
   

 

   

 

WIT  

FRANKRIJK 

Bourgogne 

Domaine Drouhin-Vaudon, Chablis ...................................................€ 44 
Rijk boeket van wit fruit, fijne agrum toetsen en witte bloemen.  
De nadruk ligt vooral op de finesse en minerale afdronk. 

Domaine Vincent ‘Château Fuissé’ , Saint-Véran ..............................€ 54 
Volle Chardonnay die vorm krijgt door gebruik van oude wijnstokken.  
Vol, boterig, met mooi weerwerk van citrus. 

Loire 

Pascal Jolivet, Fumé Blanc................................................................€ 44 
Typische Sauvignon Blanc uit de Loire die een mooie expressie  

geeft van citrus, grastoetsen en gebalanceerde zuren.  

La Perrière ‘Silex’, Sancerre ..............................................................€ 47 
Silex staat voor de vuursteen terroir waardoor je een uitzonderlijke wijn krijgt. 

Alsace 

Riesling Trimbach..............................................................................€ 40 
Klassieke expressieve wijn met mooie balans tussen het droge karakter en 
natuurlijke zuren. 

BELGIE 

Genoels Elderen ‘Chardonnay’ Haspengouw ....................................€ 40 
Aroma’s van peer, amandel, perzik, cederhout en lichte boter. 

Entre-Deux-Monts Quatre .................................................................€ 38 

Deze blend van Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Auxerrois en Sieger.  
Fris, zeer aromatisch en sappig.  

SPANJE 

Ritme Celler, D.O.Q Priorat ...............................................................€ 37 
70% Garnatxa Blance en 30% Macabeo. Abrikoos in de neus  
met een beetje houtlagering. 



   

 

   

 

ITALIË 

Scola Sarmenti ‘Candora’, Salento ....................................................€ 38 
100% Chardonnay met mooie frisse aroma’s dankzij manuele pluk.  
Een hint vanille door het hout en mooie citrus tonen. 

OOSTENRIJK 

Domäne Wachau Gruner Veltliner, Kremstal .....................................€ 38 
Heel kruidig met exotische toetsen. 

BULGARIJE 

Château Burgozone, Viognier, Danube .............................................€ 34 

Licht florale toets gedomineerd door abrikozen met minerale afdronk. 

Verkozen tot beste Viognier uit Bulgarije.  Te vergelijken met Côte-du-

Rhône. 

PORTUGAL 

Monte da Ravasqueira viognier, Alentejo ..........................................€ 39 
Droge florale viognier met paar maanden houtlagering waardoor hij een licht 
exotische toets krijgt. 

ZUID-AFRIKA 

Longridge Chenin Blanc, Stellenbosch ..............................................€ 36 
Biodynamische wijnbouw. Heeft op eikenhouten vaten gelegen. Een rijpe 
volle Chenin op zijn best! 

De Morgenzon ‘Chardonnay’ .............................................................€ 40 
Sappige, volle Stellenbosch Chardonnay van het befaamde DMZ-huis. 

DUITSLAND 

Carl Loewen Riesling Laurentiuslay, Moezel .....................................€ 40 
Weingut Carl Loewen, gelegen in Leiwen, is sinds 1985 het kleine 
familiedomein van Karl Josef Loewen en zijn zoon Christopher. Deze 
geklasseerde wijngaard is slechts 1 ha groot. Frisse wijn met mooie zuren. 



   

 

   

 

 

ROSÉ 

Puech-Haut, Provence ......................................................................€ 35 

Schitterende Rosé! Laat u niet verrassen door de lichte kleur want in de 

mond is het een bommetje. 

Pascal Jolivet, Sancerre ....................................................................€ 42 

Uitzonderlijk kan je in Sancerre rosé vinden.  Deze van het topdomein 

Jolivet is een voltreffer.



   

 

   

 

ROOD 

FRANKRIJK 

Bordeaux 

Château Lauduc, Bordeaux ...............................................................€ 32 
Structuur van soepele taninnes met rijp fruit en vanilletoets. 

Château Paloumey, Côtes de Castillon .............................................€ 51 
Prijs/kwaliteit topper! Cassis, aards, houtlagering, gerijpte tannines. 

Château d’Aiguilhe, Côte de Castillon................................................€ 68 
Krachtige tannines , vol fruit en krachtig. 

Château de la Commanderie, Lalande De Pomerol ...........................€ 41 
Aroma’s van rode bessen, goed gestructureerd en reeds jong te drinken. 

L’Héritage de Chasse-Spleen, Médoc ...............................................€ 47  
Krachtige wijn met veel lengte en structuur. Indrukwekkende neus van 
zwarte en rode bessen. 

St.-Emilion 

Château Croque Michotte Grand Cru, Saint-Emilion ..........................€ 60 
Kortrijkse Klassieker! Verfijnde, vlot drinkende en aangename wijn.  

Château Prieuré La Marzelle Grand Cru, Saint-Emilion .....................€ 68 
Tweede wijn van Château La Marzelle. Op dronk, rijp fruit, houtgelagerd. 

Château Palais Cardinal, Saint-Emilion .............................................€ 50 
Rijpte 15 maanden in nieuwe Franse eiken vaten. Mooi in balans liggende 
tannines vallen op met op het einde een vleugje eik die de afdronk een 
mooie textuur geeft. 

La Fleur de Badette Grand Cru, Saint-Emilion ...................................€ 41 
Château in handen van de familie Vandebogaerde uit de regio Kortrijk. 
Stevige, vlezige wijn. 

St.-Estephe 

Frank Phélan, St.-Estephe ................................................................€ 64 
Bouquet van eikenhout en zwarte bessen. Lange zachte afdronk. 
2e wijn van Château Phélan Ségur, hier ook te verkrijgen. 

Château Phélan Ségur, St.-Estèphe ................................................ € 101 
Heel aromatisch, vol en krachtig. Complex Bouquet met lange afdronk. 



   

 

   

 

  



   

 

   

 

Saint-Julien  

Pavillion de Glana, St.-Julien .............................................................€ 47 
Heel aromatisch met rijp rood fruit. 

Esprit de Gloria, St.-Julien .................................................................€ 60 
2e wijn van Château Gloria, hoeft bijna niet onder te doen voor  
zijn grote broer. 

Château Gloria, St.-Julien .................................................................€ 90 
Dit is een zeer rijke complexe wijn met notities van drop, zwart fruit, cassis, 
tabak … 

Margaux 

Labastide Dauzac, Margaux ..............................................................€ 61 
Een topper in het gamma van Château Dauzac. Rijp fruit in de neus met 
subtiele kruidigheid. In de mond komt de wijn zeer vol en elegant over.  
18 maanden houtlagering. 

Pessac-Léognan 

Les Hauts de Smith, Pessac-Léognan ...............................................€ 60 
Deze 2de wijn van Château Smith Haut Lafitte wordt gemaakt van jonge 
wijnstokken van het domein. Schitterende expressie van rood en zwart fruit. 
Geconcentreerd in de mond met een volle smaak en elegante tannines. 

Bourgogne 

Domaine Antonin Guyon, Hautes Côtes de Nuit ................................€ 57 
Mooie typische Pinot Noir met rijpe fruitigheid en zachte tannines. 

Beaujolais 

Joseph Drouhin ‘Domaine des Hospices’, Fleurie ..............................€ 38 
Een mooie wijn die in zijn jeugd te genieten is. Kan zeker fris gedronken 
worden. 

Côtes-du-Rhône 

Les Cassagnes de la Nerthe .............................................................€ 38 
Biologische wijn wordt gemaakt van Grenache, Syrah en Mouvèdre.  
Pruim, braam, zwarte kers en houttoetsen. 

 

 

 



   

 

   

 

SPANJE 

Vega Real Crianza, Ribera Del Duero ...............................................€ 34 
Tempranillo, 13 maanden rijping op hout. Zwart fruit met een getoaste neus.  

Ostatu Reserva, Rioja .......................................................................€ 42 
Deze wijn op basis van Tempranillo kreeg 16 maanden houtrijping.  
Krachtige wijn voor stevige gerechten. 

Inici, Priorat .......................................................................................€ 44 
Blend van Grenache, Cabernet Sauvignon, Carignan en Merlot. Complexe 
aroma’s van bramen, zwarte bessen, anijs en leder. Perfecte balans tussen 
donker fruit, zuren en vanilletoetsen. 

ITALIË 

Chiave di Saletta, Toscana, Chianti Classico DOCG .........................€ 51 
Sangiovese, Cabernet sauvignon, Cabernet Franc en Merlot. Zeer krachtige 
wijn met verworven tannines. Expressies van dierlijke geuren.  

Schola Sarmenti ‘Nerio’, Nardo .........................................................€ 38 
Rijp fruit, met een tik kruidigheid en een puntje zoet zonder dat dit 
doorweegt. 

Cantine Paolo Leo ‘Orfeo’, Puglia ......................................................€ 40 
Krachtige en aromatische wijn gemaakt van Negroamaro. 

PORTUGAL 

Ravasqueira Da Familia, Regional Alentejo .......................................€ 41 
Touriga Nacional en Syrah zorgt voor een zeer kruidige volle wijn met 
fruittoetsen. De tannines zijn hier zeker aanwezig maar zijn mooi rijp. 

ZUID-AFRIKA 

De Morgonzon ‘Maestro’, Stellenbosch .............................................€ 43 
Jam-achtig fruit, lichte houttoetsen en een milde kruidigheid. Zachte en 
elegante smaak. Rijke en warme afdronk met soepele tannines. 

  



   

 

   

 

AUSTRALIË 

Four Chambres, Thompson Estate ....................................................€ 43 
Vol body wijn met donkere bes en pruim-tinten. Rijk aan fijne tannines met 
een mooie afdronk waar donker chocolade in terug te vinden is. De maker 
was vroeger hartchirurg, vandaar het opvallende etiket … 

ARGENTINIË 

Petite Fleur, Mendoza .......................................................................€ 50 

Mooie sappigheid met vooral fijne tannines. Heel stevig en kruidige wijn. 
Gemaakt van de Malbec druif. 
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