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Merlot
La Baume Grande Olivette
Languedoc-Roussillon, Frankrijk
Druif: Merlot.
Geur van aardbeien en pepermunt en een volle fruitige smaak.

19.95

3.95

El Campo Reserva Privada
Central Valley, Chili
Druif: Merlot. In de neus kruidige tonen met kersen, zwarte bes
en rode bessen. De smaak is rond met aanhoudende aroma’s.
Zachte tannines en een zachte afdronk.

23.95

4.75

Deakin Estate
Victoria, Australië.
Druif: Merlot. Een krachtige geur met veel kruidigheid, laurier en
een vleugje eiken. Een mooie volle en rijke smaak, heerlijk romig,
kersen, pruimen en eindigt met rijpe en zachte tannines.

25.00

4.95

Groote Post The Old Man’s Blend Red
Darling, Zuid-Afrika
Druif: 50 % Merlot, 20 % Cabernet Sauvignon, 20 % Shiraz en 10 %
Cabernet Franc. Een fluweelzachte wijn met hints van witte peper,
sappige bessen en pruimen. Heerlijk lange afdronk. De druivenrassen
worden apart gerijpt op 300 liter Frans eiken en in RVS tanks.

27.95

5.50

Domaine de La Baume Grand Chataignier
Languedoc-Roussillon, Frankrijk
Druif: Merlot. Neus van wilde aardbeien en een hint van pepermunt.
De smaak geeft ronde en volle fruitige tonen.
6 maanden rijping op RVS vaten.

27.95

5.50

Puerto Viejo Reserve Viña Requingua
Curicó Valley, Chili
Druif: Merlot. Houtgerijpt. Tonen van framboos, gekonfijt fruit,
kruiden, getoaste aroma’s. Complex, evenwichtig en soepel in
de mond.

27.95

5.50

Russolo Friuli Due
Friuli, Italië
Druif: Merlot, Cabernet Sauvignon. Aangenaam en fruitig aroma,
zacht en rond in de mond. Een mooie evenwichtige wijn.

29.95

5.95

Sun Gate
Central Valley Californië, Verenigde Staten
Druif: Cabernet Sauvignon. Een Intens robijnrode wijn met geuren van
rijp rood fruit en kersen. In de mond een mooie ronde wijn met tonen
van rood fruit en met verfijnde tannines.

23.95

4.75

Domaine de la Baume Les Thermes
Languedoc-Roussillon, Frankrijk
Druif: Cabernet Sauvignon. Neus en mond: Donker fruit zoals zwarte
bessen en bramen. Mooie lange afdronk. 6 maanden rijping op RVS
vaten.

27.95

5.50

Funckenhausen La Espera
Mendoza, Argentinië
Druif: Cabernet Sauvignon. In de neus typische peper en rijp rood fruit.
Volle en soepele smaak met tonen van zwarte en rode bessen, cassis en
wat kruiden. Mooie aciditeit en verfijnde tannine in de afdronk.

29.95

5.95

Francis Ford Coppola Rosso
Californië, Verenigde Staten
Druif: Cabernet Sauvignon. Neus en mond: Aroma’s van kersen,
cassis en violet. Zwarte bessen met wat vanille en toast aroma’s.

35.00

6.95

Cabernet Sauvignon
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Cabernet Sauvignon
Kirrihill Regional Range Clare Valley
South Eastern Australië, Australië
Druif: Cabernet Sauvignon. Neus en mond: Aroma’s van bramen,
kersen, cassis en ceder. Rijk met vol rijp zwart fruit, fijne zuren en
sappige tannines.12 maanden gerijpt op Frans en Amerikaans eiken.

35.00

6.95

Finca Albret Viña de mi Madre Reserva
Navarra, Spanje
Druif: 95% Cabernet Sauvignon, 5% Merlot. Expressieve, krachtige
neus met aroma’s van bramen en cassis, hints van pruimen en droge
vijgen. Subtiele en complexe aroma’s van vanille, chocolade en
tabak. In de mond expressief, vol fruit en een perfect geïntegreerde
houttoon waardoor dit een complexe, evenwichtige en aantrekkelijke
wijn is. Elegante en lange afdronk.

49.95

9.95

Viña Chocalan Vitrum Blend 2013
Maipo Valley, Chili
Druif: 40% Cabernet Sauvignon, 38% Syrah, 8% Malbec,
8% Cabernet Franc. Krachtige en expressieve neus, zoet en pittig.
Rijpe roodfruit aroma’s en jam. Goed gebalanceerde, zachte en
stevige tannines. Romig, met anijsachtige tonen, rokerige hints en
bittere donkere chocolade in zijn aanhoudende smaak. 14 maanden
gerijpt in Franse eiken vaten.

59.95

11.95

Rupert & Rothschild Baron Edmond 2012
Stellenbosch, Zuid-Afrika
Druif: Cabernet Sauvignon, Merlot. Een zeer elegant en toch
weelderige, krachtige Bordeaux Blend, die behoort tot de beste in
zijn soort uit de Kaap. De wijn is vernoemd naar de beroemde vader
van Benjamin de Rothschild. De wijn is gerijpt voor 18 maanden in
nieuwe Franse eiken vaten.

89.95

17.95

Chateau Musar Bekaa Valley Rouge 2006
Druif: Cabernet Sauvignon. Bijzondere rode wijn met een helder
roodbruine tint en een gerijpt, kruidig aroma met nuances van leer,
gekonfijt rood fruit en eikenhout. De smaak zet vol en krachtig in en
eindigt soepel en lang. 24 maanden gerijpt op eikenhouten vaten.

89.95

17.95

Château Clair Moulin Médoc
Bordeaux, Frankrijk
Druif: Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot. In de neus fruitig
met aroma’s van kersen en drop. In de mond soepel en fruitig.

27.95

5.50

Château Sergant Lalande de Pomerol
Bordeaux, Frankrijk
70% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc. Zeer
intens, geuren van rijke, rijpe, kleine rode vruchten. Rokerige en
vlezige tonen en wat zoethout. Een volle wijn met zachte tannines,
frisse zuren en rijp fruit.

49.95

9.95

Château Meyre Haut-Médoc BIO Cru Bourgeois 2015
Bordeaux, Frankrijk
40% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 15% Cabernet Franc,
10% Petit Verdot. Complex boeket van rode en zwarte vruchten,
met een vleugje toast, cederhout, en kruidnagel. Mooie finesse in
de mond met prima balans tussen fruit, frisse toetsen, en mooi
verweven tannines. 18 maanden rijping, waarvan 12 maanden
enkel op vat met een variatie van 30 tot 60% nieuw hout.

55.00

10.95

Rode wijnen uit de Bordeaux
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Rode wijnen uit de Bordeaux
Château Brondelle Graves Grand Vin
Bordeaux, Frankrijk
Druif: Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot. Zwarte kers in
de neus met aroma’s van koffie en chocolade, evenwichtig en
aangenaam in de mond met een krachtige, lange fruitige afdronk.
Gerijpt op eikenhouten vaten gedurende 12 maanden.

59.95

11.95

Château Franc Mayne St. Emilion Grand Cru Classé 2008
Bordeaux, Frankrijk
Merlot, Cabernet Franc. Neus en mond: zwarte bessen, framboos
en met hints van teer. Mooie ronde wijn met fijne tannines en een
frisse afdronk.

69.95

13.95

Château Vieux Maillet Pomerol 2008
Bordeaux, Frankrijk
Merlot 90%, Cabernet Franc 10%. Pruimen, bramen, tabak en
minerale tonen. Frisse zuren, rijke tannines en een mooie kruidige
afdronk.

79.95

15.95

Château de la Haye Saint-Estèphe 2000
Bordeaux, Frankrijk
Druif: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc.
Erg lekkere Cru Bourgeois uit het mooie wijnjaar 2000. Geurt zacht
naar rijp fruit, tonen van tabak, leer en ceder. Smaak begint zacht
maar wordt al snel lekker stevig. Bosfruit op de achtergrond.

79.95

15.95

Château Cantemerle Haut-Médoc 2010 5ème Cru Classé
Bordeaux, Frankrijk
Druif: 52% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 5% Petit Verdot,
8% Cabernet Franc. De verschillende componenten rijpen 12
maanden los van elkaar in afzonderlijke vaten. Pas daarna wordt de
uiteindelijke blend gemaakt. Elegantie, diepgang, zwarte bessen en
rijpe kersen, bloemig en met zachte tannines.

89.95

17.95

Château Fonplegade Saint-Émilion 2001 Grand Cru
Bordeaux, Frankrijk
Druif: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. Deze wijn is
de beste van het huis Armand Moueix. Hij bezit verfijning en
vooral veel fruit, waaronder dat van bosbessen en zwarte bessen.
In de mond cacao, kaneel en rokerig hout en met mooie tannines.

99.95

19.95

Château Prieuré Lichine Margaux 4ieme Grand Cru 2015
Bordeaux, Frankrijk
Druif: 55% Cabernet Sauvignon , 40% Merlot en 5% Petit Verdot
Frisse maar rijpe neus van aardbeien en kersen. Een zeer fijne en
elegante stijl, typisch Margaux, met heel wat fijn fruit dat als het
ware openbarst in de mond. De smaak is levendig en delicieus,
verfrissend en lekker sappig. Goed geconcentreerd zonder overdaad.
De tannines zijn fijn, edel en zeer mooi. De afdronk blijft lang en is
sappig met een mooie frisheid.

119.95

23.95

Château Nenin Pomerol 2009
Bordeaux, Frankrijk
Druif: 67% Merlot en 33% Cabernet Franc. Frisse, minerale neus
met veel zwarte kersen, pruimen en hints van truffel, tabak en een
vleugje cacao. Stevige, gestructureerde stijl.

149.00

Château Lascombes Margaux 2ieme Grand Cru 2010
Bordeaux, Frankrijk
Druif: Merlot 50%, cabernet sauvignon 45% en petit Verdot 5%.
Een edel bondgenootschap tussen kracht en finesse. De neus is
evenwichtig en complex. De mond is vol en de begeleidende
tannine geeft hem een meer dan nobel karakter. De afdronk is lang
en indrukwekkend. Zondermeer een topwijn!

225.00
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Syrah
Fox Grove
South Eastern Australia, Australië
Druif: Shiraz, Cabernet Sauvignon. In de neus tonen van rijpe rode
Bessen en een vleugje specerijen. Een volle ronde smaak met zachte
tannines.

25.00

4.95

Domaine la Baume La Jeunesse
Languedoc-Roussillon, Frankrijk
Druif: Syrah. Geur van rode bessen en zwarte peper. In de mond
vol en fruitig. 6 maanden gerijpt op RVS vaten.

27.95

5.50

Puerto Viejo Reserve Viña Requingua
Curicó Valley, Chili
Druif: Syrah. Houtgerijpt. Neus en mond: Framboos, zwart fruit,
peper, toast. Rond en harmonieus, veel fruit en rokerig.

27.95

5.50

Krondorf Shiraz Barossa Valley
Barosssa Valley, Australië.
Druif: Shiraz. Een neus van donkere bessen en specerijen. Kruidige
zwarte bessen in de mond met geïntegreerde eiken en stevige
tannines.

32.95

6,50

Toro de Piedra Gran Reserva
Curico Valley, Chili
Druif: Syrah, Cabernet Sauvignon. Volle neus van framboos, zwarte
peper, nootmuskaat en koffiebonen. Fris en rond in de mond en een
aangename afdronk met tonen van vanille.

35.00

6.95

Zonneweelde Private Selection Shiraz
Breedekloof, Zuid-Afrika
Druif: Shiraz. In de neus rokerig met peperaroma’s. Een royaal palet
met kruidige en fruitige ondertonen, waarbij het eikenhout mooi in
balans is met fruit. De druivenstokken zijn 18 jaar oud. 24 maanden
gerijpt op 85% nieuw Frans eiken, 15% op Amerikaans eiken vaten.

39.95

7.95

Terres de La Baume
Languedoc-Roussillon, Frankrijk
Druif: Syrah, Cabernet Sauvignon. Op eikenhout gerijpte wijn met
complexe aroma’s van viooltjes, gekonfijt bramenfruit en koffie. Zijn
smaak is rond en fluweelzacht met tonen van chocolade en lekkere
kruidigheid. De volle afdronk heeft veel lengte.

49.95

9.95

Katnook Founders Block
Coonawarra, South Australia
Druif: Shiraz. Veel zoet fruit in de geur, met aangename confiture,
vleugje chocolade en exotisch hout. Vleugje mint, eucalyptus, zoet
fruit, kruiden en confiture, tijm, rozemarijn, salmiak, drop, fruit, een
rijpe smaak, heerlijk zacht. 60% rijpt op gebruikte Amerikaans en
Frans eikenhouten vaten.

49.95

9.95

Château d’Agel CB6 2012
Languedoc-Roussillon, appelatie Minervois, Frankrijk
Druif: Syrah, Grenache noir. Een krachtige en complexe wijn. Tonen
van kersen, toast, wat vanille, verse vijgen, pruimen, nootmuskaat en
mint. In de mond mooie tannines, vol en een heerlijke lange afdronk
met tonen van geroosterde amandelen.

89.95

17.95

Geoff Merrill Henley 1999
McLaren Vale, Australië
Druif: Shiraz. Complexe neus met kruidige aroma’s, drop en rijp
zwart fruit. Tevens wat leer, tabak en cederhout door de ontwikkeling.
In de mond verfijnde zuren en een enorme afdronk. Waanzinnige
Australische Shiraz met prachtige ontwikkelingstonen.

99.95
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Vranec
Chateau Kamnik Winemakers Selection
Skopje, Macedonië
Druif: Vranec 40%, Merlot 40% en Carmenere 20%. De geur is complex;
zijn dominant fruitig-kruidig karakter onthult rijpe morellen aangevuld
met ondertonen van vanille. De smaak is vol, met een fluweelzachte
structuur en een lange afdronk.

39.95

Chateau Kamnik Terroir Grand Reserva 2013
Skopje, Macedonië
Druif: Vranec. Een fruitige en kruidige neus van rijpe bramen,
bosbessen, pruimen en een discreet vleugje mint. Een uitzonderlijk
volle en intense smaak van rode bessenjam met een lange en
voortdurende chocolade nasmaak. Harmonische zuren, de zachte,
fluweelachtige tannines en het complexe bouquet met een fijne
structuur maken dit tot een top wijn.

139.95

7.95

Carmenère
Viña Chocalan Reserva
Maipo Valley, Chili
Druif: Carmenère. Fruit gedreven aroma’s met vooral rood fruit en
pruimen. Zachte tannine, zeer harmonieus in de mond met een zachte
afdronk.

29.95

5.95

Toro de Piedra Viña Requingua Gran Reserve
Maule Valley, Chili
Druif: 60% Carmenère, 40% Cabernet Sauvignon. Kruidige neus met
bramen, vers hout en kersenlikeur. Vol in de mond, goed gestructureerd
en met een lange afdronk van toast en brandewijn.

35.00

6.95

Thembi Wines The Belief Fair Trade
Western Cape, Zuid-Afrika
Druif: Pinotage. Rijp fruit springt uit het glas. Perfecte balans tussen
weelderige bessen en mooi geïntegreerde eik. Hints van chocolade,
mokka, vanille en zuiderse kruiden. Volle, rijke wijn met een mooie
structuur en een fluweelzachte finale.

25.00

4.95

Barista Coffee
Franschhoek, Zuid-Afrika
Druif: Pinotage. Kleur is diep donkerrood. Expressieve neus met tonen
van mokka, donker fruit en kruiden.

29.95

5.95

Whinfield Estate Zinfandel
Californië, Verenigde Staten
Druif: Zinfandel. In aanzet een lichte zoete toon, geur van kruiden,
bessen en rijpe kersen. De smaak is sappig met veel rood fruit en een
zachte tannine structuur.

27.95

5.50

Masseria Trajone Italian Zinfandel
Puglia, Italië
Druif: Zinfandel. Intense, rijpe neus van bosvruchten en ander zwart
fruit met hints van peper, specerijen, chocolade en een vleugje drop.
Sappige en weelderige aanzet die uitmondt in een wervelende
smaakexplosie. Heerlijk soepele structuur en een indrukwekkende
afdronk.

29.95

5.95

Francis Ford Coppola Winery Diamond Collection
Californië, Verenigde Staten
Druif: Zinfandel. Zwoele geur met veel peperigheid, kersen,
frambozen en vanille. De smaak is romig en intens, heerlijke
confiture, wat peper, smakelijk, heeft een lichte kruidigheid en
wat soepele tannines na.

42.95

8.50

Pinotage

Zinfandel
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Pinot Noir - Pinot Nero - Spätburgunder
SGJ Bimmerle
Baden, Duitsland				
Druif: Spätburgunder. Tonen van rode bessen, bosbessen, bramen en
zoete kers. Deze rode wijn prikkelt met een pittige toon. Op het
gehemelte in hij zacht met een lange afdronk. Korte rijping op grote
eikenhouten vaten.

27.95

5.50

Cuvée Michel Léon SGC
Elzas, Frankrijk
Druif: Pinot Noir. Geur van kruidnagel en fruit zoals kersen,
Frambozen en rode bessen. Wat pittig bij aanvang, maar rood
fruit overheerst.

29.95

5.95

Siegbert Bimmerle
Baden, Duitsland				
Druif: Spätburgunder. In de neus en mond tonen van zwarte bessen
en bramen. Een elegante wijn met een fruitige smaak en verfijnde
tannines. Expressief en een mooie lange afdronk.

39.95

7.95

Ra Nui Wairau Valley
Marlborough, Nieuw-Zeeland
Druif: Pinot Noir. Aroma’s van rijpe zwarte kersen, zwarte pruimen
en peper. In de mond een vleugje hout en kruiden. Gulle, verfrissende
en elegante stijl. De wijn is 9 maanden gerijpt op Frans eiken.

39.95

7.95

Russolo Friuli Grifo Nero Reserve
Friuli, Italië
Druif: Pinot Nero. Delicaat, fruitig, aroma’s van teer en vanille. In de
mond fluweelzacht en mooi rond. 12 maanden gerijpt op Frans en
Amerikaans eiken.

39.95

7.95

Francis Ford Coppola Winery Diamond Collection
Californië Monterey County, Verenigde Staten
Druif: Pinot Noir. In de neus tonen van aardbei, bessen, vanille, wat
confiture en een lichte peperigheid. In de mond soepel met een
vleugje kruidigheid en met tonen van rijp fruit. Een prachtige
Pinot Noir van de hand van wijnmaker Corey Beck.

59.95

11.95

Château de Santenay Vieilles Vignes
Bourgogne, Frankrijk
Druif: Pinot Noir. In de neus tonen van frambozen, bosbessen en
vanille. Elegant, vol van smaak met hints van rijp rood en zwart fruit,
kruiden en chocolade. Mooie balans en heeft een lange afdronk met
ronde tannines.

45.00

8.95

Chateau de Santenay Mercury Pinot Noir
Bourgogne, Frankrijk
Druif: Pinot Noir. Prachtige aroma’s van aardbeien en frambozen in
de neus. Een fijne en elegante wijn met smaken van rode vruchten.
Alcoholische en malolactische fermentatie in houten vaten gedurende
12 maanden.

55.00

10.95

Château de Santenay Mercurey 1er Cru Les Puillets
Bourgogne, Frankrijk
Druif: Pinot Noir. In de geur zwoele tonen van rijp fruit zoals
frambozen en bessen. Sappige en rijke smaak van bramen, bessen,
truffel en een vleugje kruidigheid. De wijn is heel mooi in balans met
zachte tannines en heeft een heerlijk lange en elegante afdronk.

65.00

12.95

Pinot Noir uit de Bourgogne
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Pinot Noir uit de Bourgogne
Seguin Manuel Nuits-Saint-Georges Vieilles Vignes
Bourgogne, Frankrijk
Druif: Pinot Noir. In de neus frisse aroma’s van donker fruit, cassis en
bramen. Subtiele en delicate toets van geroosterd hout. In de mond
zeer fruitige aroma’s. Lange afdronk. Na de vergisting verdere rijping in
eiken vaten gedurende 14 maanden.

99.95

19.95

Seguin Manuel Aloxe-Corton Clos Du Chapître 1er Cru
Bourgogne, Frankrijk
Druif: Pinot Noir. Rokerige neus met donkere tonen van wilde bessen,
zwarte kersen, aardse toetsen, een vleugje geschroeid hout en een
zweem van zachte kruiden. Typisch mineraal karakter eigen aan zijn
terroir. Lange evenwichtige afdronk. 15 maanden op Frans eiken
gerijpt, waarvan 30% nieuw eiken.

119.95

23.95

Zweigelt
Landhaus Mayer
Niederösterreich, Oostenrijk					
Druif: Zweigelt. Aroma en smaak van kersen en pruimen. Een palet
van rood fruit met een licht kruidige afdronk.

27.95

5.50

Weingut Netzl Carnuntum Cuvée
Carnuntum, Oostenrijk
Druif: Zweigelt, Blaufränkisch en Merlot. Donkere bessen met een
interessante kruidigheid in de neus. Zacht en sappig fruit in de mond
met een zeer elegante stijl. Rijping gedurende 20 maanden in nieuwe,
kleine Frans eiken vaten.

35.00

6.95

Weingut Netzl Anna-Christina
Carnuntum, Oostenrijk
Druif: 60 % Zweigelt, 20 % Merlot, 20 % Cabernet Sauvignon. Sappige
kersentonen en kruidige nuances in de neus. De structuur is krachtig en
elegant met rijpe tannines en een intens geconcentreerde smaak.
20 maanden gerijpt op nieuw Frans eiken vaten.

79.95

15.95

Weingut Netzl Selection Haidacker
Carnuntum, Oostenrijk
Druif: Zweigelt. Veel sap en donker fruit in de neus, wat nougat en
geroosterde aroma’s, Sappige kersen in de mond, goede en zeer
langdurige structuur met rijpe tannines in de finale.
18 maanden gerijpt op nieuwe Frans eiken vaten.

79.95

15.95

Domaine Clavel Régulus Côtes du Rhone Rouge
Rhone, Frankrijk.
Druif: 40% Grenache, 30% Syrah, 10% Carignan, 10% Cinsault,
10% Marselan. Je ruikt de krachtige, maar toch charmante geuren van
vers rood fruit en cacao direct. In de mond is deze rode wijn mooi
zacht en rond met heel veel vers fruit. De afdronk is lekker lang en
zijdezacht.

25.00

4.95

Domaine Clavel Côtes du Rhône Village Chusclan Rouge
Rhone, Frankrijk.
Druif: 70% Grenache, 20% Syrah, 10% Carignan. Helder en expressief
van stijl, met een aromatisch boeket van rijpe zwarte kersen en
frambozen. In de mond vol, geconcentreerd met een frisse textuur.
Tonen van bramen, zijdezachte tannines, een vleugje zoethout en
specerijen.

32.95

6,50

Domaine Brunely Châteauneuf Du Pape 2015
Rhone, Frankrijk.
Druif: 60% Grenache, 40% Syrah. Braambessen, zwarte kersen en
Provençaalse kruiden van de grenache en zwarte bessen, cassis, peper
en violet van de Syrah. Indrukwekkende, prettige afdronk. 18 tot 24
maanden rijping op houten vaten en nog 6 maanden op fles.

69.95

13.95

Grenache
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Malbec
Bodega y Viñedos Lanzarini Monte Cepas
Mendoza, Argentinië
Druif: Malbec. Intens donkerrode kleur. Aroma’s van bramen,
zwarte bessen en violet. Een smaak explosie waarbij de fruitsmaken
lang in de mond blijven. 10% van de wijn rijpt in eiken vaten en
rijpt gedurende 3 maanden op fles.

25.00

4.95

Funckenhausen La Espera
Mendoza, Argentinië
Druif: Malbec. In de neus braambes, violet en een lichte kruidigheid.
Volle, diepe maar aangename smaak met een vleugje framboos en
kokosnoot. Aanhoudende afdronk, gestructureerd en lang. 40% van
de wijn rijpt 6 maanden op eiken vaten waarna die met 60% houtvrije
wijn wordt geblend teneinde wat meer structuur te geven en toch het
zuivere, fruitige karakter te behouden. 6 maanden rijping op de fles.

29.95

5.95

Salentein Barrell Selection
Mendoza, Argentinië
Druif: Malbec. Een prachtig mooie lange afdronk maar geniet eerst
van de heerlijke geuren en aroma’s van rood fruit, bramen, pruimen,
chocolade en vanille. De wijn een mooie body en fruitig karakter.
12 maanden rijping op eikenhouten vaten.

35.00

6.95

Clunia
Castilla y León, Spanje
Druif: Malbec. Een Malbec uit deze regio is uniek. Aroma’s van rijp
rood en zwart fruit, subtiele kruidige en minerale tonen. In de mond
tonen van bramen, bessen, pruimen, lichte hints van zwarte peper,
tonen van toast en karamel. Een geweldige Malbec met een heerlijke
lange afdronk. 15 maanden gelagerd in Frans eiken vaten.

59.95

11.95

Salentein Single vineyard La Pampa 2014
Mendoza, Argentinië
Druif: Malbec. Blauwe bes, aalbes, floraal, kruidig en tonen van
balsamico. Een op Frans eiken gerijpte Single Vineyard die je het
ware karakter van de Malbec druif laat beleven. Een stoere body met
fijne tanninestructuur en lange afdronk. De druiven voor de single
Vineyard zijn afkomstig van het ‘La Pampa Estate’ op een hoogte
van ongeveer 1350 meter.

69.95

13.95

Salentein Gran Vu Uco V. Blend 2012
Mendoza, Argentinië.
Druif: Malbec en Cabernet Sauvignon. Bevat complexe en intense
aroma’s die doen denken aan zwart fruit, zoethout en menthol. Elegant
en goed gestructureerd met rijpe tannines. Het feestje duurt nog lang
voort in een prachtige afdronk. 24 maanden gerijpt in eikenhouten
225 liter barriques. De meest prestigieuze wijn van Bodegas Salentein,
afkomstig van de beste druivenstokken van de Cabernet Sauvignon
en Malbec uit de Uco Vallei

99.95

19.95

Coleção As Portuguesas Moçoila
Alentejo, Portugal
Druif: Touriga Nacional, Tinta Miúda en Alicante Bouschet. In de
neus rijp fruit en een zuiderse kruidigheid. Zwarte kersen, braambessen,
zwarte pruim, wat kaneel, kruidnagel en jeneverbes. Lekker, weelderig
mondgevoel, rijk, soepel en rond. Rijping op Frans eiken vaten
gedurende 9 maanden.

32.95

6.50

Golan Heights Winery Yarden T 2
Golan Heights, Israel.
Druif: Touriga Nacional, Tinto Cao. Deze aantrekkelijke blend van
typische Portugese druivensoorten is krachtig en kruidig. Heeft 18
maanden gerijpt in Frans eiken vaten. Tonen van kersen, pruimen en
bloemen, omlijst door een vleugje chocolade en Frans eiken.

69.95

13.95

Touriga Nacional

ROOD & ZO

Tempranillo
Castillo de Solisticio Reserva
Catalonië, Spanje
Druif: 75% Tempranillo, 25% Cabernet Sauvignon. Een intens
aroma van rijp rood fruit, cacao en vanille. De smaak is krachtig,
mineraalachtig en mede door de rijping op eikenhouten vaten,
hints van vanille.

23.95

4.75

Rioja Vega Crianza
Rioja, Spanje
Druif: Tempranillo, Mazuelo, Garnacha. 12 maanden op eikenhouten
vaten gerijpte wijn, 6 maanden rijping op fles. In de neus donker
fruit en een zachte vanilletoon. De smaak is vol en sappig.

27.95

5.50

Rioja Vega Reserva
Rioja, Spanje
Druif: Tempranillo, Graciano, Mazuelo. 14 maanden op Amerikaans
en 5% op Franse eikenhouten vaten gerijpt, 12 maanden op fles. Een
heerlijke intense geur van rijp fruit, eucalyptus, leer en vanille. De
smaak is zeer zacht, rijk met rijp fruit en een mooie vanille toon.

35.00

6.95

Viña Solorca
Ribera del Duero, Spanje
Druif: Tempranillo. Deze wijn heeft fruitige aroma’s met fijne tonen
van toast. Rond, vlezig en vol van smaak, met hints van tabak en hout.
Zijdezacht mondgevoel met een lange en complexe afdronk.
24 maanden op Amerikaans eikenhouten vaten en 6 maanden op
nieuwe Frans eikenhouten vaten.

39.95

7.95

Clunia Tempranillo
Castilla y León, Spanje
Druif: Tempranillo. In de neus tonen van fruit zoals rode bessen, kersen,
pruimen en cassis. De complexe aroma’s van specerijen, vanille, cacao
en eucalyptus door de rijping op eikenhouten vaten. In de mond zachte
tannines, rond, evenwichtig, harmonieus en een mooie lange afdronk.

39.95

7.95

Conde Valdemar Gran Reserva DOC
Rioja, Spanje
Druif: Tempranillo. 3 jaar gelagerd op Amerikaans eiken. Daarna
minimaal 2 jaar op fles gerijpt. Heerlijk zwoel in de geur, veel kracht,
karamel, mooi vanille en een vleugje chocola. Geconcentreerd en
mondvullend in de smaak, romig met wat zachte tannines na.

49.95

9.95

Rioja Vega Aniversario 2011
Rioja, Spanje
Druif: Tempranillo 75%, Garnacha 20%, Mazuelo 5%,. In de neus
een breed scala aan aroma’s: zeer rijp fruit, chocolade, sterke drank,
jam, compote, toast, kokosnoot, geroosterde aroma’s en cederhout.
In de mond vol, fluweelachtig en zwoel. Het is een wijn met een
grote persistentie en een geweldige balans.

59.95

11.95

Clunia Finca El Ricon
Castilla y León, Spanje
Druif: Tempranillo. Aroma’s van rood en zwart fruit, zoals bessen,
nectarines, bramen en cassis. Perfecte balans van kruidige nuances
zoals cacao en kaneel. De warme smaak, de intensiteit van het fruit,
finesse en de wat zoete tannines geven een verfijnde afdronk.
De wijn is 18 maanden gerijpt op Frans eiken.

69.95

13.95

29.95

5.95

Monastrell
Cortijo Trifillas 12 Months Crianza
Jumilla, Spanje.
Druif: Monastrell. Aangename neus van rijp rood fruit, zachte
kruiden en een vleugje vanille. Intens maar soepel karakter. Lange,
volle en licht rokerige afdronk. 12 maanden rijping op nieuw Frans
eikenhouten vaten.

ROOD & ZO

Carignan
Joan Simó Les Eres Carignan 2011
Catalonië, Priorat, Spanje
Druif: Carignan, Grenache. In de neus mineralig met tonen van drop
en vanille. Vol in de mond, krachtig en met een lange afdronk. Dit is
een speciale selectie van een kleine wijngaard met 100-jaar oude
Grenache. Dit is een heel bijzonder gebied waar de Grenache zeer
fruitig, elegant, complex en evenwichtig is, wat een wijn met veel
karakter geeft. Aangevuld met druiven uit een kleine wijngaard met
100-jaar oude Carignan.

89.95

17.95

99.95

19.95

Masseria Trajone DOP Nero D’Avola
Sicilië, Italië
Druif: Nero d’Avola. In de neus aroma’s van vanille, tijm en een
vleugje peper. Stevig maar zwoel karakter met veel rijp fruit.
Sappige en kruidige afdronk.

27.95

5.50

Lombardo Vini Nero d’Altura
Sicilië, Italië
Druif: Nero d’Avola. Heerlijke aroma’s van rood fruit en kruiden.
In het bijzonder kersen en zwarte peper. In de mond is deze wijn
vol, evenwichtig en met een fluweelzachte smaak.

39.95

7.95

Masseria Trajone Primitivo di Manduria
Puglia, Italië
Druif: Primitivo. Zwoele neus met veel rijp zwart en rood fruit.
Braambessen en zwarte pruimen domineren de smaak. Kruidige hints
van kaneel en zoethout. De smaak is vol, intens en soepel en resulteert
in een lekker sappige en aangename afdronk.

29.95

5.95

Gran Appasso Old Vines
Puglia, Italië
Druif: Primitivo. Wilde bessen en konfijt van pruimen in de neus, rode
bessen, violet, kruiden en een vleugje grafiet en cacao. In de mond vol
met een zacht en rond karakter. Mooi evenwicht tussen fruit en kruidige
smaken resulterende in een indrukwekkend lange afdronk.

49.95

9.95

Masca del Tacco Primitivo Riserva Piano Chuso Old Vines
Puglia, Italië
Druif: Primitivo. In de neus veel zwart fruit, wilde bessen en zwarte
kersen, violet, drop en andere zoete kruiden. Na het walsen tonen
van grafiet, peper, cacao, geroosterd hout, leder en een zweem van
balsamico. 100% zeer oude wijnstokken. Rijping minstens 9 maanden in
grote houten vaten en nog minstens 6 maanden rust op de fles.

69.95

13.95

Geheim
Laku Viña Requingua Barrel Selection 2010
Curicó Valley, Chili.
Druif: Geheim. Ontdek deze mysterieuze wijn! Zeer intens. De
aroma’s van donker fruit, rijpe aardbei, jam, gedroogde vijgen,
pruimen, cacao en koffie zorgen voor een wijn vol verrassingen.
Vol en romig in de mond met een goed gestructureerde, lange
afdronk met tonen van koffie en pruimen. 16 tot 18 maanden in
nieuwe Frans eiken vaten gerijpt.

Nero d’Avola

Primitivo

ROOD & ZO

Sangiovese
Cignozza Chianti Riserva DOCG
Toscane, Italië
Druif: 80% Sangiovese 20% Canaiolo. 24 maanden gerijpt op Frans
eiken, 12 maanden op fles. In de neus complexe en intense tonen
van fruit zoals pruimen. De smaak is vol met zachte tannines,
harmonieus en zeer persistent.

39.95

7.95

Brunelli Rosso di Montalcino DOC
Toscane, Italië
In de neus mooie bloemige tonen met hints van kruiden en munt.
De wijn is medium-bodied, met een goede zuurgraad en zachte
tannines. De wijn is op zowel Frans als Sloveens eikenhout gerijpt
voor een periode van 9 maanden.

39.95

7.95

Cignozza Peregrinus
Toscane, Italië
Druif: Sangiovese. Een complex en intens aroma van pruimen en
toast. De smaak is vol, goed gestructureerd, fruitig en soepel. Deze
geweldige Sangiovese is 18 maanden gerijpt op 225 liter Frans
eiken vaten waarna nog 6 maanden op fles.

49.95

9.95

Brunelli Brunello di Montalcino DOCG 2011
Toscane, Italië
Druif: Sangiovese. Een volle en delicate geur met tonen van wilde
bessen, met in de mond tonen van zwarte kersen en vanille.
36 maanden op zowel Sloveens als Frans eiken gerijpt, en heeft een
minimale flesrijping van 6 maanden gehad.

59.95

11.95

Brunelli Brunello di Montalcino Riserva DOCG 2010
Toscane, Italië
Druif: Sangiovese. In de neus complexe en intense aroma’s van
kersen, framboos, drop en balsamico. Krachtige body, goede
verhouding tussen tannines en zuurgraad. De afdronk is lang, met een
overdaad aan rijp rood fruit en kruiden. De wijn heeft 42 maanden
houtrijping gehad op zowel Frans als Sloveens eikenhouten barriques.

89.95

17.95

Gran Appasso
Puglia, Italië.
Druif: Negroamaro, Syrah en Cabernet Sauvignon. Zwoele neus met veel
wilde bessen, rode bloemen, zuiderse kruiden en een vleugje humus en
eucalyptus. Lange, weelderige afdronk.

29.95

5.95

Masseria Trajone Appassimento
Puglia, Italië.
Druif: Negroamaro en Primitivo. Donkere en licht zoete neus. Zwarte
bessen, braambessenconfiture en een vleugje cacao en drop. Weelderig
zwoel en intens in de mond met veel rijpe tonen. Rond en fruitig
karakter. Innemende en lange afdronk. Na eerste passage door de
wijngaard worden de druiventrossen geknakt maar wel aan de struik
gelaten. 2 weken later worden de afgerijpte druiven dan effectief
geplukt.

29.95

5.95

Masca del Tacco Lu Ceppu Salice Salentino Riserva
Salento/ Puglia, Italië
Druif: Negroamaro. Aroma’s van rood fruit, bosvruchten, specerijen,
tabak en een vleugje munt. De smaak is intens en goed gestructureerd.
Rijk en harmonieus mondgevoel. Indrukwekkende afdronk. Rijping
van 24 maanden, waarvan minimaal 6 maanden in houten vaten.

39.95

7.95

69.95

13.95

Negroamaro

Cannonau
Atha Ruja Cannonau di Sardegna Riserva Kuéntu 2012
Sardinië, Italië
Druif: Cannonau. Complex, typisch en ongefilterd. Aroma’s van
rode bessen, kruiden, kalissahout en specerijen. Afkomstig van
wijnstokken van 40 jaar en ouder. Rijping in Frans eiken vaten
gedurende een periode van 24 maanden.

ROOD & ZO

Corvina Veronese
Bolla Bardolino Classico
Veneto, Italië
Druif: Corvina Veronese, Rondinella, Molinara. In de geur veel
zwarte kersen en bessen. De smaak is zeer zacht en heeft heel veel
fruit zoals, kers, bes en bramen. Daardoor is de afdronk zacht en
verfijnd en zelfs licht fris.

29.95

5.95

Paolo Cottini Valpolicella Classico
Veneto, Italië
Druif: Corvina 60%, Corvinone 30%, Rondinella 10%.
Verleidelijke neus van bosbessen, kersen, pruim en ander rood en
zwart fruit. Vol maar elegant en fris mondgevoel. Mooi evenwicht
tussen fruit en begeleidende structuur. De wijn ondergaat achteraf
geen houtrijping.

35.00

6.95

Cantine Tinazzi Selezione Di Famiglia Corvina
Veneto, Italië
Druif: Corvina. Overvloedig rood fruit en een fijne zuiderse kruidigheid.
Soepel, vol, mooi gebalanceerd en met een lekker fluwelig karakter.
Rijping op inox en oude houten fusten.

39.95

7.95

Tenuta Sant’Antonio Valpolicella Ripasso Monti Garbi
Veneto, Italië
Druif: 70% Corvinone en Corvina, 20% Rondinella en 10% Croatina
en Oseleta. Rijke, maar frisse wijn met rijpe aroma’s van rood fruit,
kruiden en specerijen en een bescheiden houttoets. Een deel van wijn
krijgt een tweede gisting op de most die is overgebleven na de
productie van Amarone. De wijn rijpt vervolgens nog zes maanden in
grote vaten van Slovenisch eikenhout.

49.95

9.95

Cent’anni Supervenetian Amarone Della Valpolicella
Veneto, Italië
Druif: Corvina, Rondinella, Molinara. Aroma’s van rood fruit, rode
jam met kruidige toetsen. Vol en fluwelig in de mond met de smaak
van kers en vanille in de afdronk.

59.95

11.95

Cantine Tinazzi Selezione Amarone Della Valpolicella
Veneto, Italië
Druif: Corvina 80%, Rondinella 15%, Molinara 5%. Veel rijp fruit,
pruim en een vleugje vanille in de neus. Volle, rijke smaak met diepe,
complexe tonen van ceder, tabak en leder. Robuuste maar smakelijke
stijl. Mooie balans, licht getoaste afdronk.

79.95

15.95

39.95

7.95

42.95

8.50

Susumaniello
Masca del Tacco Susumaniello
Puglia, Italië
Druif: Susumaniello. Zwarte bessen en veel rijp rood fruit ondersteund
door hints van tabak en kruiden. Krachtig en fris mondgevoel met een
zeer lange, aanhoudende afdronk. Rijping op verschillende soorten van
houten vaten.

Barbera
Negretti Barbera d’Alba Superiore
Piemonte, Italië
Druif: Barbera. 12 maanden rijping op eikenhouten vaten en 6 tot 8
maanden op fles. Krachtig in de neus, met geuren van pruimen,
bramen en kruiden. Tonen van vanille en hout. Droge textuur, vol
en evenwichtig.

ROOD & ZO

Aglianico
Mastroberardino Radici Taurasi Reserva DOCG 2007
Campania, Italië
Druif: Aglianico. Deze wijn is 30 maanden gerijpt op Frans en
Sloveens eiken en 36 maanden op fles. Een volle, complexe en
intense wijn, geurend naar viooltjes en bessen. Elegant en met tonen
van zwarte peper, aardbeienjam en pruimen.

69.95

13.95

Mastroberardino Naturalis Historia DOCG 2007
Campania, Italië
Druif: Aglianico. 24 maanden gerijpt op Franse eiken vaten en 30
maanden op fles. In de neus een complex, vol en persistent bouquet.
Aroma’s van viooltjes, zwarte bessen, bramen en chocolade. De
smaak is heerlijk zwoel, goede structuur en zachtheid, met tonen van
pruimen, bittere kersen, frambozen en aardbeienjam.

79.95

15.95

Mastroberardino Centotentra Taurasi Riserva DOCG 1999
Campania, Italië
Druif: Aglianico. 30 maanden gerijpt op Frans eiken en nog minstens
60 maanden op fles. Een complexe en intense wijn met tonen van
tabak, kersen, viooltjes, bessen en balsamico. Vol in de mond, elegant en
aanhoudend. Aroma’s van pruimen, bittere kersen, aardbeienjam,
zwarte peper en leer.

89.95

17.95

Pier Insieme Langhe Rosso
Piemonte, Italië
Druif: Nebbiolo. De combinatie van de twee belangrijkste wijnen
uit Piemonte (insieme = samen), Barolo en Barbaresco, 5 jaar gerijpt
in grote eiken vaten. Een boeket met tonen van kersenlikeur, pruim
en cacao. Elegant in de mond, vol en gestructureerd.

69.95

13.95

Negretti Barolo DOCG La Morra
Piemonte, Italië
Druif: Nebbiolo. Een karakteristieke, intense en delicate geur, pittig met
tonen van kleine vruchten. Zacht en fluwelig in de mond, mooi
gebalanceerd. De wijn rijpt eerst in Franse Allier vaten gedurende 6
maanden en daarna in 20 hl eiken vaten gedurende ongeveer 16-18
maanden. Eenmaal gebotteld, rust en rijpt de wijn nog 12 maanden op
fles.

79.95

15.95

Musso Valter Barbaresco DOCG Pora
Piemonte, Italië
Druif: Nebbiolo. Expressieve aroma’s van kersen, aardbei en framboos
met tonen van gedroogde bloemen, wat kaneel en vanille. In de
mond wordt de intense smaak begeleid door zalig verfijnde tannines
en ontwikkeld hij zich tot een opwindende ontdekkingstocht van de
zintuigen en smaakpapillen. Rijping eerst gedurende 12 maanden in
Slavisch eiken vaten van 50 hectoliter. Daarna volgt nog een periode op
kleinere barriques van 20 hectoliter. 2 jaar na de oogst wordt de wijn
gebotteld en nog 7-8 maanden in de kelders bewaard.

79,95

15.95

39.95

7.95

Nebbiolo

Lagrein
Kornell Florian Brigl Greif
Alto Adige, Italië
Druif: Lagrein. Heerlijk zachte geur van zwarte kersen en een
Vleugje blauwe bosbes. Ook in de mond veel donker fruit, verfijnde
tannine en een lekker volle, lange afdronk. Typisch bittertje. De
aangename aciditeit houdt de wijn levendig en verfrissend. Rijping
van 6 tot 8 maanden in grote houten vaten.

