lucht, de
vriendelijke Canadezen en de indrukwekkende steden
in het oosten met de charme van Europa. We reizen
richting de Noordpool en nemen je mee naar Ungava
Bay. Ungava is een uitgestrekt toendra gebied in het
Canadese hoge noorden.

Wild en ongerept; een prachtig adembenemend
landschap met een extreem klimaat. De temperatuur
kan dalen tot -30 ˚C. Af en toe kan de warmte uit het
zuiden komen, waarbij de temperatuur kan oplopen
tot 30˚C. Door deze verschillen in temperatuur is de
plantengroei vrij beperkt.
Ungava Gin is ambachtelijk gedistilleerd in kleine
hoeveelheden. Gemaakt van zeldzame 100%
natuurlijke ingrediënten welke met de hand zijn
geplukt door de lokale Inuit bevolking. (Inuit is
de naam waarmee de Eskimo‘s van Groenland en
Canada zichzelf aanduiden) Vervolgens worden de
kruiden verkocht tegen fair trade voorwaarden.

Ontdek de zuiverheid en smaak van het Canadese
Noorden. Ontdek UNGAVA Canadian Premium Gin.
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UNGAVA CANADIAN PREMIUM GIN
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Ungava Canadian Premium Gin ···················································································· 5401 ······························ 6/0,70
De citroengele kleur doet je denken aan het Noorderlicht. Krachtige Nordic jeneverbes met citrus.
Rijke smaak met een frisse en fruitige ondertoon, licht citrus van kraaiheide en rozenbottel.
Fluweelzacht met een touch labradorthee.
Alcohol: 43,1%

Bij de infusie worden de volgende kruiden gebruikt: Canadese
jeneverbes, kraaiheide, wilde rozenbottel, labradorthee,
kruipbraam en Arctic blend. Allen afkomstig van de Ungava
toendra. De infusie resulteert in een unieke kleur (veroorzaakt
door voornamelijk labradorthee) en heeft een complex aroma
en lang aanhoudende smaak. Deze super-premium gin is
verpakt in een unieke fles die de bijzondere gin perfect belicht.
Op het etiket verwijzen de tekens boven UNGAVA en rondom
het etiket naar de Inuit taal en cultuur.
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Likeu r
I zarra

L iqu e ur du Pays B a s q ue
Izarra is een authentieke kruidenlikeur en staat
symbool voor het gehele Baskenland; vol karakter.
Joseph Grattau, een apotheker en plantkundige,
creëerde in het jaar 1906 in het plaatsje Hendaye
deze historische likeur. Izarra: wat ‘ster’ betekent in
de Baskische taal, komt terug op het etiket. Izarra
wordt naar meer dan 70 landen geëxporteerd.
Van Chili tot Japan en van de Verenigde Staten tot
Europa. Oorspronkelijk geproduceerd in Bayonne,
de officieuze hoofdstad van Frans Baskenland in
het departement Pyrénées-Atlantiques, dichtbij de
Spaanse grens en de stad San Sebastián.

De oude distilleerderij keek uit over de Adour rivier
en heeft meer dan een miljoen bezoekers ontvangen
gedurende de afgelopen eeuw. Met trots voert het de
naam: THE Basque House! De laatste jaren wordt Izarra
nieuw leven ingeblazen en is als authentieke Baskische
likeur omarmd in de cocktail scene.

Izarra likeuren worden geproduceerd van planten
en kruiden naar een bijzonder en complex geheim
recept. Izarra is een blend van nauwkeurig gedoseerde
planten en kruiden die separaat worden gedistilleerd
in een koperen pot still. Alleen het hart van de twee
distillaten wordt geblend en vervolgens doorloopt het
drie lange perioden van maceratie. De eerste inweking
van het distillaat is op walnoot bolsters, daarna met
de beste Agen pruimen en de laatste met vliezen van
de amandel. Bij iedere maceratie wordt Clés des Ducs
Armagnac gebruikt als basis voor de maceratie. Als
laatste stap, voordat Izarra het Baskenland verlaat,
rust het kruidendistillaat verrijkt met Clés des Ducs
Armagnac tot het wordt gefilterd en gebotteld.
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IZARRA LIQUEUR DU PAYS BASQUE
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IZARRA Jaune ···················································································································· 8110 ······························ 6/0,70
De 13 planten en kruiden zorgen voor een perfecte combinatie. In de geur herkennen we acacia honing.
De helder, licht gele kleur als een citroen met gouden gloed is enkel en alleen afkomstig van saffraan.
De smaak is rijk, aromatisch en krachtig. Breed scala aan planten en kruiden waaronder kaneel, koriander, anijs.
De afdronk kenmerkt zich door kruidige tonen, pruimen en vanille.
Alcohol: 40%

IZARRA Vert ······················································································································· 8120 ······························ 6/0,70
Deze variant is ware alchemie. 16 Kruiden en planten, waar pepermunt de boventoon voert en haar karakter bepaald.
Op het oog is de likeur helder, een lichte schittering en hangt aan het glas van romigheid. In de geur onderscheidend,
krachtig en intense aroma’s. Vooral tonen van frisheid; munt en anijs. De smaak is harmonieus en vol.
Pepermunt voert de boventoon, daarna complexiteit van smaken zonder dominantie en volledig in balans.
Heerlijk fris, zacht en heerlijke aromatische rijkdom. Verfrissend in de cocktail als Mojito Basque.
Alcohol: 40%

MOJITO BASQUE
2 partjes limoen
6 blaadjes munt
10 ml MONIN Sucre de Canne siroop
stampen
50 ml IZARRA Vert
Glas opvullen met crushed ice
Aftoppen met bruisend water

Het verschil tussen Izarra Jaune en Izarra Vert
wordt maar door een beperkt aantal planten en
kruiden bepaald en de mate en volgorde waarin ze
worden verwerkt. Beide likeuren hebben een alcohol
percentage van 40%.
Izarra wordt historisch gezien gedronken als digestief
op kamertemperatuur, maar ook ‘on the rocks’ en
met ‘crushed ice’. Tegenwoordig zien we Izarra ook
als ingrediënt voor cocktails. Dominante kruid in de
Izarra Vert is pepermunt en dominantie van amandel
en acacia honing in Izarra Jaune. Beide worden
gekenmerkt door kruidigheid en intrinsieke frisheid.
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Li keu r
Hedoni st Co g n ac & G inger Liqueu r

TH E NE W SENSATI ON
cognac & gi n ger

Hedonist is een moderne liekur. Een subtiele en
delicate combinatie van cognac doordrenkt met
gemberdrank en een vleugje vanille. Volgens de strikte,
traditionele regels van blending in cognac. Hedonist
verleidt de pure genotzoekers dankzij zijn krachtige
smaaksensaties. Het succes van de smaak van Hedonist
komt van de perfecte balans tussen de rondheid en
fruitigheid van de cognac, de lichte bitterheid van de
gember en de frisse en pittige toon van de vanille.
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Hedonist Cognac & Ginger Liqueur ············································································· 3995 ······························ 6/0,70
Hedonist is een Franse likeur gemaakt met een mix van cognac, natuurlijke gember en een vleugje vanille.
Deze smaken accentueren tonen die vaak worden aangetroffen in cognac. Er komen ook hints van citrus en peper voorbij.
Combineer het met ijs of met je favoriete cocktail.
Alcohol: 29%
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Like u r
M olly ‘s I ris h Cream
Molly‘s werd op de markt gebracht door werknemers
van, en geproduceerd in een faciliteit ooit in eigendom
van de leider van de Cream likeur categorie.
De stelling: Molly‘s werd ontwikkeld vanuit het
eenvoudige verlangen een werkelijk fantastisch
smakende creme likeur te creëren, tegen een redelijke
prijs. Er worden alleen de beste ingrediënten gebruikt:
verse Ierse zuivel, gemixt met een gerijpte whiskey:
zachte Ierse dranken, de beste natuurlijke chocola en
kristalhelder Iers bronwater. 17% alcohol.

De naam: zacht als het product zelf, makkelijk te
onthouden, volledig Iers en ietwat anders.
Houdbaarheid: Vele Cream likeuren hebben een korte
houdbaarheid. Dankzij een modern mix proces en
optimale creme ingrediënten is Molly‘s 2 jaar houdbaar.
Bij Molly‘s maken we geen gebruik van toevoegingen
of conserveringsmiddelen.
Verpakking: Molly‘s wordt geleverd in een fraaie
omdoos.

De ‚Wauw‘-factor: Molly‘s beste verkoopelement is
de balans tussen de fantastische smaak en de waarde.
In januari 2005 won Molly‘s de prestigieuze Gouden
Medaille in de Internatinal Spirits Competition.
De kwaliteit werd beoordeeld als exceptioneel, en het
product werd betiteld als beste koop.

Molly‘s Irish Cream
Molly‘s Irish Cream wordt gemaakt met uitsluitend
natuurlijke ingrediënten. Geïnspireerd door de mythische
muze, het onderwerp van vele gedichten en liederen. Molly
is een heerlijke mix van verse Ierse room en de beste gerijpte
whiskey. Met haar zachte maar toch wonderbaarlijk
complexe karakter verdiept Molly‘s die momenten van
samenzijn met vrienden en familie. Ontspan, en drink het
puur, gekoeld, met ijs of met koffie.
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Molly‘s Irish Cream ·········································································································· 2570 ······························ 6/0,07
Gemaakt met verse Ierse room, gelagerde whisky en chocolade.
Een verrassende traktatie die smaakt veel natuurlijker dan de anderen!
Alcohol: 17%
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Likeu r
ROMIOS Premium Ouzo
De
distilleerderij
CAVINO
S.A.
is
een
familiebedrijf,
opgericht
door
Konstantinos
Anastassiou in 1958. Tegenwoordig wordt het
familiebedrijf geleid door Jannis Anastassiou,
de tweede generatie van de familie Anastassiou.
Duitsland is de grootste exportmarkt van het
internationaal opererende wijn en gedistilleerd bedrijf,
en daarnaast exporteert Cavino naar nog 16 andere
exportmarkten. Het bedrijf bezit twee wineries en
een distilleerderij. De ultramoderne hoofdwinery
in Aigion produceert jaarlijks 6 miljoen liter wijn.

De druiven worden aangeleverd door meer dan honderd
wijnverbouwers onder contract. De druivensoorten die
door Cavino worden gebruikt zijn niet alleen afkomstig
uit Peloponnesus maar ook uit Noord en Midden
Griekenland, en het eiland Kreta.
De recent verkregen winery: een kloosterlijke winery
(tien ha) in Mega Spileo in het noordelijke deel van
Peloponnesus, nabij Kalavrita, op een hoogte van zo‘n
850 meter boven zeeniveau, draagt aanzienlijk bij aan
de productie van het bedrijf.
Door een moderne marketingstrategie en uitvoerig
marktonderzoek geconcentreerd op Griekse wijnen,
ontwikkelt het bedrijf haar eigen concept met
betrekking tot wijnen en dranken voor verschillende
doelgroepen. Het traditionele merk Romios Ouzo is in
bezit van de distilleerderij.

Romios Premium Ouzo
Ouzo Romios wordt gemaakt met een van vader op zoon
doorgegeven recept; welk tot op de dag van vandaag
niet is veranderd. Het unieke van de rijke smaak en het
fijne aroma van Ouzo Romios is een resultaat van een
harmonieuze mix van kruiden zoals anijs, venkel, mastiek
en verschillende aromatische zaden.
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Romios Premium Ouzo ··································································································· 1099 ······························ 6/0,70
Pure anijs smaak. Te drinken on the rocks of mixen met water, limonade of bruisend water.
Alcohol: 38%
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Likeu r
TOSCHI Frag o l ì
Fragoli is een likeur met hele, wilde bosaardbeien,
en een alcoholpercentage van 24% Fragoli, met haar
originele en intense smaak is een likeur die zowel
gegeten als gedronken kan worden. Dankzij haar
veelzijdigheid kan er op elk moment van de dag van
deze likeur genoten worden.

heerlijk aperitief. Fragoli wordt gewaardeerd door haar
veelzijdigheid. De likeur Fragoli is een veelvoudig
prijswinnaar.

Koel
geserveerd
is
Fragoli
een
klassieke
dorstlesser voor en na de maaltijd. Wanneer
het op kamertemperatuur wordt geserveerd is
het een goede begeleider bij fruitsalades en ijs.
In
combinatie
met
Bernard-Massard
of
andere mousserende wijnen wordt het een

TOSCHI Fragolì
Het unieke en onmiskenbare van Fragoli doet het niet
alleen goed in clubs en op feesten. Probeer het met ijs,
verwerk het in een fruitsalade of serveer het tijdens een
bbq. De zachte, delicate smaak van Fragoli verdiept de
smaken en stelt zelfs de meest veeleisende proevers
tevreden!
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TOSCHI FRAGOLÌ
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TOSCHI Fragolì ················································································································· 60069 ···························· 6/0,50
Niet alleen om te drinken, maar ook om te eten. Een fles vol likeur met echte bosaardbeitjes.
Een fles bevat 125 gram bosaardbeien. Alcohol: 24%

Fragolì Passion

Margarita Fragolì

3/10 TOSCHI Fragolì
7/10 BERNARD MASSARD Selection Brut

3/10
4/10
2/10
1/10

Mix in een flûte en serveer.

TOSCHI Fragolì
Tequila
MONIN Fraise siroop
MONIN Citron Verte siroop

Blend alles met crushed ijs. Schenk in een glas en
garneer met stukje citroen en verse aardbei.
(optioneel: suiker randje)
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Likeu r
TOSCHI Lem o ncel l o

TOSCHI M ir tillì

Toschi Lemoncello wordt gemaakt door citroenen
onder te dompelen in alcohol. Er worden verder geen
kunstmatige kleur-, en smaakstoffen toegevoegd.
Wanneer gekoeld is het heerlijk na een maaltijd, maar
het kan ook een ideaal ingrediënt zijn voor cocktails en
long drinks. Door tonic toe te voegen wordt het een
heerlijk dorstlessend aperitief.

Dit is een likeur met hele, blauwe bessen, en deze
likeur heeft een alcoholpercentage van slechts 24% De
bessen worden met de hand geplukt. Lekker om te eten
of te drinken met een onweerstaanbare combinatie
van traditie en Italiaans karakter.

Dat fruit het hoofdingrediënt is komt naar voren in
het etiket, een transparant stempel met een close-up
afbeelding van citroenen.
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TOSCHI Lemoncello ········································································································ 60013 ···························· 6/0,50
Alcohol: 30%

TOSCHI Mirtillì ·················································································································· 60020 ···························· 6/0,50
Niet alleen om te drinken, maar ook om te eten. Een fles vol likeur met echte blauwe bessen.
Een fles bevat 80 gram Blauwe bessen. Alcohol: 24%
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Likeu r
TOSCHI Nocino Menta TOSCHI Amaretto
TOSCHI Nocino met munt, een frisse mint smaak,
is een heerlijke drank voor na de maaltijd, zelfs in
de zomer. Perfect wanneer het wordt geserveerd
met ijs. Nocino met munt is het bewijs van
Toschi‘s bekwaamheid om het traditionele te
combineren met de zoektocht naar innovatie.

Zachte amandel likeur van de beste kwaliteit, typisch
een product van Toschi. Mooie verpakkingen, opvallend
aroma en een sterke smaak met een lange afdronk.

TOSCHI No cello
TOSCHI Nocello, met zijn delicate, geurige smaak,
is een likeur gemaakt van walnoten en hazelnoten.
Kan het beste puur, met ijs of gekoeld uit de vriezer
gedronken worden. Daarnaast is het een heerlijke
toevoeging bij de espresso en cappuccino, maar ook
als ingrediënt in cocktails en long drinks.
Een product van topkwaliteit, met het beste van
Italiaanse traditie in een mix van natuurlijke smaken.
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TOSCHI Nocello in giftbox ····························································································· 60018 ···························· 6/0,70
Fantastische noten smaak. Veel toepassingsmogelijkheden. Echte walnoten!
Alcohol: 24%

TOSCHI Nocino Menta ····································································································· 60050 ···························· 6/0,70
Infusie van verse muntblaadjes.
Alcohol: 35%

TOSCHI Amaretto ············································································································ 60060 ···························· 6/0,70
Zachte amandel likeur van de hoogste kwaliteit.
Alcohol: 24%
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Rum
Trois R iv i ères

Plantation Rum AOC Martinique

De elegante en fruitige Caribbean rum met het
legendarische turquoise label. Franse flair in het
hart van het Caraïbische gebied. Een Legendarisch,
Historisch erfgoed. Trois Rivières Plantation bestaat al
langer dan drie eeuwen en maakt een wezenlijk deel
uit van het erfgoed van Martinique. De iconische naam

van de plantage komt van de drie rivieren die grenzen
aan het gebied: Bois d‘Inde, Oman en Saint Pierre.
Trois Rivières Plantation geniet van de voordelen van
een uitzonderlijke geografische ligging die de rum
zijn karakter en rijke aroma‘s verschaft. Een terrein
van meer dan 1.700 acres, voorzichtig gestreeld door
passaatwinden, kijkt uit op de sprankelende zee in
het zonnigste, zuidelijkste deel van het eiland. Het
suikerriet groeit in kleibodems die rotsachtig en rijk aan
magnesium zijn, terwijl de wortels baden in zeewater.
Aan deze omgeving heeft Trois Rivières rum zijn
prijzenswaardige suikergehalte te danken, alsmede
zijn unieke smaak en opmerkelijk, verfijnd en smaakvol
zintuiglijk profiel. Trois Rivières maakt gebruik van
rigoureuze productiemethodes die uit de 18e eeuw
dateren. Dankzij deze technieken hebben ze de
knowhow kunnen ontwikkelen om een van de meest
vooraanstaande merken in de wereld van rum te
worden.

TI‘ PUNCH

40 ml. TROIS RIVÈRES CUVÉE DE L‘OCÉAN
10 ml. MONIN Sucre de Canne siroop
partje limoen
Bereidingswijze:
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Cuvée Spéciale Long Drink & Mojito ·········································································· 3710 ····························6/0,70
Een mooie combinatie van gedroogde bloemen en honingaroma‘s met fruitige tonen. Complexe en kruidige tonen,
accenten van zwarte en witte peper en oriëntaalse ondertonen. Vol, compact en soepel, de licht gekruide en groene
tonen versterken de frisse smaak van suikerriet en zorgen ervoor dat dit een buitengewone rum is.
Alcohol: 40%

Blanc Overproof 50% ····································································································· 3715 ····························6/0,70
Volle rum. Het aroma wordt gedomineerd door geuren van warme suiker, rijpe bananen en kokosmelk.
Deze rum heeft een zachte, complexe en soepele smaak, met een verrassende en verleidelijke structuur.
De prachtige afdronk van deze rum is duidelijk primair, met hints van witte peper.
Een prachtig voorbeeld van het respect voor de traditie en rijkdom aan kennis in deze rum uit Trois Rivières,
een onmiskenbare voorloper onder de “rhum agricole”.
Alcohol: 50%

Cuvéé de l‘Océan ············································································································· 3720 ····························6/0,70
In de aanzet basisaroma‘s met verleidelijke tonen van suikerrietbloemen, versterkt door aantrekkelijke nuances van
pekel en mineraal. Robuust, vol, compact en met wonderbaarlijke mineraliteit. De zilte aroma‘s vermengen perfect met
de groene tonen van suikerriet. Een lange en unieke afdronk, met ontwikkelende zilte en minerale tonen. Alcohol: 42%

Ambré ·············································································································· ················· 3730 ····························6/0,70
Deze rum heeft een gouden kleur, licht koperachtig, met gouden tinten. Het secundaire aroma wordt gekenmerkt door
warme suiker en gedroogde bloemen. Kruidige tonen komen naar voren na het luchten. Deze rum heeft een zachte en
soepele smaak, met subtiele tonen van karamel, melk en toast. De afdronk van deze rum bevat duidelijke hints van fruit.
Alcohol: 40%

Ambré Whisky Finish ······································································································ 3731 ····························6/0,70
De neus is fris, krachtig en mineraal, gekenmerkt door zijn eerste noten van rijp fruit en jodium, voordat ze zich
ontwikkelt naar geuren van kostbare houtsoorten en specerijen. Smaak: bijzonder zacht en van een geweldig
evenwicht presenteert deze rum in de mond overheersende houtsoorten en rijp fruit. Fijne en verbazingwekkende
noten van moutgort, die door de rijping in Franse whiskyvaten tot stand zijn gekomen, trekken de aandacht
achter in de mond. De aroma‘s houden aan in de mond tijdens deze prettige lange afdronk, welke perfect past
bij de typische noten van de amberkleurige rhum agricole met accenten van turfachtige whisky.
Alcohol: 40%
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Plantation Rum AOC Martinique
DE KUNST VAN DE PRODUCTIE VAN „RHUM AGRICOLE“
„Rhum agricole“ wordt vervaardigd uit puur sap van
rietsuiker, welke - in tegenstelling tot industriële rum wordt gemaakt van een afgeleide van suiker genaamd
melasse. In Martinique markeert de maand februari
het nieuwe seizoen voor de suiker- en rumindustrie,
waarbij het suikerriet wordt gesneden en de machines
in de distilleerderijen worden opgestart. Het suikerriet
van Trois Rivières wordt op onze plantages in het
zuiden van het eiland gegroeid en is zorgvuldig
gekozen voor het hoge suikergehalte. Het suikerriet
wordt eerst geperst en dan in onze molens gemalen.
Het geëxtraheerde rietsap wordt verzameld in kanalen,
gefiltreerd en naar de fermentatievaten gebracht.

Onder de werking van speciaal gekozen gist wordt de
suiker in het rietsap binnen 24 uur getransformeerd
in een rietwijn die ongeveer 4 tot 5% alcohol bevat.
Gedistilleerd in een Trois Rivières koperkolom, wordt
de rietwijn vanaf de bovenkant ingegoten en wordt,
naar beneden stromend van plaat op plaat, verwarmd
door aanraking met de stoom. De alcoholdampen
worden vervolgens verzameld en afgekoeld. De witte
rum van Trois Rivières, dat uit de distillatiekolom komt,
bevat tussen de 65 en 70% alcohol per volume en
wordt vervolgens verdunt.
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Het rijpingsproces in geselecteerde eikenhouten
vaten, in de rust van de kelders van het Huis, wordt
versnel door de unieke werking van de tropische hitte.
Jaar op jaar begeleidt en verzamelt de Trois Rivièreskeldermeester de rijpingsvaten om zo de opmerkelijke
oogsten te beschermen en de geweldige Trois Rivières
oude rum te produceren. Oude rum moet ten minste
drie jaar in vaten doorbrengen. Extra oude rum brengt
minimaal zes jaar in vaten door om de interacties
tussen de rum, het hout van de vaten en de hete,
vochtige lucht van Martinique te optimaliseren.
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Cuvée du Moulin ··························································································· ················· 3740 ····························6/0,70
Strogeel met lichte goudtinten. Volle rum. Deze rum wordt overheerst door aroma‘s van suikerriet en elegante
houterige tonen. Witte peper en specerijen volgen na het luchten. Deze rum heeft een verkwikkende smaak en een
geweldige structuur. De primaire aroma‘s van suiker strekken gaandeweg tot hints van specerijen en witte peper.
Alcohol: 40%

VSOP Réserve Spéciale ················································································· ················· 3750 ····························6/0,70
Diepe gouden kleur met een fijne koperkleurige laag. Een complexe en aangename verscheidenheid aan aroma‘s
verrijst van deze ruim. Aroma‘s van zeldzaam fruit, lichte tabak en peperkoek zullen de enthousiaste nieuwe liefhebber
van rum verrukken. Hij is perfect zacht, weelderig en overvloedig. Deze rum onthult een ideaal mengsel van gedroogde
fruitaroma‘s met hints van honing en kruidige tonen. De afdronk is stevig, erg lang en aromatisch. Alcohol: 40%

Triple Millésime ····························································································· ················· 3760 ····························6/0,70
Een prachtige, heldere gouden kleur met ambergele glanspunten. Zijdezacht en delicaat met tonen van peperkoek,
boter en ingemaakt fruit en citroenschillen. In perfecte harmonie met tonen van gedroogde pruimen en bloemen.
De lange en opmerkelijk frisse afdronk valt op door de subtiele tonen van hazelnoot en aangename accenten van
bloem en anijszaad. Alcohol: 40%

Single Cask ····································································································· ················· 3770 ····························6/0,70
Intense aroma‘s van eikenhout. Single Casks worden altijd in gelimiteerde edities uitgebracht
Delicaat en fruitig - elke keuze belooft geweldige en uiteenlopende momenten
van degustatie. Alcohol: 43%

12 YO ················································································································ ················· 3780 ····························6/0,70
Gekenmerkt door zijn intensiteit en de aroma‘s van kruiden en hout, verandert op den duur in tonen van gekonfijte
sinaasappel, honing en rijp fruit. De smaak is overdadig, terwijl intense en rijke aroma‘s met accenten van peperkoek
en gepolijst hout opgevolgd worden door tonen van geweekt fruit, pruim, gekonfijte sinaasappel en honing.
Lange afdronk. Zeer smaakvol en tegelijkertijd stevig en fris. Alcohol: 42%

Millésime 2000 ······························································································· ················· 3790 ····························6/0,70
Diepe tinten goud en mahonie. Krachtig in de neus met aroma‘s van specerijen die geleidelijk veranderen
in krachtige tonen van grijze peper, kaneel en kruidnagel. Kruidige en aromatische afdronk met tonen van
specerijen versterkt door subtiele hints van geroosterd hout en pepermunt. Alcohol: 42%
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Plantation Rum AOC Martinique
La Mauny distilleerderij produceert uitsluitend
premium ‚rhums agricoles‘. Agricole rhum ontstaat
uit de fermentatie en distillatie van puur suikerriet
sap, het eerst geperste sap welk het meest smaakvol
is. Tien kilo suikerriet is nodig voor 1 liter agricole
rhum. Dit traditionele rhumproductie proces
resulteert in een superieur premium product met
een unieke aromatische intensiteit. La Mauny is
één van de weinige exclusieve distilleerderijen
wereldwijd, die deze aromatische rhum produceren,
want zo‘n 95% van de alle rum wordt industrieel
gemaakt van een bijproduct van de suikerbiet.

Het La Mauny landgoed, opgericht door Count de
Mauny in 1749, is onderdeel van het historische
erfgoed van Martinique. Het gebied, gelegen in
Riviere Pilote, in het zuiden van Martinique, het
zonnige deel van het eiland, staat bekend om haar
schoonheid en het warme klimaat. Als pionier van
de rhums van authentieke top kwaliteit, was de
distilleerderij van La Mauny de eerste op het eiland
die begon met de productie van ‚rhums agricoles‘.
La Mauny witte rum is geliefd vanwege de uitmuntende
aromatische intensiteit. De witte rums, uitbundig en
aantrekkelijk, hebben krachtige noten van bloemen en
fruit, met expressieve suikerrietsap aroma‘s.
Deze unieke stijl komt van een zorgvuldige selectie
van de suikerriet, grotendeels nog steeds geoogst met
de hand, en van de nauwgezette distillatie in koperen
ketels, met gebruik van traditionele kennis.

Martinique
Martinique is een Caribisch eiland met een vleugje Frankrijk en
wordt ook wel het eiland van de bloemen genoemd. Het is een
van de meest betoverende en gastvrije eilanden in de wereld,
en tegelijkertijd is het ook de geboorteplaats van de agricole
rhums, gemaakt van vers suikerrietsap. Martinique staat
wereldwijd bekend als het thuisland voor de pure suikerriet
rums.
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Spiced 40% ······················································································································· 3640 ····························6/0,70
Gouden kleur met mahonie gloed. De neus wordt gedomineerd door aroma‘s van peperkoek, kaneel en honing.
Gevolgd door peper en limoen. In de mond is deze rum rijk en vol. De smaken van kruiden en bruine suiker worden
verlengd op fijne noten van karamel en citrusvruchten. Delicaat en geurig. Uitzonderlijke Spiced Rum!
Alcohol: 40%

Ananas 40% ······················································································································ 3650 ····························6/0,70
Prachtige geelgouden kleur met lichte koper. Frisse neus met hints van ananas op voorgrond gevolgd door
limoen en gember. In de mond is deze rum zuiver en inbalans. Met tonen van rijpe ananas en verse limoen en gember.
Een frisse en indrukwekkende afdronk.
Alcohol: 40%

Banane 30% ······················································································································ 3660 ····························6/0,70
Gouden kleur met oranje gloed. Prachtige geuren op de neus met aroma van gekarameliseerde bananen.
In de mond is deze rum rijk aan zoetheid van de banaan met lichte kruidigheid. Lange afdronk.
Alcohol: 30%

TIT’ANANAS

50 ml. LA MAUNY Ananas 40%
10 ml. MONIN Sucre de Canne siroop
2 partjes limoen
6 muntblaadjes
Bereidingswijze:

SPICED’N STORMY
40 ml. LA MAUNY Spiced
80-100 ml. gemberbier
15 ml. verse limoensap
takje munt
Bereidingswijze:
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Six Saints
G ren a da R um

Het Caraïbische eiland ‘Grenada’ staat vooral
bekend om haar nootmuskaatproductie. (Het
betreft 20% van de globale productie) Minder
bekend is de Grenada Distillery, waar Six Saints
Rum op kleine schaal wordt geproduceerd. De rum
is vernoemd naar de zes gemeenten op het eiland
die op hun beurt vernoemd zijn naar zes heiligen.Six
Saints Rum is een authentieke Caraïbische rum
uitsluitend vervaardigd van de beste ingrediënten.
Op dit kruideneiland wordt volgens de Britse stijl
geproduceerd en er wordt geen kleur of zoetstof
toegevoegd.Six Saints is gerijpt in éénmalig
gebruikte Amerikaanse bourbonvaten. Six Saints
wordt gebotteld met een alcoholpercentage van
41,7% - de ideale sterkte om te nippen en perfect
voor de cocktail of longdrink.
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GRENADA

Six Saints ··························································································································· 8800 ····························6/0,70
Goudkleurig en met lichte body vermengt deze rum uit kleine partijen tonen van honing en houterige vanille met
verse appels, peren en ananas. Prettig om zo van te nippen, met een lichte, kruidige afdronk. De langzaam toenemende
alcoholwarmte geeft aan dat dit een ideale rum is om in tropische drankjes te mixen.
Alcohol: 41,7%

Six Saints Oloroso Cask Finish ······················································································ 8801 ····························6/0,70
Alcohol: 41,7%

GRENADA
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West Indies
Rum & Cane Merchants
West Indies Rum & Cane Merchants is een single
cask rum merk. Speciaal uitgekozen rum uit minder
bekende distilleerderijen of rumproducerende landen
wordt gepresenteerd zodra de rum de leeftijd heeft
bereikt die op perfecte wijze de stijl van het land of
de distilleerderij weergeeft. Ieder van onze uitgaven is
gelimiteerd tot slechts één vat. Om het karakter van deze
rum te behouden, maakt men geen gebruik van koude
filtratie en voegt men geen karamelkleurstoffen toe.
Een samenkomen van rum uit verschillende
distilleerderijen uit een klassieke rumproducerende
regio. Het zijn allemaal extra oude rumsoorten en het
is hun doel om de levendigheid, stijl en het terroir van
die regio te bevangen om rum te maken die perfect is
om rustig van te genietenen die spannend, levendig en
overheerlijk is. Natuurlijke kurken stop in iedere fles.
Een iconische flesvorm, ontworpen om de Nederlandse
rumflessen van vroeger na te bootsen. De breedte van
de fles verhindert morsen als de fles wordt geopend
op onstuimige wateren. Batch-etikettering maakt elke
fles uniek. Een zeer beperkte oplage met slechts 2.000
flessen wereldwijd.

British West Indies XO
Een blend van rums geproduceerd door Trinidad
Distillers en Four Squares in Barbados, gemaakt met
melasse, gedistilleerd in ‘column stills en gerijpt in
voormalige bourbonvaten.
Central America XO
Een blend van rums geproduceerd in Nicaragua en
Guatemala. Gemaakt van melasse, gedistilleerd in
‘column stills’ en gerijpt in voormalige bourbonvaten.
French Overseas XO
Een blend van rums geproduceerd in Réunion en
Martinique. Gemaakt van melasse, gedistilleerd in
‘column stills’ en gerijpt in voormalige bourbonvaten.
Spanish Caribbean XO
Een blend van rums geproduceerd in Cuba &
Dominicaanse Republiek. Gemaakt van melasse,
gedistilleerd in ‘column stills’ en gerijpt in voormalige
bourbonvaten.
Asia Pacific XO
Een blend van rums geproduceerd in Fiji en Indonesië.
Gemaakt van melasse, gedistilleerd in ‘column stills’ en
gerijpt in voormalige bourbonvaten.
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British West Indies XO ···································································································· 8750 ····························6/0,70
Neus: Citrus, pruimen, zweem van Rook.
Mond: Vanille, karamel
Alcohol: 43%

Central America XO········································································································· 8751 ····························6/0,70
Neus: Toffee, kaneel, karamel, leer, citrus
Mond: Rozijnen, zoethout, tropische vruchten, cacao
Alcohol: 43%

French Overseas XO ········································································································ 8752 ····························6/0,70
Neus: Rietsuiker, kaneel, rozijnen, drop.
Mond: Vanille, Karamel,
Alcohol: 43%

Spanish Caribbean XO ··································································································· 8753 ····························6/0,70
Neus: Specerijen, zweem van rook, koffie, melasse.
Mond: Koffie en caramel.
Alcohol: 43%

Asia Pacific XO·················································································································· 8754 ····························6/0,70
Neus: Honing, tropisch fruit, specerijen.
Mond: Gebakken bananen, specerijen en caramel.
Alcohol: 43%
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Compagnie des Indes
COMPAGNIE DES INDES is een in 2014 in het leven
geroepen naam voor een serie rum die door Florent
Beuchet wordt geselecteerd en geassembleerd. De
serie vertegenwoordigt een verscheidenheid aan
Single Cask en blended rum met een onderscheidende
herkomst en stijl. Het idee is om met een grote keuze
uit verschillende landen, gelimiteerde bottelingen en
zonder enige toevoegingen, een eerlijk product aan te
bieden. Dit zal vooral de gevorderde en ervaren (rum)
consument aanspreken.
De naam verwijst naar de Indische Compagnieën
van Engeland, Nederland, Portugal en Frankrijk.
Handelsmaatschappijen die in de 17de en 18de
eeuw naar Amerika en Indië reisden om daar
kruiden, specerijen, edelstenen, metalen, koffie en
thee in te kopen. Compagnie des Indes benadert
rum distilleerderijen in deze gebieden om, zoals in
het verleden de handelsmaatschappijen, de beste
producten naar Europa te brengen.

Florent Beuchet startte zijn carrière bij zijn vader in
de Émile Pernot Absinthe distillerie. Een van de twee
overgebleven authentieke en hoog kwalitatieve Absint
distilleerderijen uit Pontarlier. Pontarlier is gelegen
in de Jura op de grens van Frankrijk en Zwitserland.
Zijn passie voor rum werd geboren gedurende de
achttien maanden die hij als brand manager voor Banks
rum in New York werkte. In 2013 keerde hij terug bij
zijn vader in het bedrijf die naast Absinthe ook al een
passie voor rum had ontwikkeld en een collectie rum
vaten had opgebouwd. Verkoop geschiedt tot dan zeer
lokaal bij de vaste afnemers van hun Absinthe. Florent
pakt de “export” aan. Zij kopen zelf vaten met rum van
distilleerderijen gelegen in het Caribische gebied.
Brengen deze vaten naar Frankrijk en assembleren de
geselecteerde vaten uit Trinidad & Tobago, Barbados,
Guatemala en Guyana. De blended rum Caraïbes en
Latino zijn hiervan het resultaat.
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Caraïbes 3-5 YO ················································································································ 8501 ····························6/0,70
Caraïbes is doordrenkt met een lichtzoet aroma in de neus van melasse, rum rozijnen en vanille.
De geur wordt bevestigd in de mond en leidt tot een elegante afdronk. De Compagnie Des Indes Caraïbes
zal vooral de blended whisky drinker aanspreken. Alcohol: 40%

Latino 5 YO························································································································ 8502 ····························6/0,70
Latino heeft een licht gouden kleur. In de geur herken je boven alles geroosterde ananas.
Deze wordt begeleid door zachte vanille tonen, karamel, marsepein, gedroogde vruchten en kruidigheid.
In de mond zetten de volle smaak van melasse, karamel en pure chocolade door in een zachte afdronk met een
gemiddeld intensiteit. Een perfecte rum voor genieters die een expressieve, indrukwekkende en tegelijkertijd
ongecompliceerde rum zoeken om lekker van te nippen. Alcohol: 40%

Jamaica 5 YO ···················································································································· 8503 ····························6/0,70
In de neus ruik je verse banaan, vlierbessen, kamille, gedroogde abrikoos en pruim. De smaak in de mond herinnert
aan eau de vie als bij een Poire Williams, zeer fris en elegant. Ook gekonfijte abrikoos en rozijnen.
De afdronk is beheerst en in balans. Alcohol: 43%

Jamaica 5 YO Navy Strength ······································································· ················· 8504 ····························6/0,70
Een gouden kleur met een geparfumeerde neus en een hint van bananen en vergiste vruchten.
In de mond verrassend mild, karamel, citrus en pas in de afdronk bemerk je de 57% alcohol. Hierdoor blijven de
karamel en citrus langdurig doorzetten. Alcohol: 57%

Tricorne Blanc ································································································ ················· 8599 ····························6/0,70
Tricorne is helder en doorschijnend. Zeer krachtige geuren, vers geperst suikerriet, steenvruchten als kersen,
frambozen, bramen en een heel lichte geur van walnoten. Kruiden en iets grassigs. In de mond kandijsuiker,
daarna bananen, groene planten / gras en een kruidige afdronk. Tricorne: de naam is ontleend aan het
driehoekige hoofddeksel met een hint naar de drie gebruikte “rums”. Tricorne is een opvallende witte rum,
die niet wordt aangezoet (suiker) en zonder koude filtratie op een alcoholpercentage van 43% wordt gebotteld.
De Compagnie Des Indes Tricorne zal zeker ook de cocktail liefhebber aanspreken. Alcohol: 43%
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Gun‘s Bell Spiced Rum Hee Joy Rum
Hijs de amberkleurige vlag als een hymne aan kracht,
moed en de geest van de clan om lid te worden van het
broederschap van Gun‘s Bell. THE REBEL & WILD SPIRIT
Gun‘s Bell is een gekruide rum geïnspireerd door de
ondergrondse culturen van de Brooklyn Hangars tot de
lounges van de São Paolo Towers of de getagde muren
van Shoreditch. Gun‘s Bell viert creatieve uitdrukking
in al haar vormen. De rum wordt rechtstreeks
geïmporteerd uit de beste distilleerderijen van de
Caribische eilanden en wordt gemengd en gebotteld
in de cognacregio, Frankrijk, volgens strikte en
traditionele mengkunst. Gun‘s Bell Rum vindt zijn
oorsprong in de verhalen en legendes van de piraten
die altijd klaarstonden om weerloze kooplieden aan te
vallen die waren beladen met schatten. Wanneer de bel
gaat, ga dan net als deze langeafstandsavonturiers de
uitdaging aan en ontdek de rokerige en tegelijkertijd
zoete smaak van deze gekruide rum met zijn unieke
smaken.
Hoor je het signaal tot verzamelen van Gun‘s Bell?
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HEE JOY®-rum is een standaard in de traditionele
rumwereld. Het begon allemaal met het werk van een
gepassioneerde distillateur, Jean-Marc Larhantec, die
sinds 2010 de beste traditionele rum selecteert van de
beste distilleerderijen van Jamaica, Trinidad Tobago
en Guyana. De keuze voor een mix van juist deze drie
rumsoorten is onderdeel van een zoektocht naar een
evenwicht waarin krachtige en complexe aroma‘s
onthuld worden. De rum wordt gemengd in de Cognacstreek in Grande Champagne, de historische bakermat
van een eeuwenoude methode om cognac te mengen.
De rum wordt vervolgens in oude cognacvaten gegoten
om de smaak naar een nieuw niveau te verheffen. Twee
standaarden zijn vandaag de dag onderdeel van de
HEE JOY-reeks van traditionele rum van 2 en 3 jaar oud:
een gekruide rum met een unieke twist op traditionele
rum en de traditionele ORIGINS-rum. HEE JOY-rum is
amberkleurige rum voor slimme hobbyisten. Ze zijn
ook erg populair bij barmannen en mixologen. Ze
zijn begin 2015 gelanceerd in Frankrijk en hebben al
verschillende medailles gewonnen.
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Rum

Gun‘s Bell Spiced Rum ···································································································· 3996 ······························ 6/0,70
Alcohol: 40%

Hee Joy Rum ······················································································································ 3997 ······························ 6/0,70
Alcohol: 40%

Hee Joy Origins Rum ······································································································· 3998 ······························ 6/0,70
Alcohol: 40%
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L ambay Irish Whiskey
Lambay Irish Whisky is het product van Alexander
Baring, de Baron Revelstoke en Cyril Camus.
Samengebracht door hun gedeelde liefde voor de
natuur, ondernemerschap en de kunst van het leven
hebben ze hun krachten gebundeld om iets nieuws
en onverwachts aan de wereld van de Ierse whisky te
brengen.
Het voorvaderlijke huis van Alex Baring is het
bijzondere eilandparadijs Lambay. Gelegen op slechts
drie mijl van de kust van Dublin, Ierland, is het ook
de thuisbasis van een kudde runderen, een circus van
papegaaiduikers en een groep wallaby‘s.

De ondernemer Cyril Camus is vijfde generatie Maison
Camus, die beroemde Franse familie die wereldwijd
bekend is vanwege hun cognac. Net als Alex is Cyril diep
geworteld in zijn voorouderlijk huis en Lambay Irish
Whisky profiteert direct van de rijke ervaring van Maison
Camus. Alleen de beste drievoudig gedistilleerde
whiskydestillaten zijn geselecteerd om de unieke
smaak van Lambay Irish Whisky te perfectioneren. De
kleine Batch Blend wordt gerijpt in Bourbon-vaten en
afgerond met een aangename cognacvat afwerking.
Voor de single Malt worden Cognac-vaten verscheept
van Maison Camus naar de oevers van Lambay. Hier
rust de Single Malt en wordt het blootgesteld aan
de maritieme wind en zeelucht. Beide whisky‘s zijn
vervaardigd met Lambay Island Trinity Well Water.
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Small Batch ························································································································ 5510 ······························ 6/0,70
Het legendarische Cognachuis Camus en haar Master Blender Patrick Léger, schuilt achter het ontwikkelen,
polijstenen ‚finishen‘ op Camus Cognacvaten van Lambay Small Batch Irish Whiskey. Lambay wordt op het vasteland
3 x gedistilleerd, gelagerd en ondervindt vervolgens op zorgvuldig geselecteerde Cognacvaten van Camus op
het verborgen paradijs voor de kust van Dublin: Lambay Island, een finish. Uiteindelijk zorgt het Lambay Island
Trinity Well water voor een unieke Irish Whiskey. In de neus ontdekken we bloemen, citrus en een aanhoudende
kruidigheid. We proeven gekraakte amandelen, een pepertje en mout. Floraal.
De afdronk is kruidig met een aanhoudende zoetheid.
Alcohol: 40%

Single Malt ························································································································ 5520 ······························ 6/0,70
Lambay Single Malt Irish Whiskey is drievoudig gedistilleerd en geproduceerd met Lambay Island Trinity Well water.
Lambay Single Malt is een zalig zachte niet geturfde Whiskey. Haar unieke aroma kan worden toegeschreven aan het
gebruik van ‚first fill Bourbon Casks‘. Deze vaten kenden een ‚corn dominancy‘ met licht rogge accenten, die leiden tot
subtiele zoetheid en vanille tonen. De finish op Camus Cognacvaten, die opengesteld staan aan de verkwikkende Ierse
zeelucht, geven dat extra aan de whiskey dat Lambay Whiskey zo uniek als het eiland zelf maakt. De kleur is mahonie
bruin. Aroma‘s van mout, groen fruit, floraal en rijpe bananen. We proeven kokos, mout en gedroogde bessen.
Een lang aanhoudende finish van mout, zoetheid en groen fruit.
Alcohol: 40%
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Fi nlagg a n

Sing l e Islay M a l t Whi s k y
De Vintage Malt Whisky Co. werd opgericht in
1992 door Brian Crook, een met lof afgestudeerde
voedselwetenschapper met 20 jaar ervaring in de malt
wisky industrie, onder andere als export directeur bij
één van Schotlands grootste distilleerderijen. Het
doel was het produceren van een selectie van malt
whisky‘s van Schotlands beste distilleerderijen, en
deze beschikbaar te stellen voor onafhankelijke wijn
en gedistilleerd importeurs over de hele wereld.
Honderd jaar geleden waren er meer dan 120
onafhankelijke malt whisky distilleerderijen in
Schotland, die stuk voor stuk een malt met een
zeldzaam karakter van de Hooglanden, Eilanden en
Laaglanden produceerden. Vandaag de dag zijn er
daar nog zo‘n zeventig of tachtig van overgebleven,
en slechts een handvol is in bezit van familiebedrijven.

Het grootste aandeel van de malts wordt geproduceerd
door multinationals, dus de kans voor familiebedrijven
om zaken te doen met kleine, onafhankelijke
distilleerderijen is nagenoeg verdwenen. Om dit gat op
te vullen is de VMW opgericht.
Finlaggan is ook wel het ‚Geheime Islay‘, aangezien
de naam van de distilleerderij vanwaar het vandaan
komt een heel goed bewaard geheim is. Alleen
diegenen die meerderen Islay malts hebben
geproefd, en bekend zijn met de subtiele smaak en
geur verschillen kunnen een vermoeden hebben
van de afkomst van deze ware zoon van Islay.

Het eiland Islay ligt in de stormachtige wateren van de
Atlantische Oceaan, nabij de westkust van Schotland.
Vele eeuwen geleden regeerde de “Lord of the Isles”
Schotland vanaf Finlaggan Castle op Islay, maar
vandaag de dag is het de single malt whisky die de
legendes schrijft. Er zijn acht malt distilleerderijen op
Islay, allen uitmuntend maar met vele verschillende
smaken.
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Original Peaty ·················································································································· 29157 ···························· 6/0,70
Licht geurig, rook en zilt. Mondvullend door turf en rooksmaak. Langdurige rooksmaak.
Opvallende complexiteit van moutsmaak. Alcohol: 40%

Old Reserve ······················································································································ 29004 ···························· 6/0,70
Noten en chocolade, licht fruitig! Vol, meer chocolade en turf.
Fruitig, chocolade mousse ingesloten in turf. Briljant! Alcohol: 40%

Old Reserve Cask Strength ···························································································· 29015 ···························· 6/0,70
Zoete rookgeur van turf en zout. Moutsmaak gevolgd door zeer intense turf. Licht olieachtig met hints
van zeewier en peper. Groots en verwarmend. Zeezout en talmende rooksmaak. Alcohol: 58%

Eilean Mor ························································································································· 29017 ···························· 6/0,70
Milde geur van turfvuur. Medicinale tonen en enige ziltigheid van de zee. Volle body met kruidige turfrook.
Teer, jodium. Licht filmend mondgevoel met de zoetheid van gemoute gerst. Een heerlijke mond vol whisky.
De warmte van een rokend en smeulend vuur van kolen. Een lange en steeds droger wordende afdronk.
Alcohol: 46%

Sherry Wood Finish ········································································································· 29018 ···························· 6/0,70
rachtige gouden kleur. Een rijke geur van rook afkomstig van een turfvuur. Volle geur van rijp fruit.
Oud leer en een hint van tabak. Een volle turfsmaak en een vol palet van rijp fruit. Rook en zilt. De zee!
Sinaasappel en gedroogd fruit. De afdronk is lang en aanhoudend warm.
Steeds terugkomend, rook en fruit, fruit en rook. Alcohol: 46%

Port Wood Finish ············································································································· 29019 ···························· 6/0,70
Koper gouden kleur. Milde geur van turf. Gerookte bacon en zomerfruit. De rijke en zachte rookgeur
wordt versterkt in de smaak. Een hint van frambozen en aardbeien. De mond vult zich. Kenmerkend is oud leer
en er blijft in de afdronk turf hangen. Bij iedere mondbeweging opnieuw turf. Turf als bij een smeulend turfvuur.
Op het eind enige zoetheid. Alcohol 46%

WIST U DAT?
Finlaggan was gedurende de Middeleeuwen het bestuurlijke centrum van Islay. De MacDonald Clan, member of The
Lords of the Isles bewoonde Finlaggan Castle. Hier vond ook de installatie van een nieuwe Lord of the Isles plaats.
Eilean Mór is één van de drie eilanden. Het grootste en meest noordelijk gelegen in Loch Finlaggan. Lord “Righ Innse
Gal” was één van de meest machtige Lords of the Isles en koos dit eiland als thuisbasis. Finlaggan Eilean Mor verwijst
naar deze rijke historie. Vandaag de dag wordt Finlaggan beheert door de organisatie “The Finlaggan Trust”.Finlaggan
Eilean Mor wordt gelagerd in bourbon vaten. De botteling is een small batch van 10 zorgvuldig geselecteerde vaten.
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The Lost D i s ti l l er y

Bl end e d M a lt S co tch Wh i sk y
In de afgelopen eeuwen zijn bijna honderd Schotse
Malt whisky distilleerderijen gesloten of gesloopt.
Dat staat voor bijna de helft van alle distilleerderijen
die ooit in Schotland hebben bestaan. Wereldwijde
economische crises, overproductie, wereldoorlogen,
drooglegging
en
onverwachte
gebeurtenissen
hebben bijgedragen aan het verdwijnen van deze
distilleerderijen. Als gevolg van al deze factoren zijn
veel unieke en gewaardeerde merken verloren gegaan.
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The Lost Distillery Company heeft geen warehouse
voor oude vergeten whisky, geen geheim recept of
DNA-analyse en heeft geen plannen om deze verloren
distilleerderijen te heropenen. Het antwoord op wat
men realiseert is te vinden in de geschiedenisboeken
en vergeten logboeken. Men maakt een blend van
Single Malt whisky‘s van diverse distilleerderijen met
verschillende smaakprofielen aan de hand van de
notities van de archivaris en de interpretatie van de
‚Master Blender‘.

Whisky | Schotland

Robuust

Licht

dF

l.

Classic Selection

| In
Ds
Fl . /

CLASSIC SELECTION

Ar t

. N r.

hou

10 tot 12 jaar
Smaakprofiel

Auchnagie ······································································································ 29505 ························· 6/0,70
Bloemig, honing en verschillende graansoorten. Gedroogd fruit met een pepertje.
Intens, citrus en harde fruitsnoepjes.
Alcohol: 43%

Stratheden ····································································································· 29501 ························· 6/0,70
Warme compote en vers geschilde sinaasappel. Pure chocolade en zoete specerijen.
Ziltig en aanhoudend vol palet van specerijen.
Alcohol: 43%

Towiemore ····································································································· 29506 ························· 6/0,70
Perzik, vanille en amandelen. Appeltaart en zoete specerijen; kaneel, steranijs, kruidnagel, piment.
Lang aanhoudend, kaneel, nootmuskaat, kardemom.
Alcohol: 43%

Jericho ············································································································· 29503 ························· 6/0,70
Vruchtencake, mandarijn en marsepein. Koffie en specerijnen; kaneel, steranijs, kruidnagel.
Zoete specerijen. Licht kruidig.
Alcohol: 43%

Gerston ··········································································································· 29502 ························· 6/0,70
Toffee en rijp fruit. Ziltig en citrus. Gezouten karamel, jodium, crème brûlée, sinaasppelzeste.
Ziltig, vers gestoken turf met een zweem van rook. Lang aanhoudend.
Alcohol: 43%

Dalaruan ········································································································· 29507 ························· 6/0,70
Specerijen, fruit en een maritieme nuance. Rijpe zoete vruchten en rokerig.
Rook neemt het voortouw, gevolgd door een aanhoudende ziltigheid en mineralen.
Alcohol: 43%

Lossit ··············································································································· 29504 ························· 6/0,70
Turf, peren en amandelmelk. Hint van turf en licht kruidig.
Langdurige afdronk met een zweem van rook.
Alcohol: 43%

Classic Selection
wordt geleverd in
luxe tin
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The Lost Distillery Company

Blended Malt Scotch Whisky - Archivist‘s Selection

Robuust

Licht

dF

l.

Archivist‘s Selection

| In
Ds
Fl . /

ARCHIVIST‘S SELECTION

Ar t

. N r.

hou

15 tot 18 jaar
Smaakprofiel

Auchnagie ························································································································· 29553 ······ 6/0,70
Zeer zoete smaak op flessterkte, met prominente specerijen in de mond en een warme, middellange afdronk.
Fruitig, gekookt zoetje in de nasmaak. Op verminderde sterkte minder zoet en kruidig, maar nog steeds fruitig,
met een hint van vanille sponscake – Eve’s Pudding.
Alcohol: 46%

Stratheden ························································································································ 29551 ······ 6/0,70
Zoet en peperig in de mond, op gebottelde sterkte, met een vleugje zout en een verwarmende, middellange afdronk.
Aanhoudende warmte. Soortgelijk profiel met water, maar dan verminderd en zonder zout en warme afdronk.
Alcohol: 46%

Towiemore ························································································································ 29556 ······ 6/0,70
Citrus, Crème caramel, kaneel.
Alcohol: 46%

Jericho ······························································································································· 29554 ······ 6/0,70
Zachte textuur. Goede balans, rijk en complex in de mond met aroma‘s van vers fruit (peer, appel, pruim).
Met tonen van sherry, donkere chocolade en dennenhout. Bijzonder lange afdronk.
Alcohol: 46%

Gerston ······························································································································ 29552 ······ 6/0,70
Zachte textuur, zoete smaak met rook in de afdronk en een vleugje mineraliteit. Water verzacht de textuur;
minder zoet maar nog steeds rokerig, en aanhoudende rook in de nasmaak.
Alcohol: 46%

Dalaruan ···························································································································· 29557 ······ 6/0,70
Rokerig, citrus, zachtfruit, specerijen.
Alcohol: 46%

Lossit ·································································································································· 29555 ······ 6/0,70
Turf, stoofpeer, chocolade.
Alcohol: 46%
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Archivist‘s Selection
wordt geleverd in
luxe tube.
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Blended Malt Scotch Whisky - Vintage Selection
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25+ jaar
Smaakprofiel

Auchnagie ························································································································· 29603 ······ 6/0,70
Honing, citroenzeste, zachte rook.
Alcohol: 46%

Stratheden ························································································································ 29601 ······ 6/0,70
Ananas, custard, warme specerijen.
Alcohol: 46%

Towiemore ························································································································ 29606 ······ 6/0,70
Vanille, amandelschijfjes, kruidige chocolade. Alcohol: 46%

Jericho ······························································································································· 29604 ······ 6/0,70
Koffie, sherry, pure chocolade.
Alcohol: 46%

Gerston ······························································································································ 29602 ······ 6/0,70
Tabaksrook, toffee, specerijen.
Alcohol: 46%

Dalaruan ···························································································································· 29607 ······ 6/0,70
Gezouten vanille fudge, gedroofd fruit.
Alcohol: 46%

Lossit ·································································································································· 29605 ······ 6/0,70
Cigaar, specerijen, stoofpeer.
Alcohol: 46%

Vintage Selection
wordt geleverd in
luxe houten kist.
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B ig M o u t h

Ain n eamh

Veel blended Scotch whisky‘s werken op dezelfde
manier. Dus laten we de regels overtreden!
BIG Mouth is a BIG whisky with a BIG character.

‘Ainneamh’ is Schots-Keltisch voor ‘zeldzaam’. Dat is
terug te zien in het logo: het moeilijk te vinden witte
hert. Slechts zelden te zien in Schotland, en maar een
paar keer op foto vastgelegd, staat dit ongrijpbare dier
symbool voor de waarde en de inhoud van deze zeer
speciale whiskyfles - kracht, majesteit en gratie.

Bl end e d S co tch Wh i sk y

Blended scotch whisky in keramische fles die je doet
stuiptrekken. Tot wel drie keer meer single malt dan
de gebruikelijke ‚slappe‘ blended Scotch. In Schotland
gemaakt door een stel mensen met een grote mond.
Big Mouth is een no-nonsense whisky om puur te
drinken. De opvallende, volle smaak, de ondertonen
van sherry en het licht pepertje behoor je te voelen op
het puntje van je tong.
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{ann-yo ov }
R a re S co tch Wh i s k y

Deze oplage is beperkt tot slechts een enkel zeer
speciaal vat met whisky, voorzichtig gerijpt in onze
pakhuizen in Schotland voor selectie op de perfecte
leeftijd. Elke fles is precies als de distilleerder heeft
bedoeld - zonder koude filtratie of toegevoegde
kleurstoffen en gepresenteerd op vatsterkte.
Slainte!

BIG MOUTH Blended Scotch Whisky
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BIG MOUTH ······················································································································· 29800 ···························· 6/0,50
Neus: Opent sterk in de neus met een prikje en ontwikkelt zich tot gemoute en gedroogde gerst, broze toffee,
ingemaakte augurken en een vleugje van je moeders wanhoop.
Mond: Neemt je mee terug naar een tijd waar we in de koeienstal dronken, omringd door oude spijs,
dikke teer en gepoetst leer. Big Mouth heeft een unieke donkere kleur vergeleken met andere blended scotch
whisky’s. Dit is een natuurlijk van zijn rijping in sherryvaten. Als een Caraïbische vrouw die iets te lang in
Schotland is geweest. Bruin, met slechts een hint van geel. Alcohol: 41,2%

AINNEAMH RARE SCOTCH WHISKY
AINNEAMH - GLEN KEITH Highland 19 YO ································································· 29750 ···························· 6/0,70
Fris en levendig in de neus met een beweging naar rijkere tonen van karamel en fruit in de mond,
met lange maar ook delicate afdronk. Alcohol: 58%

AINNEAMH - INCHMURRIN Highland 19 YO ······························································ 29751 ···························· 6/0,70
Lichte en bloemige neus met complexe en kruidige tonen. Honing uit het Zwarte Woud met houtsnippers in de mond
en een lange maar ook delicate afdronk. Alcohol: 63,2%

AINNEAMH - BRAES OF GLENLIVET Speyside 21 YO ················································ 29752 ···························· 6/0,70
Rijke vruchten en boter in de neus met een beweging naar warme honing en citroenschuim en een hint van
vanillestokjes. Complexe maar ook verfijnde en middellange tot lange afdronk. Alcohol: 55,8%

AINNEAMH - GLENTAUCHERS Speyside 19 YO ·························································· 29753 ···························· 6/0,70
Kruidige neus met rozenappel en marmelade. Een verfrissende lichte malt met goede rijping. Alcohol: 50,8%

AINNEAMH - MILTONDUFF Speyside 20 YO ······························································· 29754 ···························· 6/0,70
In de aanzet redelijk kruidig met vers geplukte vruchten gebalanceerd met tonen van clotted cream.
Middellange tot lange afdronk. Alcohol: 53,9%

AINNEAMH - ALLT-A-BHAINNE Speyside ···································································· 29755 ···························· 6/0,70
Vanille sponscake met goede specerijen in de neus. Zoetigheid en honing in de mond die naar een citruszuurtje
bewegen en een hint van kruiden in de afdronk. Alcohol: 46%

AINNEAMH - ALLT-A-BHAINNE Speyside 20 YO ························································ 29756 ···························· 6/0,70
Heerlijk subtiele neus met rode appels afgewogen tegen scherp citroengras en opkomende tonen van hout en
specerijen. Alcohol: 50,3%

AINNEAMH - GLENALLACHIE Speyside ······································································· 29757 ···························· 6/0,70
Hints van fruit en appels in de neus waar moutachtige noten met zoetigheid en specerijen in de mond
transformeren in honing door de afdronk. Alcohol: 46%
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Bl end e d S co tc h Whi s k y
Clubhouse
Old St. Andrews Clubhouse Blended Scotch Whisky
wordt speciaal voor ons gemaakt met zorgvuldig
geselecteerde graan en malt whisky‘s. Het is een
onderscheidend merk dat liefhebbers van Schotse
whisky en Golf aantrekt. Old St. Andrews maakt
mooie cadeaus, is populair in specialiteiten winkels,
premium gift outlets, de reisindustrie en op golfbanen.
De unieke verpakking en bekende naam roepen
herkenning op. Mensen die onze ‚Clubhouse blend‘
kopen, kopen niet alleen als whisky liefhebber,
maar ook als iemand die graag eens iets anders
dan anders wil. Old St. Andrews ‚Clubhouse‘ is een
fruitige, frisse, volle whisky. De exceptionele rijke
fruitsmaken worden gecreëerd door het rijpen in
Europees eiken vaten die voorheen zoete wijnen,
port of sherry‘s bevatten. De krachtige smaken
zijn mooi in balans met de zoetige kruidigheid
waardoor er een frisse, energieke afdronk ontstaat.
De perfecte begeleider voor een avond met vrienden.
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Par 4
Par 4 golfballen zijn leuk voor iedereen die in golf
en whisky is geïnteresseerd. Tot nu toe zijn er 10
miljoen golfballen, gevuld met whisky verkocht,
vanuit cadeauwinkels, hotels, country clubs en
toeristenplaatsen. Elke bal bevat 5 cl van onze hoog
gewaardeerde Old St. Andrews Clubhouse Blended
Scotch Whisky.

Whisky Barrel
De Old St. Andrews ‚Whisky Barrel‘ bevat onze superieure
‚Twilight‘ tien jaar oude Blended Malt Scotch Whisky,
en is verkrijgbaar in een miniatuur van 5cl. De vorm
van het vat, en het etiket met een authentieke foto
van vatenmakers uit de 19e eeuw, is een ode aan het
rijpingsproces dat plaatsvindt in vaten, en waardoor
de Scotch Whisky zijn onderscheidende smaak en
kleur krijgt. Het perfecte cadeau voor liefhebbers van
Blended Malt Scotch Whisky, en de verpakking brengt
een element van theater met zich mee.
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Old St. Andrews Clubhouse Miniature ······································································ 3904 ······························ 12/0,05
Vol van smaak, fruitig en fris. Exceptionele blend van rijke fruit aroma‘s. Gelagerd in eiken vaten.
Zoete kruiden. Krachtig. Het perfecte cadeau! Alcohol: 40%

Old St. Andrews Clubhouse Tumblerpak ··································································· 3902 ······························ 6/0,05
De Tumblepak is uitgerust met een Old St. Andrew Clubhouse Miniature. (5 cl.) inclusief glas.
Alcohol: 40%

Old St. Andrews Clubhouse Solo Box ·········································································· 3910 ······························ 6/0,50
Vol van smaak, fruitig en fris. Exceptionele blend van rijke fruit aroma‘s. Gelagerd in eiken vaten.
Zoete kruiden. Krachtig. Het perfecte cadeau! Alcohol: 40%

Old St. Andrews Par 4 ····································································································· 3903 ······························ 36/0,05
Par 4 is bedoeld voor whisky- en golfliefhebbers die een ‚verbruiksartikel‘ willen hebben
in plaats van ze te verzamelen. Alcohol: 40%

Old St. Andrews Whisky Barrel ····················································································· 3901 ······························ 6/0,05
10 jaar oude Blended Malt Scotch Whisky.
Alcohol: 40%
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Wodk a
CCCP Vodka

Volgens een legende lieten de Russische tsaren wodka
produceren naar een geheim recept met water uit
Zweden. Een Zweedse handelaar kwam in het bezit
van dit recept maar deze – in een poortboog van de
binnenstad van Stockholm gekrast – raakte door de

generaties heen in de vergetelheid. Het recept werd
opnieuw ontdekt tijdens restauratiewerkzaamheden
en gebruikt om de roemruchte tradities van de
Tsarenwodka’s nieuw leven in te blazen.
CCCP is een pure wodka, gedestilleerd uit wintergraan
en met gebruik van het beste water. Afgevuld in
Stockholm, Zweden, naar een origineel Russisch
recept. Een frisse en gebalanceerde neus met aroma’s
van wintergraan en zoete mais. Een volle body met een
zachte en aangename bite.

45 ml. CCCP Vodka
30 ml. MONIN Gember siroop
5 ml. MONIN Lime Juice Cordial
bier
Bereidingswijze:
Vul een koperen mok of met ijsblokjes en de
ingrediënten en aftoppen met bier. Garneer
met een partje limoen en een mooi takje munt.
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CCCP VODKA
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CCCP Vodka ······················································································································ 1350 ····························6/0,70
Alcohol: 40%

40 ml. CCCP Vodka
15 ml. MONIN Blue Curacao siroop
15 ml. MONIN Lime Juice Cordial
Bereidingswijze:
Shake de ingrediënten met ijs en schenk uit
in het glas.
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Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden
van fine drinks b.v., Almere

1.Toepasselijkheid

8. Eigendomsvoorbehoud

Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door te sluiten en
gesloten overeenkomsten van koop en verkoop van fine drinks b.v. 1327 CB Almere,
tenzij en voor zover door ons schriftelijk in gehele of gedeeltelijke afwijking daarvan
is toegestemd welke afwijking slechts geldt voor de met name door ons genoemde
overeenkomst c.q. overeenkomsten. In geval van gedeeltelijke afwijking blijven deze
verkoopvoorwaarden voor het overige onverminderd gelden.

A. Zolang geen volledige betaling van de door fine drinks b.v. geleverde goederen heeft
plaatsgevonden blijven deze goederen het eigendom van fine drinks b.v..

2. Offertes
Alle offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaardt, heeft fine drinks
b.v. het recht het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen.
3. Documentatie
Alle prijslijsten en ander documentatiemateriaal en de daarin of elders door fine drinks
b.v. genoemde prijzen, levertijden, gewichten, afmetingen, kleuren en overige gegevens
over de te verkopen goederen en alle afbeeldingen, tekeningen en omschrijvingen van
die goederen zijn vrijblijvend en gelden slechts als benadering, tenzij fine drinks b.v.
schriftelijk het tegendeel heeft bevestigd.
4. Prijzen
A. De overeengekomen prijs is exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege.
B. De prijzen gelden voor levering af ons magazijn tenzij schriftelijke anders door ons is
opgegeven.
C. fine drinks b.v. streeft ernaar om van prijswijzigingen zo snel mogelijk mededeling te
doen, maar is gerechtigd prijswijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving door te
voeren. De prijzen die fine drinks b.v. berekent zijn gebaseerd op de laatstelijk bekende
gegevens: wanneer de termijn van de aanbieding verstreken is en een verhoging optreedt
in een of meer der kostprijsfactoren, is de koper het bedrag van deze verhoging aan ons
verschuldigd boven de door ons aangeboden prijs.
D. Geen andere kortingen of netto prijzen worden toegestaan dan die, welke op de factuur
zijn vermeld. Eerder verleende kortingen zijn niet bindend voor latere overeenkomsten.
E. Met deze uitgave vervallen al onze voorgaande prijslijsten.
5. Opdracht
Indien een order (of een wijziging daarvan) mondeling of telefonisch wordt opgegeven
is het risico van de juiste uitvoering geheel voor rekening van de afnemer. De meerdere
kosten van wijziging, waaronder ook alle verzendkosten, komen geheel voor rekening van
de afnemer.
6. Wijziging/annulering
A. Bij wijziging of annulering van de overeenkomst kunnen reeds geleverde goederen,
speciaal wanneer het gaat om voor de afnemer vervaardigde niet-standaard producten of
lichtbronnen, niet worden teruggenomen. Verrekeningen voortvloeiend uit de hiervoor
genoemde omstandigheden kunnen dan ook niet plaatsvinden.

B. Zolang het eigendom van de geleverde goederen niet op de afnemer is overgegaan,
mag deze de goederen niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen,
behoudens het hieronder in sub C. bepaalde.
C. Het is de afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in
het kader van de normale bedrijfsvoering van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over
te dragen.
D. Indiende afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens fine
drinks b.v. tekort schiet of dat er een goede grond bestaat om aan te nemen dat de
afnemer in die verplichting zal tekortschieten, is fine drinks b.v. gerechtigd de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal de
afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde welke in geen geval hoger kan zijn
dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op terugneming gevallen kosten.
9. Overmacht
A. In geval van overmacht aan de zijde van fine drinks b.v. wordt de uitvoering van de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort zolang de overmachtsituatie de
uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van fine drinks b.v. om,
zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden, mits binnen redelijke
termijn na intreden van overmachtsituatie de koper daarvan schriftelijk in kennis is
gesteld. De koper heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.
B. Overmacht is mede aanwezig indien de toeleverancier van fine drinks b.v. om welke
reden dan ook de verkochte goederen dan wel de benodigde grondstoffen niet of niet
tijdig heeft geleverd, dan wel om welke reden dan ook de betreffende overeenkomst met
fine drinks b.v. is geannuleerd.
10. Betaling
A. De afnemer is verplicht het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen
zonder toepassing van enige korting of compensatie, tenzij anders is overeengekomen.
B. Bij gebreke van tijdige betaling is de afnemer een vertragingsrente verschuldigd van
1,5% van het factuurbedrag per maand.
C. Indien na 30 dagen na de factuurdatum nog geen volledige betaling van het
factuurbedrag heeft plaats gevonden wordt het factuurbedrag of het resterende gedeelte
daarvan automatisch en zonder verdere ingebrekestelling verhoogd met € 50,- voor door
fine drinks b.v. gemaakte en nog te maken kosten.
D. Heeft betaling na 60 dagen na factuurdatum nog niet plaatsgevonden dan is fine drinks
b.v. gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval en ook ingeval
fine drinks b.v. haar vordering om welke reden dan ook eerder ter incasso uit handen moet
geven komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten geheel voor rekening
van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te
vorderen bedrag met een minimum van € 250,-.
11. Reclames en Garantie
A. Reclames dienen direct bij ontvangst van de goederen bij fine drinks b.v. schriftelijk te
worden ingediend.

B. fine drinks b.v. behoudt zich het recht voor op volledige schadevergoeding.
7. Levering, verpakking en verzending

B. Reclames geven de afnemer niet het recht de betaling op te schorten, tenzij met
toestemming van fine drinks b.v. . Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.

A. De levering geschiedt af magazijn in originele verpakking, waaronder is te verstaan de
plaats van waaruit door of namens fine drinks b.v. wordt geleverd.

C. fine drinks b.v. garandeert de goede werking der geleverde goederen slechts voor zover
deze door onze leveranciers aan ons wordt gegarandeerd, en overeenkomstig de op die
aan ons gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen.

B. Opgegeven levertijden zijn indicatief en derhalve niet bindend. De levering kan in
gedeelten geschieden. Een ander overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever de
opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. De afnemer kan geen rechten ontlenen
aan een afwijkende levertijd of datum.

D. Een garantieclaim is ter beoordeling van fine drinks b.v. nadat de goederen voor
rekening van afnemer aan fine drinks b.v. zijn geretourneerd. Indien een garantieclaim
door fine drinks b.v. wordt erkend, wordt ter garantie alleen de ter vervanging geleverde
goederen zonder extra kosten aan de afnemer verzonden.

C. Goederen die aan ons magazijn worden afgehaald, of die door ons op een andere plaats
van levering worden bezorgd, worden geacht vanaf het moment dat zij door de koper
in ontvangst zijn genomen door hem in goede staat te zijn aanvaard en zijn vanaf dat
moment voor zijn rekening en risico.

E. fine drinks b.v. accepteert geen reclames aangaande kurksmaak en/of de aanwezigheid
van wijnkristallen.

D. Verzendkosten: Franko levering bij afname van minimaal 120/1 flessen of een
faktuurwaarde van minimaal € 500,00 excl. BTW. Voor overige leveringen: t/m 36/1 flessen
€ 36,00, vanaf 36/1 tot 120/1 flessen € 20,00.

A. fine drinks b.v. is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade van welke aard dan ook
die voortvloeit uit eigen gebreken of uit het gebruik van door ons geleverde goederen,
behoudens de aansprakelijkheid volgens de wet.

E. fine drinks b.v. heeft te allen tijde het recht van de afnemer te verlangen dat deze
zekerheid stelt voor het voldoen aan de verplichtingen. fine drinks b.v. heeft het
recht de leveringen op te schorten zolang de afnemer nog niet heeft voldaan aan zijn
betalingsverplichtingen met betrekking tot reeds eerder gedane leveringen.

B. fine drinks b.v. is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen welke het
gevolg zijn van overmacht.

12. Aansprakelijkheid

13. Overlijden, opheffing, faillissement e.d. van de koper

F. Indien de afnemer weigert de goederen af te nemen heeft fine drinks b.v. aan haar
leveringsverplichting voldaan wanneer de afnemer per aangetekend schrijven is bericht
dat de goederen ter zijner beschikking staan, en de afnemer gedurende 7 dagen na de
verzending van dit aangetekend schrijven nalatig blijft de goederen alsnog in ontvangst
te nemen. In dat geval zal fine drinks b.v. , geheel ter eigen keuze, de goederen voor
rekening en risico van de afnemer (doen) opslaan en integrale betaling vorderen van
zowel de koopprijs als van de opslagkosten dan wel de koopovereenkomst zonder enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwen en vergoeding
vorderen van alle door fine drinks b.v. geleden schade inclusief gederfde winst. fine drinks
b.v. is gerechtigd om voor levering gereedstaande goederen, die tengevolge van niet aan
fine drinks b.v. te wijten oorzaken niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen
worden, voor rekening en risico van de afnemer op te (doen) slaan en integrale betaling te
vorderen van zowel de koopprijs als van de opslagkosten.

Indien en zodra de koper - niet stipt betaalt voor of op de overeengekomen vervaldagen
- overlijdt (in geval van een natuurlijk persoon) - wordt ontbonden (in geval van
rechtspersoon) - zijn bedrijf staakt of naar het buitenland verplaatst ·- in staat van
faillissement wordt verklaard - (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt - een
onderhandse schuldenregeling aan zijn schuldeisers aanbiedt - enige uit de met ons
aangegane overeenkomst(en) voortvloeiende verplichting niet of niet behoorlijk nakomt
en zodra kopers goederen door derden geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen,
wordt al het geen hij aan ons verschuldigd is ineens en terstond opeisbaar, zonder dat enige
ingebrekestelling is vereist en zijn wij gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de
overeenkomst(en), voor zover nog niet uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen, tenzij
wij de nakoming daarvan mochten verlangen, een en ander onverminderd ons recht op
schade vergoeding.

G. Bestellingen die gedaan zijn voor 10 uur worden de volgende dag afgeleverd.

14. Geschillen

Voor tijdzendingen gelden de volgende toeslagen die wij moeten doorbelasten:

Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de
burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen worden beslecht door de bevoegde
rechter in de regio Almere.

Voor 9 uur € 55,00 / voor 12 uur € 40,00 / na 12 uur € 35,00.
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