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       Voorjaarspromoties 2020 
Prijzen inclusief btw - Prijzen geldig tot 30 april 2020 

 

 

BUBBELS 
 

Cava Pont de Ferro - Brut Reserva • Spanje 

Deze wijn kent een rijping op fles van 18 maand en een zeer lage dosage (3,4 gr). Afkomstig van de 
Macabeu, Xarel-Lo en Parellada, gelegen in de beste gemeente Tiana. Superkwaliteit voor een kleine 
prijs met een fijne mousse die zeer lang in het glas blijft. 
Prijs: 8,95 euro                     Nu: 7,95 euro 
 

Prosecco Lorenzon - Brut DOC Extra Dry • Italië 

Gelegen in het steile heuvellandschap rondom het plaatsje Conegliano (Veneto), zo’n 50 km pal ten 
noorden van Venetië. Deze bubbel heeft een schitterende pareling. Frisfruitige en bloemige aroma’s 
worden mooi ondersteund door fijne noties van appel en citrusfruit. Dit leidt ons naar een delicate en 
zachte smaak met perfect gebalanceerde zuren. 
Prijs: 13,95 euro                   Nu: 12,95 euro 
 

WITTE WIJNEN 
 

Davide Blanc 2018 VDP d’Oc – Languedoc • Frankrijk 

Grote kwaliteit aan een kleine prijs van Belgische makelij. Diverse wijnen worden in wrak bij 
verschillende producenten in de Languedoc aangekocht en geblend tot een nieuwe wijn waar wat meer 
glans op ligt. 70% Sauvignon Blanc, 15% Ugni Blanc, 15% Colombard. 
Prijs: 6,85 euro                     Nu: 6,25 euro 
 

Montes Classic Chardonnay 2017 • Chili 

100% Chardonnay; fermentatie op inox, daarna op eiken vaten. De helft van het mengsel ondergaat 
malolactatische gisting onder strikt gecontroleerde omstandigheden, om de fruitige aroma’s te 
behouden en de complexiteit aan te moedigen in de wijn. Groenig-goud van kleur. Aroma’s combineren 
boter, vanille en tropisch fruit. Een frisse wijn, fruitig, mooie balans met romig complex midgehemelte 
en een elegante finale. 
Prijs: 9,95 euro                                                                                                     Nu: 8,95 euro 
 

Cheverny Blanc 2018 sec - Pascal Bellier - Loire • Frankrijk          

Een blend van 80% Sauvignon en 20% Chardonnay. Een Cheverny met de expressie van Sancerre. 
Een zeer verfrissend smaakpalet in limoentonen, licht en elegant. 
Prijs : 8,85 euro                     Nu: 8,05 euro 
 
Jo Vabond Chenin Blanc 2017 - Lionne du Villion • Zuid-Afrika   
Groene vijgen en witte perzik, wat gistachtige complexiteit en een vleugje kruiden. In de neus kweepeer 
en abrikoos. Mooi evenwicht en textuur, mineraal met pittige zuren en een hartige afdronk. 
Promotieprijs:                      Nu: 9,25 euro 
 

ROSE WIJNEN 
 

Château Galoupet 2018 - Cru Classé • Frankrijk 
Deze Cru Classé Rosé bezit heel wat frisheid met aroma's van wit fruit en kruiden. Zacht structuur met 
een heel mooi evenwicht tussen het fruit en de zuurtjes. De afdronk is elegant met kruidigheid. 
Prijs: 11,75 euro                   Nu: 10,75 euro 
 
Ópra Schola Sarmenti 2018 – Puglia • Italië 
100% Negroamaro van 50 jaar oude stokken, indrukwekkende rosé met verfijnde speelse zuren 
mondvullend en krokant. Bekroond 2018 in The New-York Times ‘’ Best rosé in the world ‘’ 
Prijs: 15,95 euro                   Nu: 14,75 euro 
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RODE WIJNEN 
 

Histoire de Gouts 2017 Grenache Noir - Languedoc • Frankrijk 
Een 100% Grenache Noir wijn is altijd lekker wanneer je deze een klein beetje koelt. De flinke dosis 
rood fruit zorgt voor een mooie aanzet in de mond gevolgd door een heerlijke sappigheid. 
Promotieprijs:          Nu: 5,95 euro 
 
Ter’ Raz Perigord Rouge – Bergerac • Frankrijk               
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 
Prijs: 7,50 euro                     Nu: 6,80 euro 
 

Langa Passion Garnacha 2017 - Viticulture Aragon • Spanje               

Kersenrode kleur met violet tinten, aroma’s van rijp rood fruit (aardbei en framboos) en kreupelhout, 
florale toetsen. Getoast, rokerig, tabak. Gestructureerde wijn die mooi in balans is, met frisse aciditeit. 
Pittig, zachte tannines. 
Prijs: 9,15 euro                     Nu: 8,10 euro 
 
 

Chateau Chapelle d’Aliénor by La Gaffelière 2016 - Bordeaux Superieur • Frankrijk  
Het Château Chapelle d'Aliénor ligt op heuvels, niet ver van Saint-Emilion. De wijn veroudert in vaten 
over een periode van 8 tot 10 maanden. Een mooie rode kleur brengt ons naar een smaakvolle 
combinatie van rondheid en kracht. Gemaakt onder de naam van Château Gaffelière in St-Emilion.  
Prijs: 12,95 euro                   Nu: 11,90 euro 
 

Charisma 2017 - Eikendal  Stellenbosch • Zuid-Afrika 
De Charisma 2017 is een ingenieuze creatie in de handen van Cellar Master, Nico Grobler, geïnspireerd 
door zijn reiservaringen over de hele wereld. De Shiraz (Rhône-vallei) geeft een strakke, frisse structuur 
met aromatische en gekruide ondertonen. Petit Verdot (Bordeaux) draagt bij aan een rijk beskarakter 
en de Sangiovese voegt, in echte Italiaanse stijl, fruitige smaken toe met flair in de mond. Het resultaat 
is een gedurfde, charmante, verleidelijke en uiteindelijk elegante wijn. 
Prijs: 16,10 euro                       Nu: 14,65 euro 
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          Volg ons op facebook! 
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