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Degustatielijst Herfst 2022 
 

Prijzen inclusief btw – geldig t.e.m. 31 december en zolang de voorraad strekt. 

 

BUBBELS 
 

1. Cava Pont de Ferro Brut Reserva • Spanje                                     8,35 € 
Rijping op fles van 18 maand en zeer lage dosage (3,4 gr). Afkomstig van de Macabeu, Xarel-Lo en Parellada, gelegen in 
de beste gemeente Tiana. Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding met een fijne mousse die zeer lang in het glas blijft. 

 

2. Lorenzon Prosecco i freudi di Romans Brut DOC Extra Dry • Italië                               13,95 € 
Gelegen in het steile heuvellandschap rondom het plaatsje Conegliano (Veneto), zo’n 50 km pal ten noorden van Venetië. 
100% Glera druif. Schitterende pareling. Frisfruitige en bloemige aroma’s worden mooi ondersteund door fijne noties van 
appel en citrusfruit. Delicate, zachte smaak met perfect gebalanceerde zuren. 
 

WITTE WIJNEN 
 

3. Domaine La Salette - Côtes de Gascogne VdPays • 2021 • Frankrijk                                            6,15 € 
Wijn uit koude gisting, een proces dat fijnere, expressieve wijn voortbrengt. Geurig, fris met exotisch boeket, boordevol 
limoenzeste, pompelmoes en Kaapse appel. Cépages: Ugni Blanc, Colombard en Gros Manseng. 
 

4. Laurent Miquel Chardonnay-Viognier • 2021 • Frankrijk                        7,15 € 
65% Chardonnay en 35% Viognier met een fris, licht bloemig, maar vooral toonaangevend karakter van exotisch fruit. 
Verfijnde citrustoetsen en expressiviteit ronden het geheel mooi af. 
 

5. Falerio Bianco - Saladini Pilastri • 2020/2021 • Italië                   7,95 € 
Trebbiano, Passerina, Pecorino. Strogele kleur; delicaat boeket is te danken aan de uitstekende ligging van de 
wijngaarden. Het aroma ademt een aangename frisheid uit, met heerlijk florale tonen. In de mond is de wijn subtiel filmend 
met een fris droge afdronk. 
 

6. RAM White • 2021 • Zuid-Afrika                                  6,95 € 
Aroma's van rijpe steenvruchten met florale impresies en zeste van appelsien, kumquat en oranje bloesem. Clairette, 
Viognier, Grenache Blanc, Chenin Blanc. 
 

7. La Canaille Blanc - Château de Corneilla Côtes Roussillon • 2021 • Frankrijk                7,50 € 
Deze witte wijn heeft een lichtgele kleur met licht gouden reflecties; intense en bloemige neus. In de mond heeft de wijn 
een mooie balans en tonen van wit fruit en steenfruit. 50% Chardonnay & 50% Macabeu. 
 

8. Cheverny Blanc Sec AOC - Pascal Bellier - Loire • 2020 • Frankrijk                 8,50 € 
80% Sauvignon & 20% Chardonnay Een voorbeeld van fraîcheur. Intens mondvullend én buitengewoon mooi in frisheid. 
Verfijnd expressief aan steenvruchten en erg pittig. Lentebloesems, limoenimpressies en licht exotisch. Hints van verse 
groene kruiden. 
 

9. Petit Bourgois Blanc - VDP Val de Loire • 2021 • Frankrijk                10,95 € 
Droge frisse Loirewijn met de typische toetsen van de Sauvignon-druif. De wijngaarden van deze wijn liggen net naast die 
van de Sancerre. 100% Sauvignon Blanc. 
 

10. Karam Cloud 9 - Jezinne • 2021 • Zuid-Libanon                 15,25 € 
Sauvignon Blanc, Viognier & Semillon, Gevinifieerd in inox zonder malolactatische gisting. Aromatisch boeket van 
passievrucht, groene appel en ananas ; hints van lychee en grapefruit in combinatie met een fruitig gehemelte en een 
frisse zuurtegraad, wat resulteert in een geweldige balans, lengte en diepte. 
 

11. Grand Bâteau - Château Beychevelle St-Julien - Bordeaux Blanc • 2021 • Frankrijk                       8,40 € 
100% Sauvignon. Mooi helder en bleekgeel van kleur. Zijn geur is opvallend aromatisch met hints van vanille, eikenhout 
en exotische vruchten. Eenmaal in de mond komt hij vrij krachtig en zeer elegant over. Schitterende prijs/kwaliteit. 
 

12. Rhebokskloof Flatrock White • 2021 • Zuid-Afrika                                9,45 € 
Verfrissende witte wijn met tonen van tropisch fruit en citrus. Een wijn met een goede zuurgraad en een fijne afdronk. Deze 
wijn is gefermenteerd op roestvrijstalen tanks. De Flatrock White heeft gedurende 6 maanden gelagerd op eigen gistcellen 
wat zorgt voor een vollere smaak. Cépages: Chenin Blanc & Chardonnay. 
 

13. Montes Classic Chardonnay Reserva • 2021 • Chili                                                             8,95 € 
100% Chardonnay. Fermentatie op inox, daarna op eiken vaten. De helft van het mengsel ondergaat malolactische gisting 
onder strikt gecontroleerde omstandigheden, om aroma’s te behouden van boter, vanille en tropisch fruit. Frisse wijn, 
fruitig, mooie balans, romig complex met elegante finale. 
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14. Muga Vino Blanco Rioja • 2021 • Spanje                                                                                                         10,95 € 
90% Viura & 10% Malvasía. Het vleugje van deze laatste soort geeft een verrassende frisheid en fruitigheid. Maceratie 
van 8 uur in de pers. De wijn wordt vervolgens gefermenteerd in nieuwe Franse eikenhouten vaten waar hij 3 maanden 
met zijn droesem blijft rusten, een verrassende witte wijn van grote frisheid en levendigheid. 
 
15. Scaia Bianca IGT Veneto - Tenuta Sant’ Antonio • 2021 • Italië                             11,95 € 
50% Garganega, 30% Trebbiano Soave & 20% Chardonnay. Lichtgeel met groene tinten. Een boeket met geuren van 
jasmijn en acacia en hints van citrusfruit zoals ananas, sinaasappel, appel, mango met lichte geur van banaan. Zeer frisse, 
volmondige smaak met verfijnde zuren.  
 
16. Château Sainte-Marie - Entre-Deux-Mers Vielles Vignes • 2021 • Frankrijk              11,25 € 
Château Sainte-Marie Blanc - Vieilles Vignes is gemaakt van 74% Sauvignon blanc, 18% Sémillon en 8% Muscadelle. 
Heel mooi boeket met heerlijke geuren van witte bloemen en roze pompelmoes. De neus is fijn en typisch met een mooie 
balans. Veel frisheid in de mond met grote complexiteit.  
 
17. Menetou Salon - Clos de Coquin Blanc Chavet - Loire • 2020 • Frankrijk                          15,45 € 
De wijngaard "Clos de Coquin" beslaat slechts 2,8ha en staat gekend voor z'n rijke aromatische en geconcentreerde 
wijnen. De helft van deze wijn rijpte sur lies op eiken vaten, de andere helft sur lies in 12hl amforen, gedurende 12 
maanden. Hierdoor ontstaat een heerlijk gefumeerde en minerale wijn met een aangename rondeur.  
 
18. Idisma Drios Assyrtiko - Wine Arte Estate - PGI Drama • 2020 • Griekenland                           13,75 € 
Droge witten wijn met frisse citrustoetsen en knapperige zuren. Een ideale starter om de smaakpapillen wakker te 
schudden. Uiterst mooie prijs/kwaliteit. Vergist en daarna 6 maanden gerijpt in Franse eiken vaten. 100% Assyrtiko. 
Absoluut het ontdekken waard! 
 
19. Verso - Soave Superiore - Canoso • 2018 • Italië               13,95 € 
80% Garganega, 10% Trebbiano di Soave & 10% Manzoni Bianco (appassimento van 19 dagen). Buitengewone 
verfijnde minerale aanzet met elegante zuren en een torenhoge mooie bitterheid in finale. Amandel en zoet aandoende 
aroma’s met mooie finesse.  
 
20. Life From Stone Sauvignon Blanc - Robertson Valley • 2021 • Zuid-Afrika            15,95 € 
Life from Stone dankt zijn naam aan de ongelooflijk rotsachtige bodems waarin het wordt gekweekt. Elk jaar vecht de 
wijngaard tegen de natuur om sterk geconcentreerde, krachtige wijnen te produceren met een steenachtig, mineraal 
karakter, trouw aan het kwartsgesteente waarin hij wordt verbouwd. 
 
21. Saint Clair Sauvignon Blanc - Pionier Black • 2021 • Nieuw-Zeeland                                                      19,50 € 
In de geur tonen van groene appels, grapefruit, mineralen en munt. De smaak is vol en stevig met de juiste krachtige 
smaken van wit fruit zoals appels, peren, limoenen en meloen. Achter op de tong heeft hij indrukken van groene kruiden, 
mineralen en kruisbessen. 

 
22. Pinot Gris Fromenteau - Domaine Josmeyer - Wintzenheim (Elzas) • 2018 • Frankrijk             20,95 € 
De naam verwijst naar grote, open graanvelden (froment) van Ile de France, en de geur van de oogst. Deze wijn heeft een 
meer landelijk karakter, is zeer evenwichtig en uitermate charmant. Ook hier bloeit de neus onmiddellijk open met aroma’s 
van verse noten, vers gebakken brood en brioche. Een mooie materie in de mond en een frisse, aangename finale.  

 
23. Newton Johnson - Southend Chardonnay • 2021 • Zuid-Afrika                      16,75 €  
Mineralige stijl van Chardonnay die zijn natuurlijke zuren kan behouden. 60% rijping op Franse eik gedurende 10 m. Wijn 
met subtiele eiktoets die niet gaat overheersen en perfect de balans in evenwicht houdt met frisse zuren. Hemel-en-Aarde 
Vallei, Walker Bay, West-Kaap.  
 
24. Verget Saint Veran Terroirs Davayé • 2020 • Frankrijk                23,90 €                   
100% Chardonnay, 6 maanden in eikenhouten vaten gerijpt. Aroma's van mimosa, citrusschil, peer, witte perzik en appel, 
toetsen van hazelnoot, getoaste brioche, grijze/witte peper. Evenwichtige en volle witte wijn. Ook een mooie frisheid en 
aciditeit. Lange afdronk met mooie bitters en aciditeit van citrusschillen, met een delicate kruidigheid. 
 
25. Les Sétilles - Domaine Olivier Leflaive Bourgogne • 2020 • Frankrijk               29,90 € 
Zeer geslaagde blend van 70% Puligny Montrachet-mineraliteit en 30% Meursault-molligheid. Mooie ronde, mollige, ietwat 
vettige, pure Chardonnay. Zeer verfijnde smaak. Licht vleugje vanille en opvallend bloemen in de neus, fris, helder met 
straaltjes van citroenschil en ingetogen eik. 100% Chardonnay. Een absolute topper. 
 
26. Artigas Priorat - Bodegas Mas Alta • 2017 • Spanje                                           24,50 €                     
Intense goudgeel. Perfecte aroma's van rijp steenfruit, bijenpollen en mediterraan wild gras. Rond en stroperig in de mond, 
met tonnen abrikoos, bijenwas, marsepein en beboterde popcorn. Het ronde fruitaroma is ondersteund door een grote 
frisheid, de zachte textuur die veel drinkplezier biedt. Cépages:70% Grenache Blanc, 20% Pedro Ximenez, 10% Macabeo. 
 
27. Laurent Miquel Viognier Vérité - Languedoc • 2019 • Frankrijk                       19,95 € 
Zeer verrassend als Viognier, niet het overdonderende exotische, maar subtiel fris, met een lichte citrustoets en accenten 
van witte perzik en abrikoos. Een vaste waarde die nooit teleurstelt. 100% Viognier.  
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ROSÉ WIJNEN 

 
28. Laurent Miquel Cinsault-Syrah - South of France • 2021 • Frankrijk                                    7,15 € 

60% Cinsault & 40% Syrah. Volmondige, frisse roséwijn met fijne zuren van getalenteerd wijnmaker Laurent Miquel uit 
Saint-Chinian (Languedoc). Deze modern gemaakte rosé is licht fruitig van kleur met aroma's van aardbeien en bessen. 
De smaak is elegant, lekker fris, fruitig, droog en subtiel met heerlijke zomerse aardbeien en rood fruit.  
                   

29. AIX Rosé - Côtes de Provence • 2021 • Frankrijk                              14,75 € 
In deze AIX rosé proef je de Provence: bessenfruit, pruimen, karamel en een tikkeltje kruidig. AIX rosé met een 
evenwichtige smaak is zon en rijpheid in een wijnglas. Cépages: Grenache, Cinsault & Syrah. 

 

RODE WIJNEN 
 
30. Ter’Raz Perigord Rouge - Bergerac • Frankrijk                                          7,35 € 
Laat je verleiden door deze schitterende, vrolijke, fruitgedragen wijn. De diepdonkere rode wijn is een assemblage van 
Merlot en Malbec. Geniet ten volle van het fruit en zijn jeugdig, guitig karakter. 
 

31. RAM Red • 2021 • Zuid-Afrika                                                6,95 € 
Aroma's van zwarte peper, kaneel en donker fruit met een licht rokerige toets. Syrah, Mourvédre, Grenache, Cinsault 
 

32. Rosso Piceno Superiore - Saladini Pilastrie Marche • 2020 • Italië                 9,95 € 
70% Montepulciano en 30% Sangiovese. De neus is rijk met een bessenaroma waarin hints van zwarte kers, hazelnoten, 
munt en aarde een diepe indruk nalaten. Fris en fruitig smaakpalet met zijdezachte textuur en versmolten tannines. 
 

33. Brunel de La Gardine - Côtes du Rhône • 2020/2021 • Frankrijk                                                10,95 € 
65% Grenache, 35% Syrah & Mourvèdre. Opmerkelijk intens frisse neus, uitermate verleidelijk aroma met rood fruit, 
geurige kruiden en zoethout. Soepel met fluweelzachte structuur, fruitig karakter en fijne tannines. 
 

34. D de Dauzac - Bordeaux Rouge • 2019 • Frankrijk                11,50 € 
Heerlijk sappige en soepele wijn met veel fruitigheid (vers rijp rood fruit) en een evenwichtige smaak! De wijn onderging 
voor een kleine periode een houtrijping (waarvan 20% nieuwe vaten). Cépages: Cabernet Sauvignon 56%, Merlot 44%. 
-Sauvignon2 ha wijngaarden  

35. Scaia Rosso - Corvina IGT Veneto - Tenuta Sant' Antonio • 2019 • Italië                            11,95 € 
Robijnrode kleur met violet omranding.  In de geur aroma’s met hinten van rijp rood, zwart fruit, lichte toets van anijs en 
drop. In de smaak zachtromig met een mooie volle structuur. Daarbij aangename nuances van rijp rood en zwart fruit, 
chocolade en een lichte kruidige ondertoon. Een aangename zachte rode wijn met subtiele tannines.  
  

36. La Cova Negra Valencia • 2019 • Spanje                     8,95 € 
Verleidelijke geur met zoete kersen, bosbes, viooltjes, vanille en cacao. Soepel, sappig en boterzacht van smaak, rode 
bessen en zwarte kersen met melkchocolade, vanille en karamel. Lekker romig van textuur met een ‘vetje’ en mooie lengte. 
6 maanden gerijpt in Franse en Amerikaanse eiken vaten. 100% Tempranillo. 
 

37. Château Heritage, Nine • 2020 • Libanon                               13,55 € 
Combinatie van Cinsault, Cab-Sauv., Syrah, Mourvèdre, Carignan, Grenache, Tempranillo, Merlot en Cab.-Franc. De 
echte smaak van Libanon dankzij de 9 rode druivensoorten van de Bekaa-vallei. Vnl. Cinsault dat warmte en zachtheid 
biedt; Cab.-Sauv. en Syrah zorgen voor structuur, kleur en frisheid; de andere variëteiten die in kleine hoeveelheden 
aanwezig zijn, spelen de rol van "zout en peper". Smaak van rijpe pruimen met fruitsmaken en tabak. 
 

38. Flatrock Red Rhebokskloof Paarl • 2018 • Zuid-Afrika                                9,95 € 
Shiraz (32%), Pinotage (32%) en Durif (petit syrah) (31%) aangevuld met 5% Viognier en Mourvédre. 16 m. gerijpt op eik. 
Zacht fruitige wijn, beetje vanille en kruidigheid. Fruitig in aanzet met zachte evenwichtige tannines.  
 

39. Silice Château Les Croisille Cahors • 2020 • Frankrijk                15,95 € 
100% Malbec. 12 m. barrique. Manueel ontriste druiven. Bodem van zand gemengd met ijzerhoudende klei. Pareltje van 
elegantie, kruidig, mooi rond fruit, met in de finale een smaak eindigend met toetsen van cacaoboter en bittere chocolade. 
 

40. Papa Luna El Escoces Volante Calatayud • 2020 • Spanje                  9,75 € 
Topper van MW Norrel Robertson geënt op oude stijl van Châteauneuf-du-Pâpe met moderne toets. Fijne aroma’s van 
bosbessen en kruiden. Evenwichtig met zachte tannines. Garnacha (70-100 j.), Syrah & Mazuelo. Ooit huiswijn bij El Bulli!  
 

41. Roccamora Schola Sarmenti - Salento Puglia • 2020 • Italië                                 11,25 € 
Grootse wijn vol rijp fruit, geurend naar kruidnagel en Oosterse specerijen, mondvullend en vooral gebouwd op zijn fruit 
met enorm veel finesse. 100% Negroamaro. 40 jaar oude stokken, 8 maand Franse eik.  
 

42. Château Rocher Corbin Montagne St-Emilion • 2018 • Frankrijk                                                       14,95 € 
Intens gekleurde wijn, complexe geur van rode en zwarte bessen, aroma’s van rijp fruit, zachte en soepele tannines. Vettig 
en evenwichtig van structuur (Philippe Durand). 85% Merlot, 10% Cab. Franc en 5% Cab. Sauvignon. 12 maand op eik.   
 

43. Crasto Altitude DOC Douro• 2020 • Portugal                               16,95 € 

30%Touriga Nacional & 70% Touriga Francisca. Granaatrode kleur. De neus toont expressieve tonen van rood fruit in 
perfecte harmonie met lichte houtachtige aroma's en fijne kruiden. Charmante wijn, met een frisse, elegante afdronk. 
 

44. Baron de Brane Margaux • 2018 • Frankrijk                 30,95 € 
Tweede wijn van Ch. Brane Cantenac - 60% Merlot, 34% Cab.-Sauvignon & 6% Cabernet Franc. Zeer diepdonker purper 
ingekleurd. Aroma's van zwart fruit, munt, floraal. De mond is weelderig met smaken van rijpe vruchten. De textuur is 

zijdezacht en sensueel, een mooie frisheid brengt alles in evenwicht. Deze Margaux heeft een zeer vloeiende, volle smaak. 
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45. HB de Haut Bailly - Pessac-Léognan • 2018 • Frankrijk                23,95 € 
In het verleden heette deze wijn "Pessac Léognan" de Haut Bailly. Sinds jaargang 2018 werd deze omgedoopt tot "HB" 
de Haut Bailly. Het betreft het sap van de druiven van de jonge wijnstokken op Ch. Haut Bailly. Ze worden apart gevinifieerd 
teneinde deze soepelere en zachtere wijn te bekomen die al vanaf zijn jeugd heel lekker drinkbaar is. 
     

46. Château Mac Carthy St-Estèphe • 2019 • Frankrijk                26,90 € 
Cab.-Franc, Cab.-Sauv. & Merlot met een klein variabel deel van Haut-Marbuzet uit het vorige jaar. De samengestelde 
jonge wijn rijpt 9 m. op inoxen tanks en 9 m. in vaten waar Haut-Marbuzet 1 jaar heeft in gerijpt. Fijne neus met aroma's 
van rood fruit, kruiden en cacao. Elegant en subtiel, mooi intens fruit met delicate en goed geïntegreerde stevige tannines. 
 

47. Nerio Schola Sarmenti - Nardo Riserva Rosso Salento Puglia • 2018 • Italië                                     13,65 € 
Rustiek en dynamisch karakter. 80% Negroamaro en 20% Malvasia Nera di Lecce. 40 jaar oude stokken en 8 maand op 
Franse eik. Mooie elegante mondvulling, ondersteund door aparte kruidigheid, kruidnagel, kaneel, steranijs. Veel finesse. 
 

48. Goldmine Patina Syrah - Swarland Boekenhoutskloof • 2018 • Zuid-Afrika                           15,95 € 
Intense, rijke neus met geur van donkere bessen, zwarte kardemom, kruidnagel en grafiet. In de smaak zwarte pruimen, 
bramen en groene olijven en viooltjes. De wijn heeft een goede tannine structuur en hints van espresso, teer en steranijs 
in de afdronk. Op de hellingen van de Riebeekberg. 100% Syrah. 
 

49. Els Pics Priorat Bodegas Mas Alta • 2019 • Spanje                 14,95 € 
50% Grenache Noir, 25% Carignan, 15% Cab. Sauv. & 10% Merlot. Diep intens paarsrode kleur. Stevige maar ook frisse, 
kruidige geur met elementen van koffie en zwart fruit, pruimen & kruiden en lichte houttoets. Volle mondvullende afdronk. 
 

50. Chianti Classico Isole e Olena - Toscane • 2019 • Italië                 23,90 € 
Fraaie Chianti met een volrode tint en een uitgesproken fruitig aroma, met nuances van lichte kruiden en gebrande tonen. 
De smaak zet vol en sappig in en ontwikkelt zich evenwichtig, met fijne tannine in de finale. Balans en verfijning! 
 

51. Barbera d'Alba - Piani Pelissero - Piemonte • 2019 • Italië                19,30 € 
Pure elegantie en verfijning! De naam “Piani” is afkomstig van de regio waar de wijngaarden liggen voor deze Cuvée. Piani 
staat voor 'plat'. De wijngaarden staan er op een minder hellend landschap. Fijne aroma's van zwart en rood fruit. Subtiele 
aroma's van vanille en eik. Elegante en langdurige afdronk! 
 

52. Karam Corpus Christi • 2016 • Libanon                               26,00 € 
Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Cabernet Franc & Norton, aangeplant in het Jezzine gebied tussen 800 en 1300 meter 
hoogte in het Zuiden van Libanon. Complexe wijn in harmonie tussen natuur, aarde en mens. Aromatisch en uitstekend 
uitgebalanceerd en gestructureerd soepele wijn met groot verouderingspotentieel. 18 maand op 100% Franse Eik. 
 

53. Bodegas La Cepa Alta Crianza - Ribera Del Duero • 2019 • Spanje                17,90 € 
Wijn o.b.v. Tinta Fina. Fruitige aroma's, 14 m. gelagerd op Franse en Amerikaanse eik. Donkere kersenrode kleur. De 
neus herkent aroma’s van rijp fruit en kruidige toetsen. Evenwichtige full-body wijn. Wijngaard gelegen naast Pingus! 
 

54. Quaranta Sarme IGP - Terre Siciliane • 2018 • Italië                              16,50 € 

Een 100% Perricone is zeldzaam, maar wanneer het uit de handen komt van Vito Lauria bevinden we ons in een bad van 
sappige, diep geconcentreerde rode wijn met een gigantisch hoog cacao-gehalte en boordevol zoet fruit. Nog boeiender 
wordt het wanneer deze cocktail gedragen wordt door frisse zuren! 100% Perricone en 12 maand op eik. 
 

55. Château Etoiles de Sales - Lalande de Pomerol • 2018 • Frankrijk               18,95 € 
70% Merlot, 15% Cab. franc en 15% Cab. Sauv. Typisch boeket met mooie aroma’s van rood fruit. Goede structuur 
vanwege de vatlagering en fluweelzacht van smaak met noties van viooltjes, chocolade en zoethout. 
 

56. Wallace Ben Glaetzer - Barossa Valley • 2020 • Australië                               21,25 € 
Australische topwijnmaker die zeer hoge toppen scheerde bij Robert Parker. Zijn succes volgt uit de beperkte opbrengst 
van uitzonderlijk oude wijnstokken (tot 120 j.) van de beste velden. Sterke concentratie maar met elegantie en frisheid.  

 

57. Brocardo Barolo Brico San Pietro - Piemonte • 2017 • Italië                33,95 € 
100% Nebbiolo. In de neus volgen aroma’s van kers, viooltje, kruidnagel en zoethout elkaar non-stop op. In de mond wordt 
het echter gekenmerkt door een volle, harmonieuze en warme smaak, met een licht kruidige afdronk.   
 

58. Aromo Barrel Selection - The Blend - Maule Valley • 2017 • Chili               22,50 € 
Complexe, rijke intense smaak. Geur van donker fruit, specerijen, tabak. Mooie balans en lange finale met tonen van rijp 
donker fruit. 80% Cab.Sauv., Camenère & Petit Verdot. Wijngaarden ten zuiden van Santiago, tussen 2 bergen (Andes). 
 

59. Artigas Priorat - Bodegas Mas Alta • 2019 • Spanje                           21,95 € 
Bloedrood met een purperen randing. Mineraal, zwart & rood fruit, aroma's van munt & balsamicotoetsen. 
Zeer mondvullend, rijp fruit met zachte tannines en elegante diepte. 70% Grenache Noir, 25% Carignan & 5% Cab. Sauv.. 
 

60. Lucente - Tenuta Luce Della Vite • 2019 • Italië                  27,90 € 

Sangiovese & Merlot. Intens paarsrode kleur. Rijk en complex, met tonen van rijp fruit zoals kersen, frambozen en zwarte 
bessen en hints van eucalyptus en munt, verrijkt met tonen van rozemarijn en salie en geroosterde nuances van koffie en 
hazelnoot. Rond en fluweel, met fijne zijdeachtige geïntegreerde tannines. Afdronk van lichte nuances van verse amandel. 
 

61. Château Heritage - Bekaa Valley • 2019 • Libanon                 27,95 € 

Donkerrode kleur, fijne neus, zuivere smaak met aroma’s van truffels en bosvruchten. Mooie balans in de mond met een 
perfecte afdronk. Opgevoed in inoxcuve, waar de alcoholische en malolactische gisting plaatsvindt. Deze wijn bleef twee 
weken in contact met de schil van de druiven. 12 maanden gerijpt in eiken vaten. Fan van Musar? Dan is deze het 
ontdekken waard! 


