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       Voorjaarspromoties 2023 
Prijzen inclusief btw - Prijzen geldig tot 31 maart 2023 – Zolang de voorraad strekt 

 

 

BUBBELS 
 

Cava Pont de Ferro – Brut Reserva - Methode Tradicional    9.95                      Nu: 8.95 € 
Deze wijn kent een rijping op fles van 18 maand en een zeer lage dosage (3,4 gr). Afkomstig van de 
Macabeu, Xarel-Lo, Parellada, gelegen in de beste gemeente Tiana.  Fijne aroma’s van witte bloemen 
en witte pruimen, linden. De smaak begint met een levendige aanzet, zeer aangenaam en zacht 
mondcontact met een mooie balans en veel frisheid. 
 

Prosecco Lorenzon - Brut - DOC  Extra Dry • Italië         15.95             Nu: 14.90 €  
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 
 

Petit Bourgois Blanc 2021 - VDP Val de Loire          12.15      Nu: 11.25 € 
Droge frisse Loirewijn met typische toetsen van de Sauvignondruif. De wijngaarden zijn gelegen naast 
de appelatie Sancerre van Henri Bourgois. 100% Sauvignon Blanc. 
 

Cloud NINE 2021 – KARAM  Jezinne Zuid-Libanon        15.25      Nu: 13.95 € 
Sauvignon Blanc, Viognier & Semillon, 100% 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. 
 

Scaia Bianca – 2021  IGT Veneto - Tenuta Sant’ Antonio       12.90       Nu: 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.  
 

Menetou Salon 2020/21 - Clos de Coquin Blanc Chavet – Loire       16.75      Nu: 15.70 € 
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 leuke rondeur.  
 

Idisma Drios Assyrtiko 2020 – Wine Arte Estate  PGI  Griekenland      15.50      Nu: 14.50 € 
Intens groengeel. Unieke geur van sinaasappel, knapperig groen fruit en cederhout met gezouten 
citroen.Krachtig en fris van smaak met gele pompelmoes, knapperige groen/gele pruim, levendig fris 
limoenzuur, subtiel getoast eiken en een licht romige textuur. Paart de krokante frisheid van de 
Assyrtiko druif en de vulkanisch minerale crunch van Griekenland aan subtiel eiken. Vergist en daarna 
6 maanden gerijpt in Franse eiken vaten. 100% Assyrtiko 
 

Idisma Drios Chardonnay 2021 Wine Arte Estate PGI   Griekenland      15.50     Nu: 14.50 € 
Volle en rijke witte wijn uit de Drama regio op basis van 100% Chardonnay druiven met een vatrijping 
van ongeveer 5 maanden. Men vindt heel wat aroma's terug van tropisch fruit , vanille en noties van 
honing. Mooie, lange afdronk met een aangename frisheid. 
 
VERSO - Soave Superiore 2018 - Canoso   Italië                       15.20     Nu: 13.95 € 
80% Garganega, 10% Trebbiano di Soave, 10% Manzoni Bianco en een appassimento van 19 dagen. Bij 
deze methode worden gedroogde druiven zorgvuldig van de wijnstokken geoogst. Verfijnde 
mineraliteit en elegante zuren, mooi bittertje in finale met veel finesse. Amandel en zoet aandoende 
aroma’s. Subliem expressief. 
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Bourgogne Chardonnay 2021 – Château de Fuissé    Maconnais      18.40     Nu: 16.95 € 
De wijngaarden waar Château de Fuissé zijn witte Bourgognewijn oogst, zijn verdeeld over 4 
gemeenten in de Mâconnaisstreek: Davayé, Solutré, Prissé en Vergisson. Het bijzondere van deze 
unieke wijngaarden ligt in het feit dat ze allen grenzen aan de grote terroirs van de hoger geklasseerde 
percelen zoals Saint-Véran en Pouilly-Fuissé. Hun verscheidenheid ligt ook aan de basis van mooie, 
evenwichtige wijnen, rijk, mineraal en met een excellente fraîcheur. De neus ruikt overheerlijk naar 
citrusfruit en mandarijntjes, met een discrete vanilletoets en getoaste brioche. In de mond stevig en 
rijk van smaak met een mooie frisse toets. Deze Chardonnay proeft zeer soepel en heeft zeer veel 
finesse.  
 

ROSE WIJNEN 
 

Laurent Miquel Cinsault-Syrah - South of France • 2021 • Frankrijk      7.60               Nu: 6.95 € 
60% Cinsault en 40% Syrah. Volmondige, frisse roséwijn met fijne zuren van getalenteerd wijnmaker 
Laurent Miquel uit Saint-Chinian in de Franse 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.  
                   

AIX  Rosé 2021 - Côtes de Provence   France       15.95      Nu: 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 
 

Rosso Piceno Superiore 2020 - Saladini Pilastrie    Marche  Italiê     11.95                    Nu: 10.75 € 
70% Montepulciano en 30% Sangiovese. De neus is rijk en persistent met een bijzonder gesofisticeerd 
bessenaroma waarin hints van zwarte kers, hazelnoten, munt en aarde een diepe indruk nalaten. Het 
fris en fruitig smaakpalet is mooigestructureerd met een zijdezachte textuur met mooi versmolten 
taninnes. 
 

Brunel de La Gardine - Côtes du Rhône • 2020/2021 • Frankrijk                 11.95                    Nu: 10.95 € 
65% Grenache en 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. 
 

D de Dauzac 2020 - Bordeaux Rouge         12.45       Nu: 11.80 € 
Cabernet sauvignon 56%, merlot 44%.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).  
 

Scaia Rosso 2019 - Corvina  IGT Veneto  Tenuta Sant' Antonio      12.90       Nu: 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, 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.   
 

La Cova Negra 2020 – Tempranillo     Valencia   Spanje        8.95        Nu:  7.95 € 
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. 
 
Château Heritage, Nine  -  Libanon         15.25       Nu: 13.95 € 
Combinatie van de negen druiven waar het château mee werkt en namelijk Cinsault, Cabernet-
Sauvignon, Syrah, Mourvèdre, Carignan, Grenache, Tempranillo, Merlot en Cabernet-Sauvignon. De 
echte smaak van Libanon met behulp van de negen rode druivensoorten van de Bekaa-vallei. Château 
Heritage gebruikte voornamelijk Cinsault dat deze wijn zijn warmte en zachtheid gaf; Cabernet-
Sauvignon en Syrah die het zijn structuur, kleur en frisheid gaven; en de andere variëteiten die in kleine 
hoeveelheden aanwezig waren, gespeeld de rol van "zout en peper". De cocktail van de 9-druiven geeft 
deze wijn de smaak van rijpe pruimen met fruitsmaken en tabak. 
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Papa Luna Red 2020 - El Escoses Volante DO - Catalayud                              10.65                      Nu: 9.75 €  
Topper van Master of Wine 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 de huiswijn bij El Bulli!  
 

HB de Haut Bailly 2018 - Rouge Pessac-Léognan       28.65       Nu: 26.35 € 
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 gevinifeerd teneinde deze soepelere en zachtere wijn te bekomen al 
vanaf zijn jeugd heel lekker drinkbaar. 
     

Goldmine Patina 2019 – Syrah   Swarland   Boekenhoutskloof   Z.Afrika  15.95              Nu: 14.75 € 
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 
 

Els Pics 2020 – Priorat – Bodegas Mas Alta    Spanje      16.95       Nu: 15.95 € 
50% Grenache Noir, 25% Carignan, 15% Cabernet Sauvignon en 10% Merlot.Diep, intens paarsrode 
kleur, stevige maar ook frisse, kruidige geur met elementen van koffie en zwart fruit, pruimen & 
kruiden. Volle mondvullende afdronk van kersen en rijp, zwart fruit met een lichte houttoets. 
 

Bodegas La Cepa Alta 2020 – Crianza    Spanje      22.95                   Nu:  21.85 € 
De Bodegas La Cepa Alta is een Spaanse rode wijn uit Ribero del Duero, op basis van Tinta Fina.Fruitige 
aroma's in deze complexe wijn, 14 maanden gelagerd op Franse en Amerikaanse eik. De wijn heeft een 
donkere kersenrode kleur. De neus herkent aroma’s van rijp fruit, kruidige toetsen. Evenwichtige full-
body wijn. Wijngaard gelegen naast PINGUS. 
 

Brocardo Barolo Brico San Pietro 2018    Piemonte   Italië     33.95       Nu: 32.55 € 
100% Nebiolo. De neus is een rel van aroma's, kers, viooltje, kruidnagel en zoethout volgen elkaar non-
stop op. In de mond wordt het echter gekenmerkt door een volle, harmonieuze en warme smaak,met 
een licht kruidige afdronk.   
 

Lucente 2019/2020 - Tenuta Luce Della Vite   Italië      27.90       Nu: 25.95 € 
Cépages: Sangiovese , merlot. Het is een wijn met een intens paarsrode kleur. Het boeket is rijk en 
complex, met tonen van rijp fruit zoals kersen, frambozen en zwarte bessen en aangename balsamico-
hints van eucalyptus en munt, verrijkt met tonen van rozemarijn en salie en geroosterde nuances van 
koffie en hazelnoot. In de mond is het rond en fluweelachtig, met fijne en zijdeachtige tannines die 
perfect zijn geïntegreerd in de alcoholische component. De afdronk heeft lichte nuances van verse 
amandel die bijdragen aan het geven van elegantie en balans aan de wijn. 
 

Château Heritage 2019 – Bekaa Valley   Libanon                                           27.95                     Nu: 26.25 € 
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 plaats vindt. Deze wijn bleef twee weken in contact met de schil van de druiven.Deze specifieke 
wijn wordt 12 maanden gerijpt in Second Wine Oak Barrels. 
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          Volg ons op facebook! 
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