
 

 
WIJNKAART 

 
Deze wijnkaart bevat een selectie champagnes en wijnen uit verschillende 

landen en regio’s inclusief onze eigen trots uit Maaseik. 

Uitgangspunten bij de keuze hiervan waren kwaliteit, herkenbaarheid, 

balans en mogelijke harmonie met de keuken. 

Ons doel is enerzijds een mooie brug te maken met de aangeboden 

gerechten én anderzijds dat er voor iedereen, op elk moment, een “juiste” 

wijn is. 
 

Vooral genieten, 

Pascal Peters 

 

INHOUD 
 Huiswijn 

 Champagne 

 Wit België 

 Wit Frankrijk – Bourgogne 

 Wit Frankrijk – Alsace, Bordeaux, Loire en Rhône 

 Wit Italië – Regio Friuli, Marche, Toscana en Veneto 

 Wit Portugal – Spanje – Griekenland – Oostenrijk – Duitsland 

 Rosé België - Frankrijk - Portugal 

 Rood België – Duitsland – Bulgarije – Portugal 

 Rood Frankrijk – Bourgogne 

 Rood Frankrijk – Bordeaux 

Rood Frankrijk – Rhône 

Rood Italië – Regio Piemonte, Puglia, Toscana en Veneto 

Rood Spanje 

Kelderresten  



 
HUISWIJN 

 

            per fles    per glas 
 

 WIT 

  Soalheiro Allo, Vinho Verde, Portugal   34  7 

   (Alvarinho – Loureiro) 

   

   

Mâcon-Fuissé Auvigue, Bourgogne Frankrijk  38  8 

  (100 % Chardonnay) 
 

 
 

ROOD 

  Quinta do Mouro, Alentejo – Portugal   34  7 

   (Aragonez – Trincadeira – Alicante Bouschet – Cabernet Sauvignon) 

   

   

L’Instant Croquant Grignan-Les-Adhémar (Rhône) 38  8 

   (Grenache – Syrah) 
  

  
 

DESSERTWIJN 

Tschida Spätlese, Burgenland - Oostenrijk (rood fruit)   7

  (100% Merlot) 

 

 

Mas de la Deveze, Maury - Frankrijk (kaas/chocolade)   8 

   (100% Grenache) 

 

 

  Ximénez-Spínola Exceptional Harvest, Spanje (kaas)   9 

   (100% Pedro Ximénez) 

  



CHAMPAGNE 
 

 Glas    10 

 

 Brut Origine          58 
  40% Chardonnay – 30% Pinot Noir – 30% Pinot Meunier 

  3 jaar rijping in de kelders – 7g/l dosage 
Een licht goudgele assemblagecuvée met aroma’s van rijp fruit en linde. In aanzet 
ontwikkelen zich rijke, warme aroma’s en noten van licht geroosterde honing. 

 

Brut Zéro          68 
 40% Chardonnay – 30% Pinot Noir – 30% Pinot Meunier 

5 jaar rijping in de kelders – 0g/l dosage 
Een Champagne met een intens diepe kleur en een wat rokerige neus. De levendige 
aanzet ontwikkelt een grote mineraliteit die zich verder ontwikkelt in de flûte. 
Deze Brut Zéro is het product van een partnerschap met de grootste chef-koks van 
de Académie des Bocuse d’Or en is speciaal opgedragen aan de gastronomie. 

  

Blanc de Noirs – 2015        68 
  100% Pinot Noir 

4 jaar rijping in de kelders – 6g/l dosage 
Een Champagne met een gouden kleur en een amber weerschijn met body en 
structuur. In de neus vinden we aroma’s van kersen en steenvruchten. De rijke, 
brede aanzet met aroma’s van peper en gekonfijt fruit is mooi evenwichtig en maakt 
deze millésime tot de perfecte Champagne voor de hele maaltijd. 

 

Victor Mandois – 2012        80 
 100% Chardonnay 

9 jaar rijping in de kelders – 5g/l dosage 
Victor Brut Vieilles Vignes is een bijzonder geslaagde millésime met een diepgouden 
kleur en een neus met boteraroma’s en de complexiteit van fruit. In de aanzet vinden 
we honing, gebrande noten en een concentratie van druiven waarbij de vinificatie op 
hout het terroir verrijkt. Een buitengewone Champagne voor kenners. 

 

Cuvée Victor Brut Rosé – 2007       90 
 90% Chardonnay – 10% Pinot Noirs de Pierry 

10 jaar rijping in de kelders, vinificatie in eikenhouten vaten – 5g/l dosage 
Deze Victor Brut Rosé Vieilles Vignes heeft een verrassend heldere kleur met zeer 
fijne bubbels. De neus ademt tonen uit van citrusvruchten vermengd met kruiden. 
De aanzet in de mond wordt onmiddellijk gedomineerd door Chardonnay, die zijn 
stempel drukt en wordt geassocieerd met een mooie frisheid. De afdronk is zowel 
delicaat als complex en drukt subtiele aroma's van wilde aardbeien uit. 

  

Clos Mandois “After dinner” – 2008      160 
100% Pinot Meunier 
10 jaar rijping in de kelders, vinificatie in eikenhouten vaten – 5g/l dosage 
Deze bijzondere zeldzame cuvée is het resultaat van streven naar perfectie. Hiervoor 
worden de beste druiven geselecteerd van de oude Pinot Meunier wijnstokken geplant 
in 1955 in het hart van de wijngaarden in Pierry. Dit is een grote millésime met een 
perfecte maturiteit, opvoeding in eiken fusten en langdurige rijping in de wijnkelder. 
Deze unieke Champagne heeft een uitgesproken gouden kleur, een uitzonderlijk 
complexe neus en intense aanzet in de mond met een unieke smaak. Deze “After 
dinner” Champagne is de vertaling van passie én is de revelatie van het huis Mandois.  



 
België 

                 Maaseik 

 
 

 

 
WIT 

 

Pinot Blanc 2020         43 
6 maanden sur lie 
Een culinaire wijn met een heldere gele kleur met een piepklein beetje petillant. In de neus 
krijg je een royaal fruitplezier met impressies van peren conference, kruisbessen en een 
vleugje kruidig. In de mond geniet je van het minerale (terroir), een grote lengte en een 
smaakrijke finale met zeer veel reliëf. 

 

 

Pinot Gris Barrique 2020        47 
5 maanden sur lie op Franse eiken barriques 
Een wijn op basis van laat geoogste Pinot Gris met een verfijnde fumé toets door opvoeding 
en rijping in Franse eik of barrique. Een subtiel evenwicht tussen bijna adellijke eiktannines 
en fruitvolume. Een echte grandeur, een culinair hoogstaande wijn. 

 

 

Chardonnay Heerenlaak 2019       48 
Manuele oogst in oktober 
5 maanden sur lie op Franse eiken barriques van Chassin 
Deze verfijnde wijn heeft een frisse aanzet met rijp fruit, witte bloemen in een perfecte balans 
met ingetogen en mooi versmolten barrique-tonen. Complexe aroma’s en ragfijne zuren zijn 
bij deze Chardonnay de basis. Een perfect evenwicht tussen frisheid en complexiteit. 
Best Belgian Wine in 2016 
Gouden medaille 2021 – Beste Belgische wijn – Vereniging Vlaamse Sommeliers (VVS) 

 

 

Riesling 2018         43 
Hand geoogst 
6 maanden sul lie 
Een typische Riesling met een verfijnde fris zuivere stijl, lichte petrolies en zeer rijpe 
fruitaroma’s alsook een vleugje kruidig. In de mond geniet je van geconcentreerde zuren, 
sappig versmolten met bescheiden restsuikers.  



WIT 
 

Frankrijk – Bourgogne 

 

Chablis, Domaine de Pisse-Loup 2019      46 
100% Chardonnay 
Een typische Chablis met de kenmerkende minerale toon (terroir van kalksteen en klei). Hij 
is ook fris en fruitig en heeft ook rijkheid, elegantie en een lange afdronk in de mond. 

 

Meursault, Patrick Javillier 2019      110 
100% Chardonnay 
De wijn heeft een karakteristiek bouquet met boventonen van witte bloemen, wit en geel 
fruit en lichte kruidige tonen. In de mond is hij vol, krachtig en mineraal met een fijne 
aromatische frisheid. Een delicate wijn met een lange afdronk en een zekere onderliggende 
robuustheid. De stijl kan worden beschreven als tussen een klassieke Meursault en een 
typische Puligny-Montrachet. 

 

Montagny, Château de La Guiche, André Goichot 2017   47 
100% Chardonnay 
Deze aanlokkelijke wijn is 12 maanden gerijpt, waarvan 4 maanden in eiken vaten en heeft 
een mooie gouden kleur en enkele groene tintjes. Zijn boeket is delicaat met nuances van 
noten. De smaak is mooi droog met een prachtige minerale lange afdronk, een volle typische 
Bourgogne. 

 

Pernand-Vergelesses Les Combottes, Clos du Moulin Aux Moines 2018 84 
100% Chardonnay 
Deze biologische Bourgogne heeft een rijping van 12 tot 18 maanden in eikenhouten vaten 
en is vrij stevig. Aroma’s van boomvruchten, citrus en gegrilde amandelen. De smaak is 
mineraal, droog en mooi evenwichtig tussen rond en fris. Een complete en lekkere wijn uit 
een mooi oogstjaar. 

 

Pouilly-Fuissé “Vieilles Vignes” Auvigue 2019     56 
100% Chardonnay 
Een klassieke Pouilly-Fuissé uit de Bourgogne met een heldere goudgele kleur. Toetsen van 
vanille en truffels in de neus met een vleugje appel, peer en mineralen. Krachtig in de mond, 
vol en elegant met een lang aanhoudende afdronk. 

 

Puligny-Montrachet 1°Cru “Les Folatières”, J.L. Chavy 2019  105 
100% Chardonnay 
Een top Bourgogne met een florale neus van tropisch fruit, hout, abrikoos, notige tonen én 
smaken van perzik, appel, citrus, vanille, boter en wat fijne mineralen. Deze wijn heeft dus 
zowel de typische kenmerken van een Puligny, alsook de typische kenmerken van een 
Meursault. Kortom een perfect huwelijk tussen 2 smaken met als resultaat een mooie 
aromatische complexe wijn 

 

Saint-Aubin 1er Cru “Le Puits”, Bohrmann 2017    84 
100% Chardonnay 
Deze 1er cru classificatie is licht goud van kleur. De rijping in houten vaten zorgt voor de 
optimalisatie van de mineraliteit. Aroma’s van citrusvruchten. In de mond een elegante, 
evenwichtige wijn met een lange afdronk. 

 

Saint-Véran, Domaine de la Feuillarde 2020     36 
100% Chardonnay 
Een krachtige en complexe Bourgogne met een goudgele kleur. In de mond begint deze wijn 
met een charmante aanzet, vol en vlezig. Het pallet is rijk met stevige aroma’s van rijp, wit 
fruit zoals abrikoos en perzik, witte bloemen en roomboter.  



WIT 
 

Frankrijk – Alsace 

Riesling Lissner 2018        45 
Theo Lissner is één van de meest ervaren wijnmakers als het op natuurwijn aankomt. De 
druiven worden volledig biologisch geteeld en vergisten zonder enige toevoeging. De wijn 
rijpt in houten foeders en worden gebotteld zonder filtering. Dit is een Riesling op z’n puurst. 

 

Frankrijk – Bordeaux 

Château Penin Blanc 2018        34 
60% Sauvignon Blanc – 20% Sauvignon Gris – 20% Sémillon 
Deze Bordeaux heeft een subtiele houtlagering én kan je omschrijven als subtiel, harmonieus 
en aromatisch. De tonen van witte perziken, viooltjes, roze pompelmoes en groene appel 
komen je tegemoet. 

 

Frankrijk – Loire 

Pouilly-Fumé, P. Corneau 2020       48 
100% Sauvignon Blanc 
Klassieke minerale wijn uit de Loire met knapperige aroma's van kruisbes en vlierbloesem 
met een toets van appelsien. Hij is fijn en elegant. 

 

Pouilly-Fumé, de Ladoucette 2019      72 
100% Sauvignon Blanc 
De absolute referentie in Pouilly Fumé die wordt geschonken aan de mooiste tafels. Baron 
Patrick de Ladoucette overtreft alles en iedereen met zijn uiterst verfijnde en complexe wijn 
met een zuivere terroir expressie en een perfect geïntegreerde zuurgraad. Deze gouden icoon 
heeft intense tinten van vers gemaaid gras, delicate toetsen van witte bloemen, exotische 
vruchten en pittige kruiden. 

 

Sancerre Grande Réserve, Henri Bourgeois 2020    55 
100% Sauvignon Blanc 
In het hart van de Sancerre, in Chavignol, verbouwt de familie Bourgeois al 10 generaties 
wijnen. Deze Sancerre is expressief met een typisch boeket van grapefruit, ananas, witte 
bloemen en buxus. In de mond onthult hij rijkdom en breedte, complexiteit en lengte. 

 

Frankrijk – Rhône 

Côtes du Rhône Blanc, MD Famille Perrin 2020    36 
Grenache Blanc – Roussane – Marsanne - Viognier 
De familie Perrin is één van de meest vooraanstaande wijnfamilies in Frankrijk met de beste 
terroir van de Zuid-Rhône. De wijngaarden strekken zich uit op de heuvels van Cairanne en 
Jonquières tussen de rivieren Ouvèze en Aigues. Enkel de beste druiven worden gebruikt, de 
vinificatie gebeurt met de grootste zorg en is volledig biologisch gemaakt. Deze frisse wijn 
combineert aroma’s van citrusvruchten en witte bloemen met een lichte kruidigheid. 

 

Châteauneuf-du-Pape Blanc “Les Sinards” 2020    85 
Clairette – Grenache Blanc - Roussane 
Ook deze prachtige klassieker is van de familie Perrin. Na handmatige pluk en pneumatische 
persing rust het sap 12 uur om grovere bestanddelen te laten zinken. Hierna volgt een 
alcoholische fermentatie met wilde gisten en daarna nog een rijping van 12 maanden in 
eikenhouten vaten. Pas dan wordt de wijn geassembleerd, geklaard, gefilterd en gebotteld 
met als resultaat een licht goudgele kleur in het glas. In de neus aroma’s van citrusfruit, 
gekonfijte ananas, wilde bloemen, honing, anijs en geroosterde sesamzaadjes. In het 
smaakpalet tonen van groene citroen, mandarijn, Turks fruit, brioche en vanille, die worden 
gevolgd door een levendige afdronk met mooie zuren.  



WIT 
 

Italië 

 
Regio Friuli 

Illivio, Livio Felluga 2019        70 
Chardonnay – Picolit – Pinot bianco 
Deze diepgele wijn is aromatisch bijzonder intens en complex met karrenvrachten geel fruit 
en bloemen. Ook de houtlagering komt in de geur op een aangename manier naar voor. Het 
feest gaat verder in de mond door de boeiende mix van exotisch fruit (het kleine aandeel 
picolit toont zich duidelijk), kruiden en mineraliteit en ten slotte ook nog eens goed 
geïntegreerd hout. Een gastronomische polonaise passend bij een breed scala gerechten. 

 

Ronco del cero, Venica & Venica 2018      56 
100% Sauvignon Blanc 
Deze Italiaanse Sauvignon heeft een zachte strogele tint met groenachtige reflecties. Er zijn 
toetsen van tropisch fruit (mango, papaja, passievrucht), maar ook typische tonen voor een 
Sauvignon uit koude klimaten zoals tomatenblad, vlierbes, kruisbes, peper. Ook toetsen van 
gele perzik, grapefruit en een ziltige noot. De smaak in de mond is levendig fris, droog en 
hartig maar ook zacht en fluweelachtig, evenwichtig, lange minerale persistentie. 
 
 

Regio Marche 

Offida Pecorino Belato, Carminucci 2019     34 
100% Pecorino 
Uit het hart van de Colli Ascolani, dicht bij de Adriatische zee, in de historische zone van de 
lokale DOC’s komt deze Pecorino met een strogele kleur met een mooie fonkeling. In de neus 
elegante aroma’s van banaan, ananas en groene appel. Vol en genereus in de mond, licht 
aromatisch en met een mooie structuur. 

 

Verdicchio di Matelica Riserva Cambrugiano, Belisario 2018   48 
100% Verdicchio 
Deze Italiaanse Réserve heeft een goudgele kleur. De neus is rijk aan delicate aroma’s van 
tropisch fruit, citrus, rozen, honing, rozemarijn en vanille. Wat de smaak in de mond betreft 
is de aanzet fris gevolgd door een rijke structuur met veel mineraliteit en je geniet van een 
lange afdronk. 

 
 

Regio Toscana 

Vernaccia di San Gimignano, Panizzi 2021     43 
100% Vernaccia di San Gimignano 
Deze Italiaanse schone heeft een lichtgele kleur. In de neus herkennen we vooral witte 
bloemen, exotisch fruit en wat mineraliteit. Deze wijn is opvallend vettig voor zijn soort. De 
aanzet is fris en heeft een zachte afdronk. 

 

 
Regio Veneto 

Lugana Le Creete, Ottella 2019       47 
100% Turbiana 
Een wijn welke letterlijk nerveus uit het glas springt met toetsen van gemaaid gras, kruiden 
en kruisbes. In de smaak komt daar ook nog een vleugje mineraliteit bij en zo krijg je echt 
een impressionante wijn. Deze wijn heeft heel veel Sauvignon-karakter en laat je snel denken 
een dure Sancerre.  



WIT 
 

Portugal 

 

Soalheiro Alvarinho, Vinho Verde 2020      43 
100% Alvarinho 
Het begrip “Vinho Verde” betekent in het Portugees niet groene wijn, maar zij bedoelen er 
immers een “jonge” wijn mee. Dit groen blaadje heeft een intens aroma, bezit reeds de 
nodige rijkdom en complexiteit, maar is tevens zeer verfijnd, fruitig en fris van smaak.  

 
 

Spanje 

 

José Pariente, Castilla y León, Rueda 2020     36 
100% Verdejo 
Het paradepaardje van het domein waarmee Marivi Pariente haar faam gemaakt heeft als 
eerbetoon aan haar vader “José”. In de neus stuift het fruit op, namelijk een explosie van 
aroma’s: granny smith, groene kruiden, mineralen, citrus en subtiele exotische parfums. In 
de smaak volgt diezelfde fraîcheur met veel fruit, volume en een expressieve minerale 
gerookte toets in de elegante finale. 

 

Quinta de Couselo Rosal, Rias Baixas 2019     37 
90% Albarino 
Een wijn van een kleinschalige wijnmakerij in de O Rosal vallei, mooi heldergeel met groene 
accenten. In de neus geniet je van een intense geur van aromatische bloemen aangevuld 
met laurierblad, steenfruit en een parfum van balsamico. In de mond is deze wijn vooral zeer 
fris, bloemig, mineraal en mondvullend met een lange afdronk. 

 

 

Griekenland 
 

Sigalas “AM” PGI Cyclades 2020       46 
Assyrtiko - Monemvasia 
Rijpe peren en prominente hazelnoten openen deze wijn, samen met een vleugje theeblad 
en een vleugje citrusschil. De kleur is zéér helder en in de mond smaak je een hoge zuurgraad 
die door de diepte en textuur heen werkt met kruidige finish. Het is een geweldige wijn voor 
zonnige dagen. 

 

 
Oostenrijk 

 

Alzinger “Mühlpoint” Federspiel Grüner Veltliner 2018   48 
100% Grüner Veltliner 
Moderne frisheid en mineraliteit zijn de basiskenmerken van dit natuurtalent. Zonnig geel, 
traag tranend tegen het glas, met meteen een origineel boeket van gele perzik, jonge 
varens, groene appel en citrusfruit. Heerlijk vol in de mond met een rijp hart van gekonfijte 
citroen en limoen. Mooi mineraal ondanks zijn volle fruitsmaak. Een absolute klassewijn. 
 
 

Duitsland 
 

Oliver Zeter Sauvignon Blanc 2018      45 
100% Sauvignon Blanc 
Deze expressieve, pure en eclatante Sauvignon is een samenstelling van maar liefst 7 
verschillende Sauvignon Blanc klonen. Dit geeft een spectaculair complexe wijn met grote 
finesse. Puurheid troef!  



ROSÉ 
 

 

België 

 Maaseik 

 

Pinot Rosé 2021         43 
Hand geoogst 
3 uur schilcontact na ontsteling voor Pinot Noir 
Assemblage met pinot Blanc en Pinot Gris na bepaling zalmroze kleur 
6 maanden sur lie 
Deze verleidelijke zomerwijn voor levensgenieters heeft expressieve aroma’s van rood fruit 
met verfijnde zuurtjes. Ook deze nieuwe telg van het huis heeft de kenmerkende fraîcheur 
van de wijnen uit de Limburgse Maasvallei. 

 

 
 

Frankrijk 

 

Chateau Miraval, Côtes de Provence 2020     48 
Cinsault – Syrah – Rolle – Grenache rouge 
Deze schitterende, elegante en pure BIO rosé-wijn van Hollywood sterren Angelina Jolie en 
Brad Pitt, gemaakt door de familie Perrin, is medium roze van kleur. Het parfum is charmant 
gekonfijt met vooral bramen en bosaardbeien. In de mond heb je de smaak van een vinnig 
kruidig pepertje met verder enorm veel rondeur en impressies van opnieuw bosaardbeien en 
bramen die heel fluwelig en rijp van textuur zijn. 

 
 

 

Portugal 

 

Quinta de Saes, Dâo 2021       33 
Cabernet Sauvignon – Alfrocheiro – Touriga Nacional 
Een verfijnde rosé uit de regio Dâo die net iets verder reikt dan een eenvoudige verfrissende 
rosé. Deze rosé heeft een aroma van frambozen en wilde aardbeien én is vol van smaak, 
heeft een goede respectabele structuur, is fris en fruitig, evenwichtig en heeft een levendige 
zuurgraad. Kortom: alles wat een rosé zou moeten hebben. 

  



ROOD 
 

België 

 Maaseik 
 

Pinot Noir 2019         55 
Manuele oogst gevolgd door 5 dagen koude maceratie zonder kneuzing 
12 maanden op Franse eiken barriques 
Deze laat geoogste Pinot Noir heeft een subtiele houttoets en delicate fruitaroma’s van zwarte 
kers en wilde braam. In de mond geniet je van fluweelzachte, rijpe tannines en een prachtige 
balans met veel structuur en terroir expressie. Een echte charmeur met een oneindige finale. 
Best Belgian Wine in 2018 

 

 

 

Duitsland 
 

Oliver Zeter Pinot Noir 2019       45 
100% Spätburgunder 
Deze Duitse Pinot Noir vloeit mooi in het glas om te eindigen met een robijnrode kleur met 
lichte paarse rand en frivole tranen tegen de glaswand. Een heerlijke gemengde neus van 
kersen, braambessen, vanille en lichte bosgrond. In mond proef je een mooie, kruidige 
aanzet met verfijnde kruiden en boordevol fruit, veel structuur en met een licht minerale 
afdronk. 

 

 

 
Bulgarije 

 

Contemplations “By Katarzyna” 2019      34 
70% Merlot – 30% Malbec 
Deze wijn is een mooie assemblage van Merlot en Malbec en heeft een kersenrode kleur met 
robijnrode schakeringen. In de neus vooral aroma’s van zwart bosfruit, peper en aardse 
tonen met nuances van tabak en kruiden. De smaak is subtiel met zijdezachte tannines en 
een opvallende en aangename zuurtegraad. 

 
 

 

Portugal 
 

Po de Poeira, Jorge Moreira 2018      48 
Touriga Franca (Tinta Roriz en Cao) – Touriga Nacional 
Dit is de tweede wijn van Poeira, afkomstig van dezelfde helling als de topwijn, maar van 
een gedeelte met jongere wijnstokken. Dit zorgt voor een lichtere en toegankelijkere versie, 
maar nog steeds met het uitgesproken karakter waarin de wilde, ruwe terroir van de Douro 
tot uiting komt.  



ROOD 
 

Frankrijk - Bourgogne 

 

Auxey-Duresses, 1°cru “Les Duresses”, Moissenet-Bonnard 2019  60 
100% Pinot Noir 
De wijnen van Jean-Louis Moissenet, kleinzoon van de legendarische Henri Lamarche uit 
Vosne-Romanee, zijn van zo’n kwaliteit dat we bij het drinken van deze wijnen ons eventjes 
van de aardbol wanen. De 4,8 hectare wijngaarden zijn allen gelegen in de Côte de Beaune. 
Na een manuele oogst worden de druiven volledig ontsteeld en ondergaan een lange 
macceratie. Vervolgens rijpt de wijn ‘sur lie’ gedurende 12 maanden in eiken vaten en wordt 
niet gefilterd. De wijn heeft intense aroma’s van rijp rood fruit, kersen en een lange zachte 
afdronk. Een vlezige elegante Pinot Noir. 

 

 

Gevrey-Chambertin, Domaine Jean-Louis Trapet 2017   105 
100% Pinot Noir 
Domaine Trapet maakt reeds 6 generaties de grootste wijnen in de Bourgogne. Sinds 1990, 
met de komst van Jean-Louis Trapet is er een enorme vooruitgang geboekt. De druiven voor 
deze appellatie zijn afkomstig van slechts 3 hectare over 8 percelen beplant met zeer oude 
wijnstokken waardoor de productie zeer beperkt blijft en uiteraard de kwaliteit ten goede 
komt. De wijn heeft intense aroma’s van rood fruit, tonen van violetbloempjes en is qua 
smaak medium krachtig met soepele tannines, rood fruit en een toets van witte peper. De 
wijnen van Domaine Louis Trapet munten uit in zuiverheid, finesse en evenwicht en zijn een 
must voor elke wijnliefhebber. 
 

 

Mercurey “Vieilles Vignes”, Raquilet 2018     58 
100% Pinot Noir 
Deze Bourgogne is gerijpt in houten eiken vaten gedurende 12 maanden en heeft een 
robijnrode kleur. In de neus ruik je zoet eikenhout, rode pruim en aardbei en in de mond de 
smaak van rijp fruit, mineralen en Aziatische kruiden. 

 

 

Pommard “Vieilles Vignes”, Domaine Joseph Voillot 2017   90 
100% Pinot Noir 
Pommard is een kleine gemeente in de Côte d’or. Bourgogne liefhebbers zullen Pommard 
scharen onder de grote Grand Cru namen. De familie Voillot zijn gerenommeerde wijnmakers 
en cultiveren al vijf generaties lang wijnstokken op het domein. In 1995 nam de oenoloog JP 
Charlot het beheer van het domein over van zijn schoonvader, Joseph Voillot. Dit is een vrij 
krachtige wijn met aroma’s van aardbei en kers met fijne tannines, mineralen en een mooie 
evenwichtige smaak.  



ROOD 
 

Frankrijk - Bordeaux 

 

Lalande-de-Pomerol, Château de la Commanderie 2018   46 
Merlot – Cabernet Franc – Cabernet Sauvignon 
Een heldere kersenrode wijn waarbij u zuivere aroma’s van rijpe krieken, zomerse bloemen, 
aalbessen en een houtopvoeding ruikt. Deze bordeaux is in de mond zijdezacht met een 
elegante ronde textuur, rokerige zachte tannines en zeer lange afdronk. Kortom een 
krachtige en volle wijn gemaakt door de eigenaars van Château Petrus. 
 
 

Margaux, Château Labégorce 2016      72 
50% Cabernet Sauvignon - 45% Merlot - 3% Cabernet Franc – 2% Petit Verdot 
De wijngaarden van Château Labégorce liggen op de hoogst gelegen kiezelgronden van 
Margaux, omgeven door de bekende Cru Classés. Het domein bezit een uitzonderlijk terroir 
met druivelaars die ouder zijn dan 100 jaar én is dan ook een vaste waarde. De kleur is 
donkerrood en in de neus geniet je van rijpe aroma’s van donkere bosvruchten, aardse tinten 
van hout en chocolade op de achtergrond. Een sappige rode wijn met zachte, gepolijste 
tannines, elegant en toegankelijk. 
 
 

Médoc, Goulée ‘By Cos d’Estournel’ 2016     72 
77% Merlot - 18% Cabernet Sauvignon - 5% Cabernet Franc 
De wijngaard is gelegen op een perfect terroir dichtbij de Gironde, in het noorden van de 
Médoc-regio bij de haven ‘Goulée’. Deze cuvée rijpt 14 maanden in vaten en wordt 
gekenmerkt door zijn intens fruitige aroma’s die hem erg gulzig maken, zijn zoetheid en zijn 
aangename zuurgraad. De neus is expressief en elegant met aroma’s van zwarte bessen en 
bramen. De krachtige smaak bevat een mooi vet en prachtige tanninestructuur. 
 
 

Pauillac, Echo de Lynch-Bages 2016      92 
75% Cabernet Sauvignon - 19% Merlot - 6% Cabernet Franc 
In navolging van de eerste wijn van het Château, profiteert hij van dezelfde zorgvuldige 
aandacht van wijnstok tot kelder. Hij heeft de karakteristieke smaak, geur en lengte van de 
grote Pauillacs. Deze wijn heeft een intense kleur en kenmerkt zich door een frisse en strakke 
aromatische expressie van rood fruit. Deze Pauillac is zowel soepel als krachtig in de mond 
met een sterke looistructuur. 
 
 

Saint-Emilion Grand Cru, Château La Fleur Penin 2018   55 
85% Merlot - 15% Cabernet Franc 
Veel finesse in deze heerlijke wijn van beperkte productie (14.000 flessen), 12 maanden 
gerijpt in eikenhouten vaten op de droesem. In de neus een mooie mix van aroma’s van 
rijp, rood fruit en een hint van vanille door het eikenhout. Een soepele aanzet in de mond, 
smakelijk en harmonieus met een aromatische lengte die deze wijn krachtig en vol maakt. 
Een elegante wijn met mooie, rijpe tannines. 
 
 

Saint-Julien, Les Fiefs de Lagrange 2016     70 
55% Cabernet Sauvignon - 41% Merlot - 4% Petit Verdot 
Deze tweede wijn van Château Lagrange is een klassieker en is diep purper ingekleurd met 
aroma’s van rijp rood en zwart fruit, een zachte kruidigheid en een lichte houttoets met mooi 
evenwichtige zuren. Dit is een enorme intense wijn, een heerlijke St Julien dus, waarbij 
kracht en elegantie hand in hand gaan, maar ook tegelijk zeer toegankelijk is. Velen zijn er 
gek van!  



ROOD 
 

Frankrijk – Rhône  

 

Châteauneuf-du-Pape “Les Combes d’arnevel” 2018    60 
Syrah – Grenache – Mourvèdre – Cinsault - Counoise 
Een appellatie die klinkt als een klok en die haar naam eer aandoet in deze fantastische fles 
robuust rood. Het bouquet is bijzonder expressief en krachtig, combineert donker fruit met 
karakteristieke kruiden en zorgt voor een schitterende smaakervaring, die stevige spieren 
koppelt aan subtiele souplesse. 

 

 

Crozes hermitage “Cuvée Christophe”, domaine des Remizières 2020 60 
100% Syrah 
Deze topcuvée is volledig gerijpt in eiken vaten en is fonkelend dieprood en ondoorzichtig 
met olievette tranen tegen de glaswand. Qua parfum eerst licht rokerig gevolgd door 
gekonfijte woudvruchten, zongedroogde tomaten en rode pruimen. In de smaak heb je 
impressies van zoetrijp pitfruit, jenever- en bosbes. Verder is deze wijn zijdeachtig qua 
textuur met gedroogde specerijen, een fumétoets en toch ook een prima aciditeit. 

 

 

Gigondas, La Gille, Famille Perrin 2018      70 
Grenache – Syrah 
Een wijn met een flinke robijnrode kleurkern, met veel tranentheater. Fijn gerookte neus met 
verse aroma's van eik, praliné, oosterse specerijen (zoethout, peper) en pakken rood en 
zwart fruit. Zeer verleidelijk in de mond, met eerst wel wat dominante eau de vie plus zwarte 
peper, maar dan fluweelzacht, romig en sexy, met vooral rode bosbessen en gekonfijte kers, 
fumé en noterig, uitlopend in een finale van jeneverbes, aarde en oregano. Een vurige, maar 
toch elegante Gigondas met veel persoonlijkheid. 

 

 

Lirac, Château Saint Roch 2018       35 
50% Grenache - 30% Mourvèdre - 20% Syrah 
Deze Lirac is gerijpt in gebruikte Châteauneuf-du-pape vaten en heeft een helderrode kleur 
en krachtige aroma’s van rood en zwart fruit, leer, nuances van truffel en kruiden. Hij is 
elegant, vlezig en een gulle smaak met goed raamwerk van tannines. 

 

 

Vacquerays, Domaine De La Pigeade 2018     47 
60% Grenache - 25% Syrah - 15% Mourvèdre 
Deze Rhône wijn is mooi rood van kleur en heeft een intens boeket van gekookt fruit, tabak 
en zoete specerijen. In de mond is de aanzet rond, grote finesse en  vervolgens aroma's van 
zwart fruit, koffie en specerijen. De afdronk is warm, met een mooie frisheid en met 
zijdeachtige tannines. 

  



ROOD 
 

Italië 

 
Regio Piemonte 

Barbera d’Alba, Altare Elio 2020      48 
100% Barbera 
Deze Italiaanse heeft een intens robijnrode kleur en de typische fijne Barbera aroma’s van 
zwarte bessen en zachte specerijen. Je geniet in de mond van een elegante smaak, rijk en 
krachtig met mooie fruittannines en een lange afdronk. 

 

Barbaresco Starderi, Traversa 2017      85 
100% Nebbiolo 
Deze wijn is afkomstig van een familiebedrijf waar alles nog met veel passie op authentieke 
wijze wordt gemaakt van de wijngaard tot in de fles. Deze parel is een echte Cru van meer 
dan 80 jaar oude wijnstokken met een zeer lage opbrengst en heeft 18 maanden gerijpt in 
barriques met een complex boeket van rood fruit en bloemen. Volle en rijke smaak met toch 
veel finesse. Top! 

 

Regio Puglia 

Salice Salimento Pezzo Morgana, Li Veli 2018     56 
100% Negroamaro 
De Pezzo Morgana heeft een mooie robijnrode kleur en uitgesproken fruitige en lichtzoete 
aroma’s. We herkennen ook zachte specerijen. De smaak in de mond is vol, zacht en fruitig 
met een frisse afdronk. 

 

Regio Toscana 

Guidalberto, Tenuta San Guido 2019      85 
60% Cabernet Sauvignon – 40% Merlot 
Deze kleine broer van de topwijn Sassicaia heeft een robijnrode kleur met een boeket van 
verse rijpe frambozen en bosbessen en een subtiele houttoets. De smaak is vol met een 
zekere concentratie en voorbeeldige fruittannines. Deze Toscaanse is een typische 
Bordeauxblend met zeer veel Italiaanse flair. 

 

Brunello di Montalcino, Fanti 2016      88 
100% Sangiovese Grosso 
Deze Toscaanse parel is van een familiedomein van meer dan veertig jaar oud, behartigd 
door de familie Fanti. 50% van de wijn rijpt gedurende 12 maanden in barriques, nadien rijpt 
de wijn nogmaals 12 maanden in grote houten fusten en ten slotte volgt er nog een flesrijping 
van 6 maanden. Deze heeft een diepe kleur en mooie aroma's van rozen, framboos, 
mineraliteit en kruidigheid. Volle smaak met soepele tannines. Zeer rijke en lange afdronk. 

 

Paleo Rosso, Le Macchiole 2018       135 
100% Cabernet Franc 
De Paleo Rosso is van een familiedomein in handen van Cinzia Campolmi in de Bolgheriregio 
en heeft een robijnrode kleur met aangename aroma's van rijp zwart fruit, pruimen en 
getoast hout. Licht vegetale toets. Volle smaak met goed geïntegreerde tannines. Mooie 
lengte met vooral een mineraal karakter. 

 

Regio Veneto 

Palazzo della Torre, Allegrini 2018      49 
70% Corvina – 25% Rondinella – 5% Sangiovese 
Deze robijnrode wijn weet meteen te verleiden met zijn neus vol bosfruit, kruiden en een 
vleugje mineraliteit. De kruidige smaak is tevens sappig met impressies van gedroogd zwart 
fruit en loopt uit in een aangenaam bittertje. De minerale, kruidige afdronk blijft bijzonder 
lang nazinderen in de mond.  



ROOD 
 

Spanje 

 

Abel Mendoza, Jarrarte, Rioja 2017      56 
100% Tempranillo 
Een dieprode Spaanse wijn na 12 maanden rijping in Franse eiken vaten op het niveau van 
een Crianza. Volrijpe aroma’s en zachte geuren van rood en sappig fruit met een subtiele 
vanilletoets. Een wijn met een uitnodigende en romige aanzet met een fruitgedreven 
karakter, lichtjes vlezig met rondeur, rijpe tannine op de achtergrond en verantwoord 
houtgebruik. Het beste wat er in Rioja te vinden is! 

 
 

Altaroses, Joan d’Anguera, Catalunya - Montsant 2018   47 
100% Garnacha 
Een pure Grenache rood van de nieuwe generatie, biodynamisch, loepzuiver met perfecte 
terroirexpressie. Deze wijn had een élevage van 1 jaar op oude eiken vaten, werd niet 
geklaard, noch gefilterd en is licht van kleur. In de neus florale aroma’s naast rood fruit en 
in de mond mooie zuren met een lange afdronk. Perfect in balans, sappig en lichtvoetig. 

 

 

Corimbo, Bodegas La Horra (Roda), Riberia del Duero 2016  59 
100% Tinto Fino 
Corimbo is het nieuwste wijnavontuur van het topdomein Bodegas Roda en verwijst naar een 
botanische term wanneer een distel een horizontale knopzetting heeft en dit verklaart dan 
ook de distel als logo op het etiket. Een dieprode wijn met een open boeket met zachte 
geuren van rijpe bramen, kaneel, peperaccent en discrete droptoets. De eerste slok zorgt 
voor een frisse en mollige aanzet, maar bij de tweede slok komt het Ribera-karakter er 
doorheen. Corimbo bloeit letterlijk open in het glas. 

 

 

Mestizaje, Mustiguillo, Levante – Tierra de Terrerazo 2018  43 
60% Bobal – 11% Syrah - 29% Garnacha 
Mestizaje betekent letterlijk mengeling of assemblage. We krijgen uitnodigende aroma’s van 
zoet rood fruit en kers. De smaak is vlezig, vol met sappige tannines en getuigt van een fijn 
zuiders temperament. Een stevig glas met de nodige verfijning. Een topper qua prijs-
kwaliteitsverhouding! 

 
 

Viñatigo, Islas Canarias – Tenerife 2019     46 
100% Listan Negro 
De Listan Negro druiven komen van ongeënte wijnstokken van meer dan 100 jaar oud. Deze 
worden geteeld tussen 500 en 900 meter boven zeeniveau op vulkanische bodem rijk aan 
mineralen en worden manueel geoogst. De wijn heeft een kersenrode intense kleur met in 
de neus donker fruit zoals pruimen en bramen en een kruidige toets van zwarte peper. In de 
mond genieten van een fijne stijl, zacht van tannine met rijpe zuren en een kleine toets van 
vulkanische mineraliteit in de finish.  



KELDERRESTEN 
 

Frankrijk 

 

Saint-Emilion, Les Promesses de Rocher Corbin Montagne 2016  35 
85% Merlot - 15% Cabernet Franc 
Een mooi gerijpte Merlotdruif geeft aan de wijn enerzijds een intense paarsrode kleur en 
anderzijds generositeit, rondheid, soepelheid in de mond en vooral een interessante 
aromatische complexiteit van rode en zwarte besjes. De Cabernet Franc vult dit geheel 
subliem aan en verleent aan de wijn de kracht en het elan van een klassiek geschoolde 
Bordeaux. 

 
 

 

Italië 

 

Pecorino Villa Medoro, Colli Aprutini 2020     36 
100% Pecorino 
Een verfrissende witte wijn gemaakt van de relatief zeldzame druif pecorino die geen 
houtrijping heeft gehad. De combinatie van frisse fruitige toetsen van perzik en peer met een 
aangenaam floraal boeket maken hem multi-inzetbaar. 
 

 

 

Spanje 
 

Can Blau, Catalunya - Montsant 2018      44 
40% Mazuelo - 40% Syrah – 20% Garnacha 
Deze wijn trekt op alle vlakken de aandacht: diep donker robijnrood met trage tranen die 
van de glaswand parelen, een opstuivend boeket van bramen en rijpe cassis vergezeld van 
een frisse kruidigheid en wat melkchocolade van de eik. Meteen een krachtige smaakaanzet 
gevolgd door sappig donker fruit, pralinéchocolade en de aangename frisse zuren met zachte 
tannines houden deze prachtige wijn in balans. 

 

Ermita de San Lorenzo, Gran Reserva, Ruberte 2014   32 
Garnacha – Cabernet Sauvignon 
Deze “kapel van de heilige Lorenzo” is kersenrood van kleur met toetsen van violet. In de 
neus verse kruiden met rijke en rijpe fruitaroma’s die onderbouwd worden door een subtiele 
en gebrande houttoets. In de mond ervaren we een zijden structuur, rond en goed 
onderbouwd. De tannines zijn zacht en goed in balans. Een wijn met een lange en aangename 
afdronk. 


