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WIJNSNIPPERS



  DOMAINE RIEFLÉ – PFAFFENHEIM ALSACE 
Pinot Blanc 2020/2021  

Deze Pinot Blanc is fijn en delicaat. Hij verenigt frisheid en soepelheid en 
vertegenwoordigt met gratie de wijnen van Elzas. Deze wijn past bij zowat elke 
maaltijd die om een witte wijn vraagt, en is dus zeer “gebruiksvriendelijk”. Wanneer 
in het voorjaar weer asperges worden geserveerd, mag een Pinot Blanc zeker niet 
ontbreken.

 ‘Pale straw-green. Apple and stones, plus lemon, on the delicately honeyed nose. Fresh 
and lively, offering building honeyed creaminess on the medium-long, very fresh back 
end. Hints of apricot and pear emerge with aeration on the long finish. A classically dry-
tasting white wine, the back label reads 1 on the 1-to-4 sweetness scale (where 1 is driest 
and 4 is sweetest). Above-average, even excellent stuff here.’ 

 ȸ Vinous – 91/100

 ̎ 12,78 Promo vanaf 6 flessen 
€ 11,62 11 + 1 GRATIS

  DOMAINE GIBAULT – LOIRE 
Sauvignon de Touraine Wit 2020/2021  

Deze stuivende wijn uit de Loire met aroma’s van abrikoos, appelsien- en 
rozenbloesems, heeft een heerlijke lichtvoetigheid. Tijdens de gisting wordt de 
temperatuur laag gehouden, waardoor het fruit goed bewaard wordt. Boterige toets 
door de elevage op de gistcellen. Frisgetint in de mond met een opvallend evenwicht 
en elegantie in de afdronk. Een perfecte partner voor bij witte asperges. Sancerre 
aan een lage prijs! 

 ̎ 8,58 Promo vanaf 6 flessen 
€ 7,80 11 + 1 GRATIS

ASPERGEWIJNEN

  DOMAINE DU TREMBLAY – QUINCY
Quincy is een kleine historische appellatie in de Val de Loire, gelegen in de onmiddellijke 
omgeving van Sancerre. Deze prachtig gemaakte Sauvignon van Domaine du Tremblay 
is een ware openbaring. De gegeven kwaliteit mag gerust vergeleken worden met 
Sancerre en Pouilly Fumé. Alleen de prijzen zijn een stuk democratischer … 

Quincy Domaine du Tremblay wit 2020/2021

Domaine du Tremblay heeft een buitengewone elegantie, mooi fruit, getypeerd door een 
selecte Sauvignon. Zijn levendig karakter en zijn subtiele fruitigheid is een belangrijke 
garantie voor de kwaliteit binnen Quincy, maar ook voor het aanbod in Sauvignon Blanc 
uit de Loire. Ook hier prijzen we de combinatie met asperges!

 ̎ 14,24 Promo vanaf 6 flessen 
€ 12,95 11 + 1 GRATIS



  WEINGUT SPREITZER – RHEINGAU – OESTRICH DUITSLAND
Uitgeroepen tot beste wijnbouwer in de regio Rheingau door het tijdschrift Vinum! Sinds 1997 staan de broers 
Andreas en Bernd Spreitzer aan het roer van het familiale wijngoed. Hun handschrift is duidelijk herkenbaar: zij 
slagen erin om met hun wijnen een schijnbaar onmogelijke spagaat te realiseren. Delicaat, elegant en subtiel aan 
de ene kant, rijk en vol met een mooie, lange consistentie aan de andere kant. Een uitdagende evenwichtsoefening, 
die ze met glans doorstaan!

 ‘Das dritte Jahr in Folge eine der besten und umfassendsten Kollektionen im Rheingau! Das macht den Spreitzers so 
schnell keiner nach. Vom Gutswein bis zur Trockenbeerenauslese ist wieder jeder Wein empfehlenswert.’ 

 ȸ Vinum Weinguide Deutschland 2021

  Wir freuen uns, mit 4 von 5 möglichen Sternen ausgezeichnet worden zu sein! ‘Vergangenes Jahr stellten wir fest: 
Andreas und Bernd Spreitzer bleiben die Garanten für hochklassigen Rieslinggenuss zu fair kalkulierten Tarifen. Dem gibt 
es nicht viel hinzuzufügen. Außer, dass die 2019er Weine noch eine Spur brillanter sind.’ 

 ȸ Falstaff Weinguide Deutschland 2021  

Riesling Muschelkalk VDP Ortswein Wit 2020/2021

Deze Riesling wordt geoogst in de wijngaarden die dicht bij de oever van de Rijn gelegen 
zijn. Hier is de terroir vooral samengesteld uit kalksteen en mergel, waarin ook vele 
fossiele schelpen te vinden zijn (muschelkalk). Dergelijke bodem genereert bijzonder 
delicate, fruitige en elegante wijnen. Zo ook deze Riesling van Weingut Spreitzer, die 
daarbij ook nog eens mooi rond, vol en evenwichtig proeft. Aroma’s van witte perzik en 
tropisch fruit zijn overvloedig aanwezig, zowel in de neus als in de smaak. Kortom, een 
bijzonder lekkere wijn die past bij allerlei lichte (pasta)gerechten, asperges,  maar die 
ook single kan gedronken worden.

 ‘Entirely from Oestrich's best vineyards (Lenchen, Doosberg and Rosengarten) and 
combing limestone, loess, silt and clay soils, the 2018 Rheingau Riesling Trocken "Muschelkalk" 
is pure and elegant on the crunchy palate. Lush and intense on the palate, this is a full-bodied, 
elegant, refined and persistent dry Riesling with remarkable finesse and a long and complex, 
firmly structured finish with juicy and concentrated fruit. A fabulous wine with just 11% alcohol!’ 

 ȸ The Wine Advocate - 92/100

 ̎ 16,24 Promo vanaf 6 flessen 
€ 14,76 11 + 1 GRATIS

NIEUW

  FEUDO MONTONI – SICILIË 
Feudo Montoni Nerello Mascalese Rosé di Adele 2021   

Achter deze rosé schuilt een ware lovestory! De druiven zijn afkomstig van een perceel 
waar vroeger een rozentuin was aangelegd door de vader van Fabio als eerbetoon 
aan zijn vrouw Adele. Deze delicate, lichtroze rosé opent met fijne aroma’s van 
rozenrozenblaadjes en viooltjes in combinatie met zwarte peper, bramen, granaatappel 
en aardbeien. In de mond proeven we een aangename en frisse wijn met een persistente 
en sappige structuur. Originele wijn om te serveren bij lenteasperges!

 ‘The 2020 Nerello Mascalese Rosé di Adele keeps you at the edge of the glass with a 
delicate yet stunning bouquet of ripe peach laced with candied ginger and a dusting of sweet 
spice. Its textures are fleshy, yet the expression is lifted and spry, with a vivid display of freshly 
sliced pear, while drenched in minerals and motivated by lively acidity. There’s a crunchy feel 
through the finale, as the palate reverberates with residual tension, tapering off to a hint of 
sour melon.’ 

 ȸ Vinous – 91/100

 ̎ 17,37 Promo vanaf 6 flessen 
€ 15,79 11 + 1 GRATIS



  CHÂTEAU LÉOUBE – CÔTES 
DE PROVENCE LALONDE
De productie van de wijnen (en olijfgaarden) van 
Château Léoube wordt al sinds 2000 verzorgd 
door Romain Ott, een naam die klinkt als een 
klok in het wijnmilieu. De filosofie van Romain 
Ott, waarbij in de zoektocht naar de gezondste 
en de meest evenwichtige druiven het grootste 
respect voor het product en de tradities centraal 
staan, leidt tot een superieure kwaliteit en 
regelmaat. Op Château Léoube gaat men niet 
op zoek naar exuberantie, maar naar een eigen 
verfijnde stijl en stabiliteit. Hier streeft men 
naar eerlijke, fijne, evenwichtige en elegante 
wijnen, gewijd aan het plezier van elk moment!

ROSÉWIJNEN

Love by Léoube – Côtes de Provence Rosé 
2020/2021

Grenache, Cinsault aangevuld met Mourvèdre en Syrah. 
Afkomstig van een mix van traditionele Provençaalse 
druivensoorten, is Love by Léoube rosé volop genieten 
van een delicieuse, fruitige, ronde en romige wijn. Lichte 
citrusaroma’s worden vermengd met noties van wit fruit 
(perzik), waardoor deze rosé een mooi uitgebalanceerd 
karakter meekrijgt. Dit is een ware lekkernij waar je echt 
gelukkig van wordt

 ̎ 17,37 Promo vanaf 6 flessen 
€ 15,79 11 + 1 GRATIS

Rosé de Léoube – Côtes de Provence Rosé 
2020/2021 

Laat ons maar meteen met de deur in huis vallen: deze 
rosé wordt algemeen beschouwd als dé beste rosé uit de 
regio! Deze fruitige wijn is al even verrassend als heerlijk. 
Een gastronomische en genereuze rosé die schittert in het 
glas met zijn lichte zalmrose kleur. Het expressief aroma 
onthult een delicate bloemengeur met fijne noties van witte 
perzik. Ook in de mond proeven we een delicate en elegante 
rosé, die zeer goed uitgebalanceerd uit de hoek komt met 
een romige body en een ziltige mineraliteit. En het blijft 
genieten van een frisse acciditeit, delicaat kersenfruit en 
een tikkeltje zwarte besjes op het palet. Zeer sterk aan te 
bevelen als aperitiefwijn, maar ook een match bij heel wat 
zomerse maaltijden.

  ‘Translucent pink. Vibrant red berry, peach and melon 
aromas are complemented by building floral and mineral 
flourishes. Juicy and seamless in texture, offering penetrating 
strawberry, honeydew melon and nectarine flavors that deepen 
through the midpalate. Finishes very long and smooth, with 
repeating red berry character and no rough edges.’ 

 ȸ Vinous - 91/100

 ̎ 20,83 Promo vanaf 6 flessen 
€ 18,94 11 + 1 GRATIS

“WINE FLIES WHEN YOU ARE  
HAVING FUN!”



  CHÂTEAU MONTAUD TERRES DE RAVEL - CÔTES DE 
PROVENCE PIERREFEU
Château Montaud Terres de Ravel - Côtes de Provence Pierrefeu Rosé 
2020/21

50% Grenache, 30% Cinsault, 10% Tibouren en 10% Syrah. De combinatie van 
deze druivenrassen en de terroir waarin ze opgroeien, leidt tot een schitterende 
roséwijn waarbij de rijkdom en complexiteit van de Provençaalse bodem uitmuntend 
tot hun recht komen. Deze rosé proeft zeer evenwichtig, met noties van sinaasappel, 
wilde aardbeien en braambesjes overgoten door een subtiel kruidig sausje en een 
verfrissende aciditeit. Ronde smaak en een goede structuur waarin de mineraliteit 
van de terroir mooi tot zijn recht komt. Past uitstekend bij zomerse salades, 
garnalen en allerlei lichte visbereidingen. Maar is ook heerlijk om zo te drinken 
tijdens zomerse dagen.

 ̎ 11,58 Promo vanaf 6 flessen 
€ 10,53 11 + 1 GRATIS

  CHÂTEAU DE PIBARNON – BANDOL
Château de Pibarnon – Bandol Rosé 2021  

Vrolijkheid, sensualiteit, verfijning,... deze koraalkleurige rosé heeft alle kwaliteiten 
om te plezieren. 50% Mourvèdre staat in voor de krachtige structuur en het 
beloftevolle bewaarpotentieel, terwijl 50% Cinsault zorgt voor het prachtig boeket, 
heel veel finesse en delicatesse. De Rosé van Château de Pibarnon balanceert 
tussen kracht en delicatesse (wat zorgt voor sensualiteit); tussen een vettige en 
gulle structuur in de mond en een levendige frisheid; en tussen complexiteit van 
een grote wijn en aromatische uitbundigheid als uiting van jeugdigheid. Kortom: om 
volop te genieten van een mediterrane keuken, inventief en kleurrijk.

 ̎ 27,22 Promo vanaf 6 flessen 
€ 24,74 11 + 1 GRATIS

  CHÂTEAU DE JAU – CÔTES DE ROUSSILLON
Château de Jau – Côtes de Roussillon Rosé 2021  

De druiven (Syrah en Grenache Noir) worden geoogst op het juiste moment, met 
een perfecte maturiteit, zodat de natuurlijke levendigheid niet teloor gaat. Ook 
bij de assemblage wordt zeer omzichtig te werk gegaan, zodat de delicatesse, de 
frisheid en het krokante optimaal bewaard blijven. Aan de neus van deze zomerse 
rosé herkent men de typiciteit van de wijn. Aroma’s van rood krokant fruit, waarbij 
zelfs een klein beetje rinsheid opspeelt, geven hem een apart karakter. Volmondige 
en stevige rosé. De smaak is aangenaam vineus en zal vooral geprezen worden voor 
zijn uitermate frisse verschijning. Laat de zomer maar beginnen ….!  Past perfect bij 
allerlei salades, gamba’s, gegrilde vis en zomerse BBQ.

 ̎ 11,18 Promo vanaf 6 flessen 
€ 10,16 11 + 1 GRATIS



  DOMAINE SAINT MARTIN D’AGEL – FAUGÈRES
‘Le Pélerin’ Faugères Rouge 2019  

55% Syrah, 25% Grenache, 10% Mourvèdre en 10% Carignan. Deze complexe wijn 
met een charmant boeket van mooi rijp fruit proeft zeer elegant en precies (vanwege 
de leisteenbodem). Rond en soepel in de mond, waar de zachte, rijpe tannines instaan 
voor een lekkerwijntje met een grote persoonlijkheid. Dankzij zijn vlezige en charmante 
stijl toont deze kaskraker zich als een ideale compagnon voor heel veel gerechten, maar 
zeker ook bij een zomerse BBQ. “Un vin gourmand….”

 ̎ 10,71 Promo vanaf 6 flessen 
€ 9,74 11 + 1 GRATIS

  DOMAINE SANTA DUC – GIGONDAS
Famille Gras IGP ‘Les Plans’ Gigondas Rouge 2018/2019  

Deze prestigieuze selectie wordt gekenmerkt door finesse, complexiteit van aroma’s 
en veel concentratie van fruit. Jong proeven we vooral het fruit van de sauvignondruif, 
met een vleugje terroir en boisé. Na verloop van tijd wordt alles homogener; de terroir 
komt meer tot uitdrukking en het geurenpalet wordt complexer en intenser. De wijn 
krijgt meer diepte door de mooi versmolten houttoets, waardoor zijn intensiteit nog 
meer benadrukt wordt.

  ‘De helft van de druivenmix bestaat uit de donkere Grenache, met assistentie van de 
kruidige Syrah en de ouwe getrouwe Merlot. … Welk resultaat brengt dit gerenommeerde 
domein in ons glas? Na de briljante robijnrode kleur volgt een rijp bessenboeket, met vooral 
bosaardbei en aardbei uit de tuin, lichtjes peperig met een vleugje kaneel. In de mond daarna 
de directe charme van griottes en gekonfijte kers, rond en fruitig, met vooral een opvallende 
zuurtegraad in het tweede stuk plus een wolkje mokka. …’ 

 ȸ Frank Van der Auwera – wijnjournalist bij De Standaard

 ̎ 9,58 Promo vanaf 6 flessen 
€ 8,71 11 + 1 GRATIS

  EIKENDAL - STELLENBOSCH - ZUID AFRIKA  
Eikendal Cuvée Rouge 2020

Eikendal Rouge staat voor een zorgvuldig samengestelde blend van 49% Petit Verdot en 
51% Shiraz. Deze ongecompliceerde droge, rode wijn kan gemakkelijk een ruim publiek 
bekoren dankzij zijn fruitige aroma’s van kersen, bessen en munt en zijn overheerlijke 
smaak van rode en zwarte bessen. Een levendige wijn met een lange finish die je graag 
drinkt onder vrienden, maar ook bij lichtere pastagerechten zoals spaghetti bolognese 
en bij allerlei vleesgerechten op de BBQ.

 ̎ 9,32 Promo vanaf 6 flessen 
€ 8,47 11 + 1 GRATIS

BBQ-WIJNEN



  DOMAINE DE CÉBÈNE – FAUGÈRES
Cuvée Belle Lurette Vieux Carignan A.O.P Rouge 2018  

Deze cuvée ‘Belle Lurette’ is een blend van zeer oude (70 jaar en ouder) en diep 
gewortelde wijnstokken Carignan (80%), Mourvèdre en Grenache op leisteenbodem. 
Het rendement is zeer laag, maar de kwaliteit torenhoog. Hier creëert men een 
nobele, gedistingeerde wijn met een levendig karakter, verbazend fris en vol van 
smaak. Slow wine en hand made: vele handelingen gebeuren nog handmatig en 
voor elk proces wordt tijd genomen. Zeer rijp rood fruit (kers), een mooie mineraliteit 
en een verfrissende aciditeit, afwerkt met zijdezachte tannines, geven aan deze 
‘Belle Lurette’ een enorme persoonlijkheid. Past bij heel wat gastronomisch eten, 
waaronder lam, kalfsvlees en de Aziatische keuken. 

 ̎ 21,03 Promo vanaf 6 flessen 
€ 19,12 11 + 1 GRATIS

FRANKRIJK

  CHÂTEAU DE GAURE – LIMOUX
Het respect voor de natuur is hier torenhoog en dit weerspiegelt zich in de kwaliteit 
van de wijnen, die stuk voor stuk de typiciteit van elk terroir laten spreken. In het 
verlengde van deze logica, besteedt Pierre Fabre heel veel zorg aan zijn terroir, 
geeft hij de wijnstokken rustig de tijd om zich aan hun bodem aan te passen en 
bevordert hij lage rendementen. In combinatie met de diversiteit van de bodem, 
staat deze werkwijze hem toe om wijnen te cultiveren met een krachtig aroma en 
een uniek profiel.

  ‘Mes mains racontent mes vignes et mes toiles, je suis enraciné dans Gaure, dans cette 
terre nourricière qui a déjà 1000 ans d’histoires qu’elle garde secrètement en elle. Mon vin 
m’exprime cette magie, cette petite musique sans fin, au creux de mon oreille, chuchotée 
par Père qui me guide vers ces gestes innés et ancestraux.’ 

 ȸ Pierre Fabre

Chardonnay Campagne de Gaure AOP Limoux Blanc 2020  

De typiciteit van de bodem verleent aan deze Chardonnay een complex, rijk en 
spannend karakter. Een mooie heldergele kleur getuigt meteen van het levendig 
karakter dat we van deze Chardonnay mogen verwachten. De neus wordt gemarkeerd 
door noties van citrus en kweepeer. In de mond wordt de smaak gedragen door 
een mooie frisheid en proeven we een aangename spanning. Verder proeft deze 
wijn ook zacht en vol, vet, complex, krachtig en tegelijk mineraal. Krachtige droge 
witte wijn. Dit is ongetwijfeld een heerlijke Chardonnay van een hoge kwaliteit! 
Een fijne combinatie met gerookte zalm, volle visgerechten en kipgerechten. Deze 
Chardonnay is een geduchte concurrent voor Bourgognewijnen!

 ̎ 13,11 Promo vanaf 6 flessen 
€ 11,92 11 + 1 GRATIS

NIEUW



ITALIË

  FEUDO MONTONI – SICILIË 
Feudo Montoni is gelegen in het hart van Sicilië, waar de wijngaarden al meer dan 
600 jaar verscholen liggen te midden van uitgestrekte graanvelden. Dit zorgt ervoor 
dat het iets hoger gelegen Montoni als het ware een ‘eiland binnenin een eiland’ 
vormt, wat zorgt voor een natuurlijke isolatie, ter bescherming tegen elke vorm van 
contaminatie van de eeuwenoude druivenrassen die men hier terugvindt. De natuur is 
diegene die de leiding neemt, menselijke interventie wordt herleid tot een minimum.  
Organisch betekent hier veel meer dan alleen het bannen van chemische stoffen en het 
aanwenden van natuurlijke technieken, het is vooral een levenswijze ‘to give life to life’

Feudo Montoni Grillo della Timpa Wit 2020/2021  

Deze strogele wijn met licht groene reflecties geurt naar groene appel in een perfecte 
harmonie met typische florale aroma’s van oranjebloesem. De smaak is lekker fris 
en aanhoudend. Mooi gestructureerde wijn met een zachte streling waarbij aciditeit 
en alcohol een goed gebalanceerde verhouding hebben. Tot in de finale overtuigend 
lekker! Absolute topper bij witte asperges!

‘The 2020 Grillo Timpa is stunning, wafting up with exotic florals and citrus tones, as a more 
defined bouquet of tangerine, kiwi and candied ginger evolves with time in the glass. It fills the 
palate with silky waves of ripe tropical fruits, all kept in check through vibrant acidity and a 
twang of sour lime toward the close. Pineapple mingles with mango and papaya through the 
long, tension-filled finale, leaving the senses completely refreshed and aching for another sip.’ 

 ȸ Vinous – 91/100 

 ̎ 16,70 Promo vanaf 6 flessen 
€ 15,19 11 + 1 GRATIS

Feudo Montoni Nero d’Avola Lagnusa Rood – Sicilië 2019/2020   

Afkomstig van wijnstokken van minstens 30 jaar oud. De neus is complex, warm, 
harmonieus, fruitig en kruidig. Hints van kaneel en munt zorgen voor een frisse 
voorsmaak. Soepel fruit siert de fluweelzachte smaak en geeft een mooi genuanceerd 
mondvullend gevoel. De balans is perfect, dankzij de juiste portie tannines, die 
bovendien mooi versmolten zijn. Deze wijn wil niet overwinnen op power, maar op 
elegantie en finesse.

‘Sweet violets and rose come together with crushed blackberries and a spritz of tangerine 
to form an inviting bouquet as the 2019 Nero d'Avola Lagnusa opens in the glass. It’s silky-
smooth and round, the ripe black fruits and confectionary spices creating a seductive display. 
Brisk acids and minerals build tension through the finale, making pleasant punctuation to such 
an extroverted yet balanced expression.’

 ȸ Vinous – 92/100 

 ̎ 17,64 Promo vanaf 6 flessen 
€ 16,03 11 + 1 GRATIS



  G.D. VAJRA – BAROLO – PIEMONTE – ITALIË
Langhe Rosso Rood 2020  

Nebbiolo, Dolcetto, Barbera en kleine hoeveelheden Albarossa, Freisa en Pinot Noir. 
Intrigerende aroma’s van rood fruit en pruimen, onderlijnd met noties van bloemen en 
spicy kruiden, prikkelen de zintuigen vanaf het allereerste moment. Deze aromatische 
weelde wordt in de mond nog verder aangevuld met amandelen, zwarte peper en 
Aziatische kruiden, alles eindigend in een verfrissende finale. Deze wijn is een huwelijk 
tussen een Barolo en een klassieke Bourgogne, met zeer veel fruit en stralend van 
elegantie. Schenk deze wijn bij zomerse temperaturen op 16° C. Kan ook bij visgerechten 
gecombineerd worden.

 ̎ 13,51 Promo vanaf 6 flessen 
€ 12,28 11 + 1 GRATIS

Langhe Nebbiolo Rood 2020   

Deze wijn is meer dan een koopje. Vajra’s ‘Langhe Nebbiolo’ komt van jonge stokken uit 
de Barolo wijngaarden en gaat reeds na een jaar op fles. Mocht men deze pas na drie 
jaar commercialiseren, dan zou deze als Barolo verkocht mogen worden.  Deze ‘kleine 
Barolo’ krijgt evenveel aandacht als zijn ‘grote broer’, wat een verklaring geeft voor de 
enorme kwaliteit. Een perfecte weergave van de Nebbiolodruif en haar aroma’s. Hier 
proeft men het origine van een Barolo. Een verfijnde temperamentvolle wijn, vol fruit 
en karakter, zonder de klassieke harde tannines (zoals vele klassieke Barolo). Intense 
aroma’s van rozen, viooltjes, kersen en pruimen. In deze wijn spelen fluweelzachte, 
soepele en mondvullende smaken solo, mooi versmolten fruit het orkest.  

  ‘The 2020 Langhe Nebbiolo is an excellent choice for drinking now and over the next 
handful of years, as the aromatics are quite open and expressive. Sweet tobacco, cedar, dried 
herbs, mint and crushed red berry fruit build into the layered finish. This mid-weight Nebbiolo 
from vineyards in Barolo, Novello and Sinio is a real charmer.’ 

 ȸ Vinous – Antonio Galloni – 89/100

 ̎ 18,57 Promo vanaf 6 flessen 
€ 16,88 11 + 1 GRATIS

Barbera d’Alba Rood 2020  

Kan beschouwd worden als het kleinere broertje van de Barolo. Vajra beschikt hier 
over oude stokken Barbera en maakt hiervan een schitterende donkerrode wijn, met 
een sterk aromatisch palet van rode bessen pruimen, zwarte kers, gedroogde kruiden, 
mineralen en een hint van teer. Een rijke minerale structuur, robuust en een feest aan 
zwart fruit, rijpe zoete vruchten zoals vijgen en gekonfijte citruspelletjes. Toch behoudt 
deze wijn al zijn finesse dankzij de mooie natuurlijke zuren en een doordachte vinificatie. 
Barbera vraagt meestal enkele jaren fles, hoewel de filosofie en vakkennis van Aldo hier 
het tegendeel bewijzen.  

  ‘Vajra's 2020 Barbera d'Alba is juicy, vibrant and absolutely delicious. Racy red/purplish 
berry fruit, spice, rose petal and mint are all kicked up in a tasty, impeccable Barbera that 
delivers the goods, big time.’

 ȸ Vinous – Antonio Galloni – 90/100

 ̎ 18,17 Promo vanaf 6 flessen 
€ 16,52 11 + 1 GRATIS



GRIEKENLAND

  SEMELI ESTATE  
– NEMEA PELOPONNESE
Semeli, opgericht in 1979, is een 
toonaangevende modern Grieks wijndomein, 
één van de belangrijkste van het land. De 
wijngaarden situeren zich op de heuvels van 
Nemea, omgeven door eeuwenoude cipressen 
en olijfbomen, één van de mooiste landschappen 
in de Peloponnesos. Nemea wordt beschouwd 
als het kroonjuweel van de nieuwe wijnindustrie 
én de belangrijkste appellatie van Griekenland, 
terwijl de geschiedenis van het wijnmaken hier 
helemaal teruggaat tot de Griekse oudheid. 
Met diepe wortels in aloude tradities en 
een blik op de toekomst worden hier wijnen 
geproduceerd van uitzonderlijke kwaliteit. 
Het zonnige mediterrane klimaat en het 
buitengewone terroir, gecombineerd met het 
deskundige vakmanschap van de wijnmakers 
en de succesvolle blending van inheemse en 
internationale variëteiten, resulteren in wijnen 
met een uniek en verfijnd karakter die het 
respect van vele experts hebben verdiend en de 
harten van menig wijnliefhebbers over de hele 
wereld hebben veroverd. 

Semeli Feast Wit 2021  

Het Griekse woord ‘Giorti’ staat voor feest, en daarmee is 
meteen ook de toon gezet om deze wijn te omschrijven! 
Een uitbundig aroma van rozenblaadjes, citroenbloesem, 
grapefruit, afgewerkt met een elegante toets van kruiden en 
muscat, prikkelt onze zintuigen. Een gulle fruitigheid en  een 
gedreven verfrissend mondgevoel, mooi in balans met fijne 
zuurtjes en een subtiele afdronk, zetten de puntjes op de i. 
Past perfect bij allerlei Oosterse gerechten, maar is tevens 
een uitermate lekkere drinkwijn waarbij ook de prijs de pret 
niet kan bederven!

 ̎ 8,85 Promo vanaf 6 flessen 
€ 8,05 11 + 1 GRATIS

Semeli Mantinia Wit 2021  

Moschofilero is een heel bijzondere Griekse druif, 
lichtroze van kleur en  zeer aromatisch. Elegante florale 
aroma's met citrusbloesems en rozenblaadjes, eigen aan 
de Moschofilerodruif.. Het palet is rijk en fruitig en een 
levendig frisse textuur met fijne zuren zorgt voor een mooie 
balans. Subtiele toetsen van grapefruit en perzik evolueren 
in de lange afdronk naar een speelse citronella smaak. 
Overheerlijk bij het aperitief met weelderige hapjes, bij 
exotische visgerechten en spicy kip.

  ‘Want to know why you should trade up from the charming 
Feast white? Well, this is a very different style and level, in the 
grand scheme of things, and it is an even bigger bargain. This 
projects more concentration in the mid-palate—it is not much 
riper, but in mouthfeel, it seems richer. It has good acidity, but the 
mid-palate soaks it up better, so its overall balance is different. It 
is still lip-smacking good on the somewhat tense finish, ending 
with a hint of pear. It is appealingly pure and transparent. Also 
aromatic, it is a pleasure to smell too. ’

 ȸ The Wine Advocate – Robert Parker – 90/100

 ̎ 13,51 Promo vanaf 6 flessen 
€ 12,28 11 + 1 GRATIS

NIEUW

NIEUW



SPANJE

Semeli Oreinos Helios Rood 2019  

Agiorgitiko is een lokale druivensoort, één van de belangrijkste rassen van Griekenland 
met een beschermde oorsprongsbenaming (PGI). Hiermee bestendigt men een traditie 
van meer dan 2500 jaar! Deze blend van twee fijne variëteiten uit de Peloponnesische 
wijngaarden geeft het beste van zichzelf: aangename aroma’s van rood fruit met fijne 
geuren van kersen en pruimen afkomstig van de veelzijdige Agiorgitiko druif worden 
mooi aangevuld door kruidige noties van vanille en peper van de Syrah druif. De 
intensiteit van de neus weerspiegelt zich ook in de mond, waar de levendige smaken van 
rood fruit met hints van zwarte kers en chocolade met wat pittige peperige ondertonen, 
zorgen voor een stevige body met fluweelzachte tannines en een mooi gebalanceerde 
aciditeit. Vatlagering gedurende 6 maanden in eikenhouten vaten. Te serveren bij 
allerlei mediterrane gerechten, pizza, rood en gegrild vlees en een selectie kazen.

 ̎ 12,44 Promo vanaf 6 flessen 
€ 11,31 11 + 1 GRATIS

NIEUW

  ADEGA A COROA – VALDEORRAS GALICIË – SPANJE 
Godello Wit 2019/2020

De kleur is helder geel/groen met strokleurige accenten. Aroma’s van rijp fruit (peer, 
mango) domineren de neus, met op de achtergrond nog meer verwennerij van florale 
noties (jasmijn) die zeer typisch zijn voor de Godello-druif. De smaak is fris en crispy. 
De structuur is verbluffend met een mooie balans en een perfect afgemeten aciditeit. 
De lang aanhoudende finale heeft een klein tikkeltje bitter in de mond (pompelmoes), 
waardoor het groots karakter van de wijn wordt beklemtoond tot op het laatste moment. 
Deze witte wijn toont complexiteit en elegantie, waarmee hij de Godello-druif alle eer 
aandoet die ze verdient. A Coroa scoort heel hoog als ambassadeur van de appellatie!

  ‘Vivid straw. Expressive Meyer lemon, pear and honeysuckle aromas are lifted by a chalky 
mineral nuance and a spicy ginger note. Silky and sharply delineated on the palate, offering 
vibrant orchard and citrus fruit flavors that display power but not excess fat. Closes tight and 
impressively long, with resonating citrus fruit and mineral notes and a sexy floral nuance.’ 

 ȸ Vinous – 92/100

 ̎ 14,91 Promo vanaf 6 flessen 
€ 13,55 11 + 1 GRATIS



OOSTENRIJK

OVERZEESE WIJNEN

  WEINGUT J. HEINRICH – BURGENLAND 
Blaufränkisch Rood 2020

100% Blaufränkisch afkomstig van 15-20 jaar oude wijnstokken uit de 
Deutschkreuz wijngaarden. Gevinifieerd op inox cuves. Deze wijn wordt steeds 
als eerste gelanceerd bij iedere nieuw oogstjaar en weerspiegelt de potentiële 
frisheid van “Blaufränkischland”. Een sappige dorstlesser waarvan je nooit genoeg 
krijgt. Een rode wijn gekenmerkt door rijp rood fruit, mooi gecombineerd met 
wildkruidige accenten en een mineraal karakter. Een opvallend getalenteerde wijn 
met een gedistingeerd karakter en een pure, zuivere uitstraling. Ruim inzetbaar bij 
allerhande gerechten, maar specifiek bij gevogelte en lamscurry. 

 ̎ 12,84 Promo vanaf 6 flessen 
€ 11,68 11 + 1 GRATIS

  SPRINGFIELD ESTATE – ROBERTSON VALLEY  
– ZUID AFRIKA 
Springfield Estate, gelegen in het hart van de Robertson Valley, is een traditioneel 
familiebedrijf, waar men steevast gelooft in het produceren van wijn op een zo 
natuurlijk mogelijke wijze. Abrie Bruwer, gepassioneerd wijnmaker, neemt 
torenhoge risico’s door uitsluitend gebruik te maken van natuurlijke (wilde) gisten 
die actief aanwezig zijn in de druif. Het moto “from the grape to the bottle with care 
and passion” en de natuurlijke aanpak brengen magie in de fles waar kwaliteit en 
individualiteit hoog tij vieren. Op Springfield bewandelt men de moeilijke, lange 
weg, maar met een verbluffend resultaat!

Sauvignon Blanc Life From Stone Wit 2020/2021  

Het gevecht van de wijnstok met zijn uitermate harde en droge ondergrond (70% 
kwarts) resulteert in een prachtige, geconcentreerde, minerale wijn, met impressies 
van rode pepers en passievrucht. Een te duchten concurrent voor de grote wijnen 
uit Sancerre en Pouilly sur Loire.

  ‘The 2020 Life from Stone Sauvignon Blanc has an attractive bouquet of green apples 
and Nashi pear, hints of tropical fruit surfacing with time. The palate is well balanced with 
fine depth, and riper than the Special Cuvée. Touches of mint leaf appear on the finish.’ 

 ȸ Vinous – Neil Martin – 89/100

 ̎ 16,37 Promo vanaf 6 flessen 
€ 14,88 11 + 1 GRATIS



Chardonnay ‘Wild Yeast’ wit 2020   

Een volle, zeer typerende en pure Chardonnay met aroma’s van mandarijntjes en 
exotisch fruit. Dit is een zeer natuurlijke wijn zonder vatlagering. Heerlijke, complexe 
stijl met veel diepte in de smaak. Deze Chardonnay is afkomstig van oude stokken van 
meer dan 20 jaar oud, waardoor de druiven aan aromatische kracht winnen. Dankzij 
de droge zomers blijven de druiven kerngezond, zodat deze Chardonnay kan vergisten 
enkel met ‘wilde’ gistcellen, zonder toevoeging van vreemde gist. Deze wijn past perfect 
bij kalfsvlees, gerechten met blanke sausen en allerlei pastaschotels.

  ‘The 2020 Wild Yeast Chardonnay has an attractive, clean, pure bouquet of yellow plum, 
orange pith and just a touch of French patisserie. The palate is well balanced with good 
complexity toward the finish, hazelnut intermixing with attractive saline notes. The wild yeast 
does lend more personality to this Chardonnay, and it comes recommended for the price.’ 

 ȸ Vinous – Neil Martin – 90/100

 ̎ 18,43 Promo vanaf 6 flessen 
€ 16,76 11 + 1 GRATIS

Chardonnay Méthode Ancienne Wit 2019  

Deze Chardonnay wordt gemaakt volgens een oude traditie uit Bourgogne, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van wilde gisten en zonder klaring of filtering. 100% gelagerd 
op nieuwe eikenhouten vaten. Het resultaat is een grote wijn met een klassiek karakter, 
die zich langzaam ontwikkelt en hopelijk een mensenleven meegaat. Tropisch fruit met 
nuances van limoen en appel. Een vette, romige wijn met een ver dragende finale in de 
mond.

  ‘The 2019 Chardonnay Méthode Ancienne initially comes across rather closed on the nose 
and requires coaxing, gradually unfurling to reveal almond shavings, orange pith, vanilla pod 
and a touch of crème brûlée. The palate is well balanced with good depth, a slightly creamy 
texture and hints of nougat, walnut and almond toward the finish. Enjoy this well-crafted and 
quite distinctive Chardonnay over the next 6–8 years.’ 

 ȸ Vinous – Neil Martin – 91/100

 ̎ 34,81 Promo vanaf 6 flessen 
€ 31,64 11 + 1 GRATIS



LENTE EN ZOMERWIJNEN IN DE KIJKER

WITTE WIJNEN
Domaine Louis Mansay IGP Mont Baudile Pays de l’Hérault Grenache Blanc 2020/2021 € 8,25

Château Le Fagé Côtes de Bergerac (Bordeaux) Sauvignon Blanc 2020/2021 € 7,85

Saladini Pilastri Marche Italië Falerio  2020 € 8,25

Vigneti Amastuola Puglia Italië Bianco Salento Fiano Malvasia  2017/2019 € 9,98

Domaine des Aubuisières Vouvray Loire Cuvée Silex 2020 € 12,31

RODE WIJNEN
Palacio de Léon Castilla y Léon DOC Spanje - € 7,52

Les Berchets Pays d’Oc Merlot 2020/2021 € 8,05

Château Tertre de Courban Bordeaux Supérieur 2018 € 8,19

Château d’Oupia Minervois 2019/2020 € 8,65

Barahonda DO Yecla Spanje Barrel Organic Monastrell Syrah  2019 € 11,98



VERKOOPSVOORWAARDEN
Deze promoties zijn geldig zolang de voorraad strekt, maar uiterlijk tot 30 juni 2022.  

Onze prijzen staan vermeld inclusief BTW, onder voorbehoud van mogelijke 
marktschommelingen, wettelijke prijsverhogingen (accijnzen, BTW, …)  

en eventuele drukfouten. Voor levering: zie onze algemene voorwaarden.

CAVESDEFRANCE.BE



Opstalplein 22, B-9200 Dendermonde 
Tel (052) 42 73 73 

wines@cavesdefrance.be

www.cavesdefrance.be


