VIN DE FRANCE 'CHARDONNAY' 2019 ROPITEAU (7.00€/fles; 40.00€/doos 6fl.)
Deze knap gemaakte 'Chardonnay' van het bekende Bourgognehuis 'Ropiteau Frères' is één van onze bestverkopende
wijnen. Dit huis bestaat al 170 jaar en heeft een vlekkeloze reputatie als maker van uitzonderlijke witte Meursault's en
andere grote Bourgognenamen. Toen ze op een dag besloten om ook een meer prijsbewuste 'Chardonnay Vin de
France' op de markt te brengen, wisten we dat ze zich niet zouden laten kennen! Ze verbinden er immers hun naam en
reputatie aan en willen die ten allen prijze hooghouden, alleen het allerbeste is dan goed genoeg. En we mogen wel
zeggen dat ze ons niet teleurgesteld hebben, het is inderdaad een pracht van een wijn met een uiterst interessante
prijs/kwaliteitsverhouding! De druiven zijn afkomstig van wijngaarden in de streek van 'Limoux', een van de beste
'Chardonnay' streken in Zuid-Frankrijk. Zo'n volle smaak en indrukwekkend evenwicht zijn uitzonderlijk in deze
prijsklasse. Zijn ronde, verfrissende smaak maakt hem ideaal als glaasje-zo-maar zonder maaltijd, maar ook bij
gerechten zoals kreeft, krab, garnalen, scampi's, zalm, gebakken tong, tarbot en vele andere vissoorten, past hij
uitstekend. Ook kip, kalkoen en parelhoen verenigen zich graag met deze mooie witte wijn. Schenk hem vanaf nu al op
ongeveer 10 à 11 graden of bewaar hem nog even maar best niet langer dan zijn derde jaar. 'Ropiteau Frères' doet zijn
vlekkeloze reputatie alle eer aan met deze knappe witte wijn, voortreffelijk!

Dit aanbod is uitsluitend bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder.
Levering vereist de aanwezigheid van een volwassene.

ESPANA BLANCO RUEDA 2019 'VERDEJO' COMENGE (9.00€/fles; 52.00€/doos 6fl.)
Vader en zoon 'Comenge' nemen het wijn maken heel serieus, ze zijn maniakaal tot in het kleinste detail. Ze willen zich
echt onderscheiden door de kwaliteitslat steeds hoger te leggen en te blijven zoeken en experimenteren naar nieuwe
en betere oplossingen en technieken. Ze hebben in samenwerking met de universiteit van Madrid enkele nieuwe
vinificatietechnieken ontwikkeld en die zijn zo vernieuwend dat ze prompt gepatenteerd werden! Na slechts 2 oogsten
wisten ze zich al van een naam en een reputatie te verzekeren. Ze kregen onder andere 5 sterren (= maximum score) in
'Decanter Magazine' en werden in ditzelfde magazine tot de 3 beste Ribera's verkozen. Ook verscheidene
toprestaurants in Spanje zetten deze wijn op hun kaart. Alvaro Comenge bewijst met deze wijn dat hij niet alleen
uitstekende rode wijnen kan maken, maar ook heel fijne, elegante witte! De Spaanse appellatie 'Rueda' staat bekend
om zijn uitstekende witte wijnen. Het gebied is gelegen in het midden van 'Castilla-y-León', ten noordwesten van
Madrid, op zo'n 35 kilometer van de bekende D.O. 'Ribera del Duero'. De geschiedenis van de wijnbouw gaat hier zeer
ver terug maar het is pas vrij recent dat Rueda zijn hoog aangeschreven reputatie als witte-wijn-producent opbouwde.
Het begon allemaal toen de directeur van het bekende Rioja-wijnhuis 'Marqués de Riscal' samen met de gereputeerde
Franse professor 'Emile Peynaud' er in 1972 in slaagden een lekkere witte wijn te maken die beantwoordde aan de
moderne smaak. Dit was schijnbaar het startschot dat iedereen uit zijn diepe siësta haalde want sinds dan is alles in een
stroomversnelling geraakt. De reputatie van en vraag naar Rueda wijnen stijgt sindsdien nog elk jaar en er kwamen
ondertussen vele nieuwe producenten en voortreffelijke wijnen bij. Dé druif van deze streek is de 'Verdejo'. Het is een
zeer delicate druif die veel zorg vraagt en natuurlijk ontstaan is in Rueda. Om er het maximum uit te kunnen halen is het
zeer belangrijk om het juiste, moderne vinificatiemateriaal te hebben. Wijn van Verdejo bezit de structuur en balans om
goed te rijpen en na een paar jaar op fles wordt de smaak noot- en honingachtig. Het hoge gehalte aan glycerol zorgt
voor rondborstigheid. Hij heeft een mooie mondvulling, fruit en wat rondheid, veel body en een mooie, lange afdronk.
U schenkt hem best tussen zijn eerste en derde levensjaar, op 10 à 11 graden. Heerlijk bij allerlei visgerechten,
mosselen, rauwe of gepocheerde oesters en natuurlijk bij paella. Alvaro Comenge bewijst eens te meer zijn
vakmanschap, ook voor het maken van witte wijn. Heerlijk lekker!

Dit aanbod is uitsluitend bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder.
Levering vereist de aanwezigheid van een volwassene.

ESPANA ALMANSA ‘Reserva’ 2016 (7.00€/fles; 40.00€/doos 6fl.)
Het Spaanse appellatiegebied 'Almansa DO' ligt in de regio Castilië-La Mancha (provincie Albacete) in het uiterste
oosten van La Mancha. De negen gemeenten die de appellatie Almansa mogen voeren, liggen halfweg Noord- en ZuidSpanje, zo'n 100 kilometer van Benidorm en Alicante, en een goeie 300 kilometer ten oosten van Madrid. Een bodega
hier die echte kwaliteitswijnen maakt is `Bodegas Piqueras'. Men kan ze beschouwen als de voortrekkers van deze
streek, in Frankrijk hebben we dat ook al meermaals gezien dat één persoon of firma een hele wijnstreek tot betere
kwaliteit aanzet en zelf het goede voorbeeld geeft. Ze maken deze Castillo de Almansa Reserva, één van onze
bestverkopende wijnen en dat is geen toeval. De vele klanten die hem kennen, zullen het u beamen: het is een knappe
wijn! Hij won trouwens een aantal jaren geleden de eerste prijs in een vergelijkende proeverij van 'Testaankoop' waar
zowat alle in België verkrijgbare Spaanse wijnen (ook warenhuisketens deden mee) geproefd en vergeleken werden.
'Castillo de Almansa' won en werd uitgeroepen tot 'beste koop', de wijn met de beste prijs/kwaliteitsverhouding! Hij is
gemaakt van 50% Monastrell, 20% Tempranillo en 30% Garnacha Tintorera. Het is de specialiteit van deze bodega om
hun wijnen op eiken vaten te laten rijpen, ze hebben er zo 1500! Het resultaat is een fluwelig zachte smaak, soepel en
evenwichtig met natuurlijk een duidelijke, maar niet overdreven eiktoets. U kan deze wijn best drinken tussen zijn
derde en achtste jaar bij allerlei soorten vlees. Schenken op 17 à 18 graden.

Dit aanbod is uitsluitend bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder.
Levering vereist de aanwezigheid van een volwassene.

BORDEAUX ROUGE CHATEAU TOUTIGEAC GRANDE RESERVE 2016 (7.00€/fles; 40.00€/doos 6fl.)
De Bordeaux's van Château Toutigeac behoren al meer dan 25 jaar tot ons bestverkopende wijnen voor zowel wit als
rood. Dit sympathieke familiedomein wordt vandaag vakkundig geleid door vader Philippe en dochter Oriane Mazeau.
De wijngaarden zijn 75 hectare groot en er wordt grotendeels rode wijngemaakt (68 hectare), slechts 7 hectare is
beplant met druiven voor witte wijn. Het zijn stuk voor stuk voortreffelijke wijnen met een zeer interessante
prijs/kwaliteitsverhouding.
Deze vatgerijpte `Grande Réserve' wordt gemaakt met % Cabernet Franc, 35% Merlot, en 5% CabernetSauvignon. Voor
deze speciale versie worden vanzelfsprekend alleen de beste cuves gebruikt en die wijn verblijft vervolgens 12 maanden
op Amerikaanse en Franse eiken vaten. Door zijn ronde smaak kan u deze `Grande Réserve' nu al drinken als u wil, hij is
al heel lekker. U kan hem desgewenst ook bewaren tot zijn zevende levensjaar als u veel geduld heeft. Dit is een
overheerlijke rode wijn met een mooie eiktoets en volle smaak die het heel goed zal doen bij allerlei vleesgerechten
maar zich ook zonder maaltijd zeer vlot laat drinken. Schenk hem op 17 à 18 graden en geniet ervan...

Dit aanbod is uitsluitend bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder.
Levering vereist de aanwezigheid van een volwassene.

CAVA GRAN GESTA BRUT (10.00€/fles; 58.00€/doos 6fl.)
Cava is na Champagne de populairste en meest verkochte mousserende wijn. Het is één van de twee Spaanse wijnen die
niet wettelijk verplicht zijn `Denominacion de Origen' op het etiket te vermelden. De term `Cava' betekent wettelijk, in
Spanje en de hele EU: `mousserende wijn, gemaakt volgens de traditionele methode van gisting in de fles en
geproduceerd in specifieke, door de betreffende autoriteiten aangewezen gebieden'. 95 procent van alle Cava komt uit
Catalonië en 75 procent daarvan wordt in en rond de stad Sant Sadurni gemaakt. De eerste Cava werd in 1872 gemaakt
door ene Josep Raventos van het huis Codorniu. Aangezien rond de eeuwwisseling niemand dacht dat mousserende
wijn anders kon heten dan Champagne, noemde men Cava in die tijd gewoon `Xampan' (= Champagne in het
Castiliaans). Met de oprichting van de EEG in 1957 mochten echter alleen wijnen uit het district Champagne ook zo
genoemd worden in de toen 6 aangesloten landen en later, in 1986, toen Spanje toetrad tot de EU, is men volledig
overgegaan op de naam `Cava'. Deze 'Brut' van Gran Gesta is een ronde en elegante Cava met een bleke strogele kleur.
Zoals het Cava betaamt is ook deze lekkernij gemaakt volgens de ‘Méthode Traditionelle' met Xarel-lo, Maccabeo en
Parellada. Schenken als aperitief of als glaasje zo-maar op ongeveer 6 graden.

Dit aanbod is uitsluitend bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder.
Levering vereist de aanwezigheid van een volwassene.

COTES DE THONGUE ROSE 2020 LA CROIX BELLE CHAMP DES GRILLONS (9.00€/fles; 52.00€/doos 6fl.)
Het mooie domaine La Croix Belle is gelegen in Zuid-Frankrijk, niet zo ver van Béziers, in het vredige plaatsje Puissalicon.
Dit familiale domein, al meer dan 200 jaar van vader op zoon, is vandaag 110 hectare groot en de passie en trots om de
best mogelijke wijnen te maken blijft de belangrijkste drijfveer. De grote meerwaarde hier is de enorme variatie in
verschillende bodems. Sommige druiven groeien hier op een kalkbodem, andere op een ondergrond met kiezel of grote
en kleine keien. Elke van de vele verschillende druivenrassen van dit domein staat op de meest geschikte bodem en
plaats. Dit alles onder een gul aanwezige Zuid-Franse zon en een zuiverende wind die zowel uit de richting van de
Middellandse Zee als uit het binnenland kan komen, voornamelijk de 'Mistral' en de 'Tramontane'.
Omdat ze er op dit domein terecht van overtuigd zijn dat de hedendaagse techniek bij de vinificatie niets opbrengt als
de druiven niet van goede kwaliteit zijn, besteedt men hier bijzonder veel aandacht aan het werk in de wijngaard. Er
wordt voor een groot gedeelte volgens de biodynamische methodes gewerkt en uiteraard werkt men hier zo natuurlijk
mogelijk. Uiteraard besteedt men na het plukken van de druiven ook heel veel aandacht aan de vinificatie en gebruikt
men de modernste methodes en apparatuur om echte klassewijnen te maken. Deze rosé is gemaakt met 60% Syrah en
40% Grenache Noir. Hij is gevinifieerd op lage temperatuur om al zijn frisheid te behouden en verbleef daarna nog
enkele maanden op cuve alvorens gebotteld te worden. Het is een lichtkleurige rosé met een neus van bloemen en
kruiden. De smaak is bijzonder subtiel en harmonieus en verrast door zijn grote finesse! Hij zal heel mooi combineren
met wit vlees, charcuterie, gekruid lamsvlees of Aziatische schotels. Schenk deze zomerse verschijning op 10 graden
tussen zijn eerste en derde jaar en genieten maar.

Dit aanbod is uitsluitend bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder.
Levering vereist de aanwezigheid van een volwassene.

PAYS D'OC ROSE BELVY 2020 (7.00€/fles; 40.00€/doos 6fl.)
Belvy is de perfecte combinatie van de drie terroirs van de regio van Limoux: de mineraliteit van de Haute-Vallée, de
rondheid van het Mediterraans terroir en de frisheid van het oceanische terroir. Druiven worden mechanische geoogst
op perfecte rijpheid, geplet en gisten in betonnen tanks. Vinificatie gebeurt in roestvrijstalen kuipen. Een zachte filtratie
voor het vroege bottelen zorgt dat de aromatische frisheid behouden blijft. Je serveert deze wijn op 8-10°C. Hij heeft
een zomerse lichtroze kleur en bevat aroma's van klein rood fruit (frambozen, aalbessen). Hij combineert een soepele
en fruitige smaak met een mooie frisheid. Ideaal als aperitief en bij zomerse gerechten (gemengde salade, BBQ, enz.),
maar zonder meer bij elke gelegenheid te drinken.

Dit aanbod is uitsluitend bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder.
Levering vereist de aanwezigheid van een volwassene.

