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Alice Eddes WineConsultancy:
Verkoop van Echte Wijnen
Bijzondere wijnen a-oms0g van kleinschalige wijnboeren uit Europa: échte, karaktervolle, pure-en
gezonde wijnen. Wijnen die subliem zijn in hun klasse en zich echt onderscheiden van het veelalaangeboden industriële product.
-

Met passie gemaakt, met passie gegeven, met passie gedronken!

-

De kernwaarden:
Kwaliteit:

-

- karakter
- authen0citeit
- zuiverheid

-

Duurzaamheid:

- Alle wijnen zijn a-oms0g uit duurzame, biologische of bio-dynamische wijnbouw

Gezondheid:

- Wijnen bevaFten geen restanten van chemische bestrijdingsmiddelen en hebben een laag
sulﬁetgehalte

-

Kleinschaligheid:

- Geen industriele produc0e
- Wij vertegenwoordigen alleen wijnboeren uit Europa

-

Verkoopvoorwaarden september 2018
Levering is mogelijk binnen vijf werkdagen, uitzonderingen daargelaten.
Met het verschijnen van deze catalogus vervallen alle voorgaande prijsnoteringen.
Alle prijzen zijn exclusief 21 % BTW.
We houden ons gerech0gd prijzen en jaargangen tussen0jds te wijzigen.
Het is mogelijk per ﬂes te bestellen.
Bij bestelling van 24 of 48 ﬂessen assorD ontvangt u een korDng van 4% of 8%.
U dient dan per doos eenheid van 6 of 12 ﬂessen te bestellen.
Wij versturen wijnen naar elk gewenst adres in Nederland.
Leveringen zijn franco bij een factuurbedrag van tenminste € 350,00 ex 21% btw .
Bij een lager factuurbedrag betaalt u een bijdrage in de verzendkosten à € 18,95 ex 21% btw.
Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum op bankrekening NL 67 ABNA 040.95.36.458
ABN AMRO te Deventer.
De algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
onder nr. 08121697 en op pagina 56 en 57 te lezen.
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Frankrijk
Champagne
Domaine Fallet
Michel Fallet is in vakkringen een autoriteit en daarbuiten één van de best bewaarde geheimen in de
Champagne. Zijn wijngaarden liggen in het hart van de Côte de Blancs in Azive en hebben de hoogste
classiﬁca0e, de ‘catégorie Hors Classe’.
Hij werkt nog geheel ambachtelijk en heeg een extreme aandacht voor details. Hij ontwierp een eigen
bevoch0gingsysteem in zijn kelders opdat zijn champagnes op0maal kunnen rijpen op houten foeders.
Hij roomt zijn champagnes niet af. Alle chardonnay druiven van 100% Grand Cru kwaliteit gaan in één
cuvée en vormen een formidabele Grand Cru champagne!

mouss.
mouss.

Champagne Blanc de Blanc Grand Cru Dom. Fallet
Champagne Blanc de Blanc Grand Cru Dom. Fallet, Magnum

1 fl. 24 fl. 48 fl.
48,45 46,51 44,57
-

doos
6
6

Larmandier-Bernier
Lamandier-Bernier is een voorbeeld van een nieuwe genera0e wijnboeren die begrijpt dat champagne
meer is dan een drank om parelend het levensgevoel mee te s0muleren. Een nieuwe genera0e die met
respect voor een eeuwenoude reputa0e s0jl en diepgang toont met de vervaardiging van volwaardige
champagnes. En dit doet op een zo natuurlijk mogelijke manier. De Champagnestreek is door excessief
gebruik van chemicaliën en pes0ciden immers één van de meest vervuilde wijnstreken. Biodynamische
teelt geeg bij Lamandier-Bernier s0mulans aan een Champagne waardige expressie van originaliteit,
ﬁnesse en spannende mineraliteit.

mouss.
mouss.

Champagne Brut Blanc de Blancs 1er Cru Longitude
Champagne Brut Blanc de Blancs 1er Cru Longitude, Magnum

1 fl. 24 fl. 48 fl.
48,71 46,76 44,81
### ### ###

mouss.

Champagne Rosé de Saignée Brut 1er Cru

68,51 65,77 63,03
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doos
6
6
6

Normandie
Domaine Eric Bordelet
Hoe vaak wordt niet iets moois, uit noodzaak, geboren?! Als het lukt datgene zelf te maken wat nergens
anders te vinden lijkt…..Eric Bordelet raakte gedurende zijn loopbaan als sommelier gevangen in een
passie voor cider. Na een vergeefse zoektocht naar de ideale cider……. is hij het zelf gaan maken.
De aanplant van 20 verschillende rassen appelbomen en 14 perenrassen worden bewerkt volgens de biodynamische landbouwmethode. Na het handma0g plukken droogt het fruit 3-9 weken in houten kisten.
Daarna wordt het ﬁjngesneden en weekt de moes ongeveer 30 uur in. Met een houten pers wordt
handma0g geperst. De most gist 1-4 maanden bij 5-10 graden Celsius, geen toevoeging van suiker en
vrijwel geen zwavel gebruik.
Het succes van zijn Poiré Granit in Franse top-restaurants vormt de erkenning voor een authen0ek
produkt. Een succes dat voortkomt uit de ar0sanale werkwijze en een extreem lage produc0e van maar 5
ton per hectare tegen gemiddeld 70 ton elders…. Het fruit is een selec0e a-oms0g van 300 jaar oude
perenbomen, bomen die na 50 jaar pas goede vruchten dragen, na 100 jaar volop produceren, dat de
volgende 150 jaar volhouden en dan in 100 jaar afsterven.

mouss.
mouss.

1 fl. 24 fl. 48 fl.
18,87 18,12 17,36
8,93 8,57 8,21

Poiré Granit Dom. Eric Bordelet
Sydre Doux Dom. Eric Bordelet

doos
12
12

Charente
Domaine Michel Fradon
Net boven de Bordeauxstreek, grenzend aan de Golf van Biskaje, ligt het gebied Charentes
Mari0me. Charentes-Mari0me is hét gebied van de cognac, maar er zijn enkele boeren die
zich steeds meer toeleggen op het maken van wiFe wijn op basis van de sauvignondruif.
Omdat er nog geen herkomstbenaming of AOC aan het gebied is toegekend, worden deze
wijnen als Vin de Pays Charentais op de markt gebracht. Maar dat maakt deze wijnen,
geoogst op krijt- en kalkbodem, zeker niet minder aantrekkelijk.

wit
rood

2017 Vin de Pays Charentais, Sauvignon, Dom. Fradon
2017 Vin de Pays Charentais, Merlot, Dom. Fradon
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1 fl.
7,57
7,57

24 fl. 48 fl.
7,26 6,96
7,26 6,96

doos
6
6

Alsace
Domaine Fleith
Het domaine Fleith kent een lange historie. Ruim 350 jaar geleden was het de 1e genera0e
Fleith die in de nabijheid van Colmar de eerste stokken planFe. Sinds 1661 hebben 11
opeenvolgende genera0es het domaine uitgebouwd tot wat het nu is. Een prach0g
wijnhuis, gerund door Vincent Fleith en zijn vrouw BrigiFe. In totaal cul0veert het
echtpaar 9 hectare wijngaarden. En sinds 2005 gebeurt dat biodynamisch.
“Ik ben een boer en wijnmaker die leeg van de aarde Ik heb de harmonie tussen aarde en
natuur nodig als een gids die mij wijst hoe ik mijn wijn moet maken”, aldus de bevlogen
wijnmaker uit de Elzas, die in de wijn, naast de schoonheid van het druivenkarakter,
bovenal op zoek is naar originele expressie van terroir en vertaling van de bodem.

mouss

Cremant d'Alsace Brut

1 fl. 24 fl. 48 fl.
16,58 15,91 15,25

wit
wit
wit
wit
wit
wit
wit

2016 Edelzwicker
2016 Sylvaner
2014 Muscat
2015 Pinot Blanc
2014 Riesling Steinweg
2014 Pinot Gris Steinweg
2014 Gewurztraminer Steinweg

13,94
13,94
16,66
15,22
18,53
19,21
19,81

12,82
12,82
15,33
14,00
17,05
17,67
18,22

6
6
6
6
6
6
6

rood

2015 Pinot Noir Steinweg

18,53 17,79 17,05
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1 fl. 24 fl. 48 fl.
16,07 15,42 14,78

doos
12

13,38
13,38
15,99
14,61
17,79
18,44
19,01

doos
6

Savoie
Domaine Trosset
rood

2015 Mondeuse Arbin, Avalange, Domaine Trosset

Domaine Charles Gonnet
Na het afstuderen als ingenieur nam Charles Gonnet het familiebezit over in 1989. Enkele jaren geleden
besloot hij over te gaan naar een hoger kwalita0ef niveau. Daarvan komen nu heel aantrekkelijke
vruchten.

wit
wit

2016 AOC Savoie Chignin, Domaine Charles Gonnet
2016 AOC Savoie Chignin-Bergeron, Domaine Charles Gonnet

1 fl. 24 fl. 48 fl.
9,69 9,30 8,91
16,41 15,75 15,09

doos
6
6

15,05 14,44 13,84

6

Domaine Gerard Dubreuil
mouss

Cerdon Rosé Mousseux Bugey

6

Loire
Guy Bossard

Muscadet

Guy Bossard is gereputeerd als één van de beste wijnboeren van de gehele Loirestreek! Het domaine is
al vijf genera0es in familiebezit. Vanaf 1975 werkt men volgens de biologische wijnbouwmethode en de
laatste acht jaar is men een stap verder gegaan en wordt er gewerkt volgens de biodynamie. De bodem
van zijn wijngaarden is niet platgewalst door zware landbouwmachines omdat Bossard nog met een
paard ploegt!
Zijn fenomenale Muscadetwijn is een puur resultaat van de gebruikte muscadetdruif in combina0e met
de steenach0ge grond op een granietbodem. Er wordt handma0g geoogst en de gis0ng vindt plaats met
eigen gistcultuur op 15-17° C en de wijn wordt op z'n 'lie' ofwel droesem, opgevoed. Hierdoor krijgt de
wijn extra geur en smaak.

wit
wit

2010 AOC Muscadet Expression d’Orthogneiss, Guy Bossard
2010 AOC Muscadet Expression de Granit, Guy Bossard

1 fl. 24 fl. 48 fl.
13,86 13,30 12,75
-

doos
12
12

Domaine Bonnet-Huteau
Muscadet

Het ontstaan van het domaine Bonnet-Huteau gaat terug tot in de 14e eeuw. Het ligt in het hart van de
Muscadet streek, Sèvre et Maine, inmiddels staat de nieuwe genera0e aan het roer, Remi en zijn broer
Jean-Jacques. Vanaf 2010 werken ze volgens de biodynamische teelt. De rendementen liggen laag, ca. 45
hl/ha. Dit is belangrijk voor de kwaliteit, zeker voor de muscadetdruif die hier Melon de Bourgogne
wordt genoemd, waardoor er een goede kern wordt gelegd voor karaktervolle expressie in voldoende
fruitweelde.

wit

2014 AOC Muscadet Les Laures, Domaine Bonnet-Huteau

1 fl. 24 fl. 48 fl.
16,15 15,50 14,86

doos
12

Domaine des Guyons
Saumur

De wijngronden van Frank Bimont van het Domaine des Guyons zijn gelegen rond le Puy de Notre Dame,
vanouds een vertrekpunt voor bedevaartgangers voor de voeFocht naar San0ago de Compostela. De
bodem bestaat uit kalk/kleigrond op een ondergrond van kalk/krijtgesteente. De druiven worden
handma0g geoogst en geperst. Débourage (ontroebeling) vind buiten plaats. De wind, die omstreeks dit
jaarge0jde al0jd koud is, koelt de most in deze cuve, waarna de gis0ng volgt in kleinere cuve's in de
kelder.

wit

2015 AOC Saumur 'Le Vent du Nord', Dom. des Guyons
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1 fl. 24 fl. 48 fl.
10,46 10,04 9,62

doos
6

Domaine du Collier
Saumur
Antoine Foucault werpt een nieuw licht op Saumur!
In een geheel eigen s0jl benadrukt hij hoe wijn een prach0ge geurbeleving kan zijn.
Schoonheid gevormd door heldere aroma’s, onopgesmukt ges0lleerd, niet verstoord door overbodige
make-up, en o zo verleidelijk uitnodigend naar een volgende slok.
Antoine heeg ook een geweldige scholing gehad als zoon van één van de gebroeders Foucault van
domaine Rougeard, en moeder Francoise, wijnmaakster van château Yvonne.
Zijn eerste oogst 2000 is in de franse vakpers lovend ontvangen, en ook ik ben geïmponeerd door het
pure plezier van deze haute-couture Collierwijnen.
In de wijngaard worden geen chemische onkruidverdelgers of synthe0sche producten gebruikt, maar
brandnetelgier en bouillie bordelaise. Er wordt handma0g geplukt en de druiven worden pneuma0sch
geperst.

wit

1 fl. 24 fl. 48 fl.
27,88 26,76 25,65

2011 AOC Saumur, Domaine du Collier

doos
6

Château de Villeneuve

Saumur - Champigny

Oenoloog Jean-Pierre Chevallier maakt sinds 1990 de wijn op het ouderlijk château.
En sindsdien zijn de wijnen op het hoogste niveau, volgens de pers en collega wijnboeren. Zo werd op de
Foire in Angers zijn Saumur-Champigny gekozen tot de beste rode Loirewijn.
Bekroonde winnaar Proefschrig Wijnconcours 1999! In het Barbizon Palace te Amsterdam werd uit circa
2000 ingezonden wijnen van importeurs uit België en Nederland, Château de Villeneuve uiteindelijk de
grote winnaar, met de ere0tel beste rode wijn van het jaar!

wit
wit

2016 AOC Saumur blanc, Château de Villeneuve
2014 AOC Saumur blanc Les Cormiers, Château de Villeneuve

1 fl. 24 fl. 48 fl.
12,58 12,08 11,57
23,38 22,44 21,51

rood
rood
rood
rood

2016 AOC Saumur-Champigny, Château de Villeneuve
2016 AOC Saumur-Champigny Clos de la Bienboire, Villeneuve
2015 AOC Saumur-Champigny vieilles-vignes, Villeneuve
2011 AOC Saumur-Champigny Le Grand Clos, Villeneuve

13,26
14,37
20,91
30,01

12,73
13,79
20,07
28,80

12,20
13,22
19,24
27,60

doos
12
12
12
12
12
12

Domaine Philippe Alliet
Chinon
Philippe Alliet werkt zo natuurlijk mogelijk. En dat verdient veel respect, want juist op de steile hellingen
is het een enorme klus om te wieden en te ploegen. Het siert Philippe dan ook dat hij niet terugvalt op de
weg van de minste weerstand: gigige bestrijdingsmiddelen. De bodem van zijn zwaar te bewerken
hellingen bestaat uit kalkach0ge klei op tufsteen en ligt pal op het zuiden.
Hij heeg een bijzonder talent voor wijn maken en opvoeden. Het is een genot te proeven met hoeveel
vakmanschap de tannines getemd zijn en hoe mooi de ﬁjnheid en het fruit tot ui0ng komen in een ferme
maar s0jlvolle Chinon.

rood
rood
rood

2015 AOC Chinon, Domaine Philippe Alliet
2015 AOC Chinon Vieilles Vignes, Domaine Philippe Alliet
2015 AOC Chinon l'Huisserie, Domaine Philippe Alliet
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1 fl.
15,33
20,91
25,84

24 fl. 48 fl.
14,72 14,11
20,07 19,24
24,81 23,77

doos
12
12
12

Domaine de la Chevalerie
Bourgeuil
De familie Caslot maakt al ruim 300 jaar wijn in Res0gné. Het domaine de la Chevalerie heeg mooie
wijngaarden met een uitstekend terroir wat door de jongste opvolger van de familie op0maal gebruikt
wordt. Hij heeg opnieuw de biologische manier van werken ingevoerd, geen gebruik van herbiciden en
pes0ciden, handma0ge oogst en gis0ng op eigen gistcultuur. De opvoeding van de wijn geschiedt op
demi-muid (500L eiken fusten) in koude kelders met een constante temperatuur van 10 tot 12 graden
Celsius.

rood
rood
rood
rood

2015 AOC Bourgeuil Diptyque, Dom. de la Chevalerie
2014 AOC Bourgeuil, Peu Muleau, Domaine de la Chevalerie
2014 AOC Bourgeuil Chevalerie VV, Dom. de la Chevalerie
2014 AOC Bourgeuil Busardières, Dom. de la Chevalerie

1 fl.
12,24
14,71
22,27
24,82

24 fl.
11,75
14,12
21,38
23,83

48 fl.
11,26
13,53
20,49
22,83

doos
6
6
6
6

Domaine Musset-Roullier
Anjou
Gilles Musset en Serge Roullier combineren sinds enkele jaren hun beider kwaliteiten: de één in de
wijngaard, de ander als wijnmaker. De één zorgt voor de produc0e van kwaliteitsdruiven en de ander
zorgt 0jdens het wijnmaken dat de natuurlijke rijkdom van de druivenaroma’s behouden blijg. Gilles en
Serge houden van puur natuur: wijn met een eerlijk karakter en een gulle smaak, met een toets van
terroir en fraaie tannines, die structuur geven aan rijk fruit. Een heerlijke verrassing tussen de talloze
dunne en soms vlakke Anjouwijnen.

rood
rood

2015 AOC Anjou rouge Dom. Musset-Roullier
2015 AOC Anjou Villages Petit Clos Dom. Musset-Roullier

1 fl. 24 fl. 48 fl.
10,12 9,71 9,31
13,60 13,06 12,51

doos
12
12

rood

Flute 2008 AOC Anjou Villages Dom. Musset-Roullier 1,5 ltr

34,60 33,21 31,83

6

dessert
dessert

2013 AOC Anjou Côteaux de la Loire Moelleux, 0,75 ltr
2015 AOC Anjou Raisins Confits Liquoreux, 0,5 ltr

12,92 12,40 11,89
16,07 15,42 14,78

6
6

Domaine Huet
Vouvray
Domaine Huet is ontstaan in 1928 en heeg 35 ha in de wijngaarden ‘Le Haut Lieu’, ‘Le Mont’ en ‘Le Clos
du Bourg’ in de gemeente Rochecourbon. Deze drie wijngaarden worden als de mooiste van Vouvray
beschouwd.
Het wereldberoemde domaine werkt volgens de Culture biodynamique ofwel biodynamische wijnbouw.
De gang van zaken in de wijngaard en het hoge niveau van wijnmaken vormen samen de basis voor de
constant hoge kwaliteit.

mouss.
mouss.

Vouvray pétillant brut Dom. Huet
Vouvray pétillant brut Dom. Huet, Magnum

1 fl. 24 fl. 48 fl.
27,88 26,76 25,65
-

wit
wit

2002 AOC Vouvray Le Bourg Moelleux Premier Trie
1997 AOC Vouvray Le Mont Moelleux Premier Trie

92,14 88,45 84,77
92,14 88,45 84,77
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doos
12
12
12
12

Domaine Francois Chidaine
Montlouis en Vouvray
Francois Chidaine is een perfec0onist in de wijngaard. Volgens hem worden grote wijnen niet gemaakt
door manipula0e van de wijnmaker, maar geboren aan de wijnstok. De wijnmaker dient zich bescheiden
op te stellen omdat het echte werk wordt gedaan door plant en bodem. Elke wijnstok moet zich goed
kunnen ontwikkelen om mooie druiven te kunnen dragen. De aarde moet ademen en leven. Chidaine
werkt volgens de biodynamie, een theorie en levensopva|ng van Rudolf Steiner.

wit
rosé
rood

2017 AOC Touraine Sauvignon, Domaine Chidaine
2017 AOC Touraine rosé, Domaine Chidaine
2010 AOC Touraine rouge, Domaine Chidaine

1 fl.
11,14
11,14
13,01

24 fl. 48 fl.
10,69 10,24
10,69 10,24
12,48 11,96

doos
6
6
6

wit

2016 Le Chenin d'Ailleurs

15,22 14,61 14,00

6

wit

2012 AOC Vouvray Clos Baudoin, Domaine Chidaine

29,75 28,56 27,37

6

wit
wit
wit
wit

2013 AOC Montlouis 'Clos de Breuil' Dom. Chidaine
2014 AOC Montlouis 'Les Choisilles', Dom. Chidaine
2014 AOC Montlouis 'Les Bournais', Dom. Chidaine
2010 AOC Montlouis 'Les Tuffeaux', Dom. Chidaine

23,29 22,36 21,43
26,18 25,13 24,09
22,10 21,22 20,33

6
6
6
6

wit/zoet 2006 AOC Vouvray 'Le Bouchet' moelleux, Dom. Chidaine

-

-

-

6

Domaine Clos Naudin - Philippe Foreau
Vouvray
Vouvray van Philippe Foreau rijpt lang en mooi en ontwikkeld een complex aan aroma's, variërend van
exo0sch fruit tot abrikoos of kweepeer al dan niet conﬁt, en heeg geurige parfums van bloemen en
bloesem, maar krijgt bij oudering ook complexe nuances van specerijen en truﬀel.

mouss.
wit

Vouvray mousseux méthode traditionelle brut
2016 AOC Vouvray, Philippe Foreau

1 fl. 24 fl. 48 fl.
23,63 22,68 21,74
34,17 32,80 31,44

doos
12
12

Domaine de Bellivière
Jasnières
De jeugdige Eric Nicolas is met zijn opmerkelijke wijnen het grote voorbeeld van deze renaissance.
Bezield door wijn & gastronomie ging hij oenologie studeren in Montpellier waarna hij Jasnières ontdekte
en bevangen raakte door het aroma0sche karakter en de expressieve kracht.
Passie verblindt de geest, hij wist niet aan welke geweldige taak hij begon toen hij koos voor deze streek.
De bijzondere kwaliteit van zijn wijnen ligt in het transparante karakter waarin complexe geurigheid,
delicaat en expressief tot ui0ng komt. Royale aroma’s geven weldaad en vullen een door de chenin
getypeerde smaak die buitengewoon puur is maar compromisloos droog. Hierdoor ontstaat een sensa0e
van sub0ele geparfumeerdheid die heel precies zijn duidelijkheid vindt in een heldere natuurlijke smaak.
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wit
wit
wit
wit

2015 AOC Jasnières Prémices, Eric Nicolas
2015 AOC Coteaux du Loir l'Effraie, Eric Nicolas
2015 AOC Jasnières Rosiers, Eric Nicolas
2011 AOC Jasnières Calligramme, Eric Nicolas

1 fl.
18,68
26,52
26,52
52,70

24 fl.
17,94
25,46
25,46
50,59

48 fl.
17,19
24,40
24,40
48,48

doos
6
6
6
6

rood

2015 AOC Coteaux du Loir rouge Gorge, Eric Nicolas

27,20 26,11 25,02

6

Domaine du Chaillot
Châteaumeillant

Reeds in de 5e eeuw was hier al sprake van wijnbouw, toen de Galliërs geregeerd werden door de
Romeinen. Le Plant Lyonnais wordt geintroduceerd in 1773 en vervangen toen rond 1830 in Vesdun de
gamay volop werd aangeplant. Door de phyloxera ging veel wijngrond verloren en na de 1e wereldoorlog
raakte de streek vrijwel vergeten.
Pierre Picot besloot in 1993 de legende van Vesdun weer leven in te blazen, gesteund door de kennis die
nog leefde bij een enkeling in Vesdun. Deels gemaakt van 60 jaar oude stokken, aangevuld met recente
aanplant, maakt hij van gamay noir à jus blanc rode wijn en een rosé vin Gris.
Knap getypeerd laat Pierre Picot in zijn wijn sensibiliteit weerklinken, plaisir en emo0e, een reﬂec0e van
het concept, gedachten en werken.

rood

1 fl. 24 fl. 48 fl.
12,50 12,00 11,50

2010 Châteaumeillant, Domaine du Chaillot

doos
12

Domaine Henri Bourgeois
Pouilly Fumé

Het domaine Bourgeois maakt een rigoureuse selec0e in de wijngaarden van Saint-Laurent L'Abbaye om
van de beste sauvignondruiven een pres0ge cuvée te maken, genaamd 'La Demoiselle de Bourgeois'.
De kalkach0ge kleibodem in deze wijngaarden is de z.g. 'marne-kimméridgiennes'. Hier zijn de eerste
wijnstokken van de Appella0on geplant.

wit

2015 AOC Pouilly Fumé, La Demoiselle, Henri Bourgeois

1 fl. 24 fl. 48 fl.
32,13 30,84 29,56

doos
12

Domaine Francois Cotat
Sancerre

Cotat heeg een roemrijke reputa0e als eigenzinnige wijnboer die nog tradi0oneel en ambachtelijk werkt.
Hij heeg wijngaarden op de beste hellingen rond het plaatsje Chavignol.
Van oudsher nemen de wijnen a-oms0g van deze hellingen een voorname plaats in. Vroeger hadden ze
een 1er Cru status (1936) en het verhaal wil dat deze kwaliteitsaanduiding verdwijnen moest toen uit
commerciële overwegingen ook de voor wijnbouw discutabele, vlakke gebieden werden aangeplant.
Kenmerkend is het natuurlijke karakter en de grote zuiverheidvan zijn wijnen. Hierin komt heel puur het
sauvignonkarakter tot ui0ng met een duidelijke terroir typering. De wijnen hebben veelal enige ﬂesrijping
nodig om zich volledig te tonen in ﬁnesse en complexiteit. Daarbij kunnen ze legendarisch goed ouderen.
Cotat heeg in zijn kelders nog oude wijnen in perfecte condi0e uit o.a. 1934, 1937 en 1943. Na 1954 zijn
alle jaargangen nog present.
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wit
wit
wit
wit

2009 AOC Sancerre Les Caillots, Dom. Cotat
2014 AOC Sancerre Les Monts Damnés, Dom. Cotat
2014 AOC Sancerre La Grande Côte, Dom. Cotat
2012 AOC Sancerre Les Culs de Beaujeu, Dom. Cotat

1 fl.
25,84
33,49
36,30
32,05

24 fl.
24,81
32,15
34,84
30,76

48 fl.
23,77
30,81
33,39
29,48

doos
12
12
12
12

rosé

2010 AOC Chavignol rosé, Domaine Cotat

21,68 20,81 19,94

12

Madame Laroche
Savennières

Savennières is een klein wijngebied aan de Loire in de Anjou, waar een twaalgal wijnboeren een droge
wiFe wijn produceren gemaakt van chenindruiven.
Roche aux Moines wijngaard bestaat uit overwegend 40 jaar oude stokken, en 2 percelen met 90 jaar
oude stokken Schistes (leisteen) met sporen uit een ac0eve vulkanische periode, phanite, riolite en
spiolite. Geeg wijnen met een prach0ge complexiteit en karakter.

wit

2014 AOC Savennières Roche Aux Moines, Madame Laroche

1 fl. 24 fl. 48 fl.
29,33 28,15 26,98

doos
12

Nicolas Joly

Savennières

Savennières is een klein wijngebied aan de Loire in de Anjou, waar een twaalgal wijnboeren een droge
wiFe wijn produceren gemaakt van chenindruiven. In dit gebied ligt de kleine appella0on van Coulée de
Serrant. De bekende gastronoom Curnonksky was één van de vele cri0ci die la Coulée de Serrrant
indeelden bij de 5 grootste wiFe wijnen van Frankrijk, naast Le Montrachet, château d'Yquem, château
Grillet en château Chalon.
Sinds 1985 bewerkt Nicolas Joly met volle overtuiging zijn wijngaarden volgens de biodynamische
wijnbouwmethode.

wit

1996 AOC Savennières Clos de la Coulée de Serrant

1 fl. 24 fl. 48 fl.
83,98 80,62 77,26

doos
12

55,51 53,28 51,06
80,67 77,44 74,21

12
12

Château de Suronde
wit
wit

1997 Quarts de Chaume, Sélection GrainsNobles 0,5 ltr
1997 Quarts de Chaume, Château de Suronde 0,75 ltr

Domaine Trotereau
Quincy

Pierre Ragon is een wijnboer van de oude stempel. De zes0ger behoort tot een genera0e wijnboeren die
enkel met rijp geoogste druiven kan werken en niet voor volume gaat maar voor kwaliteit. En daarmee is
hij in Quincy een van de laatste wijnboeren die ‘ouderwets’ werkt.
In totaal beslaan de wijnvelden van domaine Trotereau, dat een geschiedenis kent die terug gaat tot
1700, veer0en hectare. Een deel van de wijnstokken van Pierre Ragon is ‘recent’ aangeplant in 1985, een
ander deel is reeds honderd jaar oud. Van de ‘jonge’ stokken maakt Ragon een mooie Cuvée Tradi0on,
van zijn oude stokken een Cuvée Vieilles-Vignes.

wit

1 fl. 24 fl. 48 fl.
13,26 12,73 12,20

2016 AOC Quincy, Domaine Trotereau

12

doos
12

Domaine du Pré Baron
Touraine

In het hart van de Touraine liggen de 22 hectare wijngaarden van Domaine du Pré Baron, waar de familie
Mardon al vijf genera0es de scepter zwaait. In de jaren tach0g is papa Guy één van de eersten die zich
richt op kwaliteit. Hij investeert in de Rolls Royce onder de persen, de des0jds revolu0onaire en
peperdure pneuma0sche pers. In 1994 neemt draagt hij het wijnstokje over aan zoon Jean-Luc die dan al
beseg dat goed wijn kunnen maken één is, maar dat alles begint met goede druiven. Inmiddels werkt
Jean-Luc volgens de richtlijnen van de ecologische wijnbouw, de Terra Vi0s. Specialiteit van Domaine du
Pré Baron is wijn op basis van de wiFe sauvignon Blanc. Deze druif gedijt zeer goed op de ondergrond
van zandsteen op klei. De wijnen worden dikwijls geroemd in de interna0onale pers.

wit
wit

2017 AOC Sauvignon de Touraine, Pré Baron
2017 AOC Touraine, Sauvignon L'élégante, Mardon

1 fl. 24 fl. 48 fl.
8,59 8,25 7,91
10,01 9,61 9,21

doos
12
6

Domaine Robert Sérol
Roannaise

Stephane Sérol werkt op het Domaine Robert Sérol welke 24 hectare wijngrond bewerkt volgens de
richtlijnen van Terra Vi0s voor duurzame wijnbouw. Zijn wijngaarden liggen op maximaal 450 meter
hoogte en zijn allemaal op het zuiden en zuidoosten gesitueerd. Zijn oudste stokken zijn 90 jaar oud, de
jongste 5. De Gamay Saint-Romain die hier groeit komt alleen voor in de Côte Roannaise. De zanderige
grond op een bodem van graniet is een prima ondergrond voor de Gamay.

mouss.

Turbullant rosé pétillant, Domaine Robert Sérol

1 fl. 24 fl. 48 fl.
13,94 13,38 12,82

doos
6

rood

2012 AOC Côte Roannaise, Oudan

14,84 14,24 13,65

6

1 fl. 24 fl. 48 fl.
10,25 9,84 9,43

doos
6

Bordeaux
Château du Champ des Treilles
Sainte-Foy Bordeaux
SchiFerende wijnen 'en biodynamie’ in de bordeaux streek.

rood

2016 St. Foy de Bordeaux rouge, 'Petit Champ'

Château des Graviers
Jean-Michel Comme van Château Pontet-Canet , producent van de enige biodynamische Grand Cru
classé in de Bordeaux, adviseert Christophe bij zijn dagelijkse werkzaamheden. Resultaat hiervan zijn
wijnen van natuurlijke viniﬁca0e. Eigen gisten, nauwelijks sulﬁet, niet geklaard, discreet gebruik van hout
en minimale ﬁltering. Wie de Margaux van Christophe Landry proeg, proeg de ﬁnesse, het bloemige, het
zachte, het kabbelende, het vriendelijke van één van ’s werelds meest fameuze wijnstreken.
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rood

2012 Margaux Cru Artisan, Château des Graviers

1 fl. 24 fl. 48 fl.
25,38 24,36 23,35

doos
6

Château la Haie
François Décombe van Château la Haie in het noorden van Blaye is een bescheiden en onverstoorbaar
man. Zijn kleine 6.5 ha zijn sinds jaar en dag bio, en vanaf 2008 ook Demeter gecer0ﬁceerd. Hij zelf
spreekt van ‘méthode culturale naturelle’.

rood

2011 AOC Cotes Blaye, Bordeaux rouge, Château la Haie

1 fl. 24 fl. 48 fl.
10,05 9,65 9,25

doos
6

Domaine de l'Alliance
Sauternes
In Sauternes, een appella0on die meer bekend staat om de vele chateaus dan om talentvolle
wijnmakers, gooien Valérie en Daniel Alibrand het over een hele andere boeg. Hier wordt gekozen voor
kwaliteit in plaats van zekerheid, waar de meeste geves0gde namen in de buurt voor gaan. De 7 hectare
die ze beheren grenzen aan de wijngaarden van het pres0gieuze chateau Fargues. Hier staan vooral
oude stokken, en dat is te merken aan de kwan0teit. Waar het gemiddelde rendement in Sauternes rond
de 25 hectoliter per hectare ligt, produceren de Alibrands ‘slechts’ 10 tot 13 hectoliter. Maar de
kwaliteit… Love at ﬁrst sip!
1 fl. 24 fl. 48 fl. doos
wit
2014 AOC Bordeaux sec Définition, Domaine de l'Alliance
23,63 22,68 21,74
6
dessert

2013 AOC Sauternes, Domaine de l'Alliance 0,5 ltr

41,14 39,49 37,85

6

Sud - Ouest
Château Lastours
Gaillac

Château Lastours dateert uit de 18e eeuw en wordt bes0erd door de familie de Faramond, echt oude
landadel, intelligent, belezen, met humor. Papa (Jean), landbouwkundig ingenieur, erg begin jaren zes0g
het vervallen kasteel. Eigenhandig herstelt hij de aloude wijngaarden met voor die 0jd in Gaillac
revolu0onaire druiven als sémillon, muscadelle en sauvignon. Het succes komt. Langzaam. Maar zeker.
Zoon Hubert, ook al ingenieur, neemt de 40 ha wijngaarden en maïsvelden onder zijn hoede. Zijn broer
Pierric, verlaat Artsen Zonder Grenzen, doet een opleiding oenologie en gaat de wijn maken. Inmiddels
exporteren de Faramonds over de hele wereld.

wit

2017 AOC Gaillac, Les Graviers Blanc, Chateau Lastours

1 fl. 24 fl. 48 fl.
6,83 6,55 6,28

rood

2015 AOC Gaillac, Les Graviers rouge, Chateau Lastours

7,12

14

6,84

6,55

doos
6
6

Comte Laudet
Landais

Het château de Laballe dateert van de 17e eeuw en is vanaf 1820 familiebezit.
Van oudsher wordt in dit beste deel van de Bas-Armagnac mooie armagnac gemaakt.
Maar de bodem leent zich ook voor een verrassend aantrekkelijke wiFe Vin de Pays.
Noël Laudet voerde lange 0jd de direc0e op de Grand Cru Classé Château Beychevelle om vervolgens op
het eigen wijngoed château de Laballe leven en werken te vervolmaken.
Hij maakt een aantrekkelijke wiFe wijn die vanaf 1987 ieder jaar gouden- en zilveren medaillles wint op
de belangrijke WijnConcours.

wit

2017 VdP de Terroir Landais 'Sables Fauves' Comte Laudet
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1 fl.
7,31

24 fl. 48 fl.
7,02 6,73

doos
12

Languedoc
Domaine de Taverna
Cévennes
De Cévennes zijn onderdeel van het d’Oc-gebied dat aan de Middellandse Zee ligt. De koele ondergrond
in het gebied bestaat uit kalk met klei en is bedekt met kiezel. Hiermee wordt voorkomen dat het
weinige water dat valt in deze warme en droge streek niet direct verdampt. Op Domaine de Taverna
maakt men stevige wijnen met een eerlijk en boers karakter. De wijnen zijn royaal gevuld met licht,
zwoel fruit en hebben een levendige, volle smaak.
1 fl. 24 fl. 48 fl. doos
wit
2017 VdP des Cévennes blanc, Domaine de Taverna
6,29 6,04 5,79
12

rosé

2017 VdP des Cévennes rosé, Domaine de Taverna

6,29

6,04

5,79

12

rood

2017 VdP des Cévennes rouge, Domaine de Taverna

6,29

6,04

5,79

12

wit

2015 VdP des Cévennes Chardonnay, Domaine de Taverna

10,12

9,71

9,31

12

Mas Saint Laurent
Languedoc
Uit de Languedoc komen fantas0sche wijnen. Zo ook uit Picpoul de Pinet, een kleine appella0on van 6
dorpen rond het Bassin de Thau. Aan het einde van de 19e eeuw was het de familie Tarroux die hier op
de heuvel van Montmèze 2 hectare wijnstokken planFe. En daarmee was Mas Saint Laurent geboren.
Aantrekkelijk geurige wijn met een verkwikkend karakter en levendig fruit, licht kruidig ge0nt, bloemen
en royaal rijp sap, mineraalrijk, zilt.

wit
wit
wit

2017 Vin de Pays d’Oc Terret, Mas Saint Laurent
2017 Vin de Pays d’Oc Picpoul de Pinet , Mas Saint Laurent
2015 AOC Lanquedoc Montmeze, Mas Saint Laurent

1 fl.
8,08
9,95
9,69

24 fl. 48 fl.
7,75 7,43
9,55 9,15
9,30 8,91

doos
12
12
12

Domaine Faillenc
Corbières
De wijngaard wordt gerund door Jean-Bap0ste Gibert. Jean-Bap0ste werkt biologisch, dus gigige
pes0ciden zult u in zijn wijnen niet aantreﬀen. Tussen de ranken laat hij de diepgewortelde luzerneklaver
groeien. Dit zorgt niet alleen voor s0kstof in de bodem, maar maakt de bodem ook soepel. De
druiventrossen worden ontsteeld, waarna de druiven afzonderlijk gisten op cuve. Na een lange inweek0jd
van schillen en piFen, de cuvaison wordt het gistende sap overgepompt (remontage) om een betere
vermenging te krijgen waardoor meer extrac0e van smaakaroma’s wordt ontrokken aan de schillen.
Opvoeding geschiedt vervolgens op cuve en na ach|en maanden rijping gaat de wijn op ﬂes.
Het is de combina0e van goed wijnmaken en een mooi terroir die de onmiskenbare klasse en originaliteit
van de wijnen van Jean-Bap0ste Gibert tonen.

rood
rood
rood
rood

2014 Escapade, Domaine Faillenc
2014 AOC Corbières 'Saint Marie' Dom. Faillenc
Magnum 2014 AOC Corbières 'Saint Marie' Dom. Faillenc
Magnum 2011 Escapade', Domaine Faillenc
16

1 fl.
10,46
11,14
24,57
24,57

24 fl.
10,04
10,69
23,58
23,58

48 fl.
9,62
10,24
22,60
22,60

doos
12
12
12
12

Château Massiac
Minervois

Bernard Boudouresque’s grote liefde ligt in de wijngaard, die hem beloont met de mooiste druiven. Hij
plukt ze op0maal rijp en laat zonder nadrukkelijk eigen signature, op natuurlijke wijze, de wijn zichzelf
vormen. Als zijn wijn bodem en geur van het omringende landschap reﬂecteert, is de grootste wens van
Boudouresq vervuld. In zijn s0jl van wijnmaken blijg hij dicht bij de druif.

wit
wit

2017 Vin de Pays d’Oc sauvignon blanc, Château Massiac
2016 Vin de Pays d’Oc viognier, Château Massiac

rood
rood
rood
rood

2016 AOC Minervois Sentinelle, Domaine Massiac
2014 AOC Minervois, Château Massiac
Magnum 2010 AOC Minervois Sentinelle, Château Massiac
Magnum 2013 AOC Minervois, Château Massiac

1 fl.
7,99
8,76

24 fl. 48 fl.
7,67 7,35
8,40 8,05

doos
12
12

7,40 7,10 6,80
10,12 9,71 9,31
21,68 20,81 19,94

12
12
12
12

Domaine des Murettes
De wijntradi0e in de Minervois dateert al uit de 0jd dat de Romeinen Zuid-Frankrijk bestuurden. Eén van
de ves0gingen van waaruit zij dat deden stond bekend als Minerve, waar de latere naam Minervois een
afgeleide van is. De legioenen die hier gelegerd waren dronken zich vol met Minervoiswijn, wijn die ook in
Rome zeer geliefd was. Zo is bekend dat de grote Romeinse ﬁlosoof Cicero graag een goed glas uit de
Minervois dronk.

rood

2015 AOC Minervois La Metairie des Venes, Domaine des Murettes

1 fl.
7,68

24 fl. 48 fl.
7,38 7,07

doos
12

Château de Valflaunès
Pic-Saint-Loup

Fabien Réboul, eigenaar en wijnmaker van château de Valﬂaunès, behoort tot de nieuwe genera0e
wijnboeren. In de ongenaakbare wonderschone streek Pic Saint Loup heeg hij opnieuw aangeplant.
De bodem van zijn wijngaarden bestaat uit één en al gesteente op een kalksteenondergrond.
Zijn wijnen zijn zo opvallend in geurigheid en ﬁnesse, dat ze ook wel de bourgogne’s van de
Languedoc worden genoemd! Hij maakt uit grenache-, carignan- en syrah druiven intense wijnen
met pure druivenaroma’s. De wijnen beziFen een geurigheid van zuid-franse kruiden als thym en
rozemarijn en een rijke smaak met een ﬂorale toets.

rood

2010 AOC Pic Saint Loup Espérance Chât de Valflaunès

1 fl. 24 fl. 48 fl.
12,92 12,40 11,89

doos
6

Château d’Antugnac
Limoux

De Limoux, 50 km ten zuiden van Carcassone, is ongetwijfeld de plek in Frankrijk waar de chardonnay
zich buiten de Bourgogne, het beste thuis voelt. Reden voor twee gelouterde Bourguignons om er op
avontuur te gaan. Ze namen hun eigen plantjes van een oude variëteit chardonnay mee.
Dat was 1985. Inmiddels hebben Chris0an Collovray en Jean-Luc Terrier hun gelijk ruimschoots bewezen.
In het zuidwesten van de Languedoc vonden zij een uitgelezen terroir en klimaat voor de chardonnay die
zij voor ogen hadden. De grond is er arm, maar kalkrijk. En de aanzienlijke temperatuurverschillen tussen
dag en nacht maken een langzame, geleidelijke rijping mogelijk.
Maar ook de zuidelijke druiven als cinsault, syrah, cabernet franc en merlot gedijen goed en produceren
heerlijke rode en rosé wijnen.
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wit

2017 VdP d'Oc blanc Domaine d' Antugnac

1 fl.
6,40

24 fl. 48 fl.
6,14 5,89

doos
12

rosé

2017 VdP d'Oc rosé Domaine d' Antugnac

6,40

6,14

5,89

12

rood

2016 VdP d'Oc rouge Domaine d' Antugnac

6,40

6,14

5,89

12

Domaine Valambelle
Faugères

Een klassiek Frans Domein in de beste zin des woords. Hele familie doet mee, en dat al genera0es lang.
Alles gaat nog zorgvuldig en met liefde. Om te beginnen in de wijngaarden die worden geploegd,
onkruid mag, kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen zijn al lang gebannen. De leisteenhellingen,
waar Faugères (a.o.c. al sinds 1982!) zo prat op gaat, verdienen ook extra aandacht om te veel stress
hydrique (watertekort) te voorkomen. Kort snoeien en zorgen dat de planten diep wortelen is het
devies. Er wordt uiteraard met de hand geplukt, kostbaar en intensief voor 25 ha, maar lonend... in de
kwaliteit van de druiven.

rood

1 fl.
7,88

2016 AOC Faugères, Domaine Valambelle

24 fl.
7,57

48 fl.
7,25

doos
12

Noblesse Saint Julien

Coteaux du Languedoc

Deze Noblesse de Saint Jullien is een visitekaartje van de streek dat per karaf aan ‘s werelds meest
verwende papillen wordt geserveerd. Soepel, aimabel, kruidig en vooral: niet te zwaar! Deze cuvée
wordt amper geﬁlterd en met slechts een minimum aan zwavel op ﬂes gebracht. De wijn is niet bedoeld
om op te leggen, maar om te drinken…. met volle teugen!

rood

2015 VdP Ctx du Languedoc, Noblesse Saint Julien

1 fl.
6,33

24 fl.
6,07

48 fl.
5,82

doos
12

Domaine de Malavieille
Mireille Bertrand legt haar hele ziel en zaligheid in het laten ﬂoreren van het aloude familiedomein
Mireille Bertrand legt haar hele ziel en zaligheid in het laten ﬂoreren van het aloude familiedomein
Malavieille, niet ver van het Lac de Salagou. Rode aarde met daaronder basalt hier uit de eerste ijs0jd.
Malavieille, niet ver van het Lac de Salagou. Rode aarde met daaronder basalt hier uit de eerste ijs0jd.
Geeg mineralige wijnen, eerder bloemig dan frui0g. Geaccentueerd door de natuurlijke teelt en
Geeg mineralige wijnen, eerder bloemig dan frui0g. Geaccentueerd door de natuurlijke teelt en
Bourgondische viniﬁca0e van Eric Suply. Sinds 2007 zijn de wijnen Demeter gecer0ﬁceerd.
Bourgondische viniﬁca0e van Eric Suply. Sinds 2007 zijn de wijnen Demeter gecer0ﬁceerd.

rood

2015 St Saturnin Roc & Lune, Domaine Malavieille

1 fl.
7,65

24 fl.
7,34

48 fl.
7,04

doos
12

Mas Laval
Mas Laval is een familiedomein dat sinds drie genera0es wijn produceert in het hart van Aniane, een
gebiedje in het zuiden van Frankrijk, in de Languedoc, dichtbij Montpellier.
Het is een ruig gebied en het doorze|ngsvermogen van de familie en van hun diepgewortelde
druivenstokken brengt een tweetal bijzondere wijnen voort!

wit

2016 VDP de l'Herault, Les Pampres blanc, Mas Laval

1 fl. 24 fl. 48 fl.
11,05 10,61 10,17

rood
rood

2016 VDP de l'Herault, Les Pampres, Mas Laval
2011 VDP de l'Herault, Grande Cuvée, Mas Laval

12,84 12,32 11,81
22,02 21,13 20,25

18

doos
12
12
12

Domaine Emile et Rose
Libron
Domaine des 1000 Roses is een klein, sinds 1994 gecer0ﬁceerd, biologisch gerund domein schuin boven
Béziers. De herkomstbenaming Vin de pays des coteaux du Libron verwijst naar het gelijknamige riviertje,
dat de druiven de nodige verfrissing bezorgt als zomers de zon de gehele dag fel schijnt. De wijnen van
het grote Domaine La ColombeFe zeFen de Coteaux du Libron wereldwijd op de kaart. Maak kennis met
de bescheiden, authen0eke en biologische wijnen van 1000 Roses. Zijn roman0sche naam ontleent het
domein aan die van de grootouders van Caroline, eega van huidige eigenaar Marcel Gisclard: Emile en
Rose...

rood

2017 VdP Libron 'Les 5 Seaux', Domaine Emile et Rose

1 fl.
6,90

24 fl.
6,62

48 fl.
6,34

doos
6

Mas Cal Demoura
Terrasses du Larzac
Tussen het Massif Central en de Middellandse Zee, noordwestelijk van Montpellier, ligt Terrasses du
Larzac. Hier was het Jean-Pierre Julien die in de jaren zeven0g zijn streek trouw bleef. In een 0jd waarin
veel wijnboeren de Languedoc de rug toekeerden in de crisis0jd rond de jaren 70, droeg Julien een
belangrijke steen bij aan het succes van de ‘nieuwe’ Languedoc. Een Languedoc gebaseerd op kwaliteit.
Cal Demoura betekent in de lokale Languedoc taal ‘men moet blijven’. Deze uitspraak van Julien verwijst
uiteraard naar de exodus in de jaren 70. Maar is ook een sluitend bewijs van zijn gelijk.

rood

2014 Côt du Languedoc, l'Infidèle, Mas Cal Demoura

1 fl. 24 fl. 48 fl.
19,20 18,43 17,66

doos
6

Roussillon
Domaine Les Vignes de l'Aire
Majorie Gallet begon in 2001 met haar domaine. De 10 hectare waar ze 0en jaar geleden mee begon zijn
inmiddels uitgegroeid naar een mooie 25 hectare. Majorie is a-oms0g uit de Côte-Rô0e, even ten
zuiden van Vienne in de noordelijke Rhône. Enige ﬁnesse is haar dan ook niet vreemd en dat proef je in
haar bijzondere Roussillonwijn. Een ﬁnesse die haar een ﬂinke reputa0e heeg opgeleverd, zowel in de
Franse vakpers als in de interna0onale wijnhandel.

wit

2017 AOC Roussillon Villages, Effet Papillon, Vignes de l'Aire

1 fl.
9,69

rood

2016 AOC Roussillon Villages, Effet Papillon, Vignes de l'Aire

9,95

19

24 fl.
9,30

48 fl.
8,91

doos
6

9,55

9,15

6

Domaine le Roc des Anges
Het karakter van deze veelzeggende wijnen is puur, intens en vol volume met een kracht die schuil gaat
in aroma0sche expressie. De wijnen hebben harmonie en tonen in een transparante smaak kruidige
nuances en mineralen. De opmerkelijke frisheid hebben de wijnen te danken aan de noordelijke ligging
van de wijngaarden van Roc des Anges ten opzichte van het gebergte van Forcaréal.

rood
rood

2015 AOC Côtes du Roussillon Villages, Segna de Cor
2013 AOC Côtes du Roussillon Villages, Relief

1 fl. 24 fl. 48 fl.
15,22 14,61 14,00
26,44 25,38 24,32

doos
6
6

dessert
dessert

2014 Maury Blanc Terres de Fagayra
2014 Maury Rouge Terres de Fagayra

33,49 32,15 30,81
33,49 32,15 30,81

6
6

Provence
Château de Roquefort
De Parijse sterrenrestaurants en bars à vin komen superla0even tekort om de wijnen van Chateau de
Roquefort te omschrijven. De excep0oneel gesitueerde wijngaarden waar de druiven voor deze
kostelijke wijnen groeien ligt in het achterland van Bandol en Cassis. Hier worden de ranken verfrist door
de wind van zee en krijgen ze voldoende zonlicht. Raimond de Villeneuve streek in 1995 neer op deze
historische plek die al door de Romeinen bewoond werd. Met veel elan en dynamiek blaast hij de
geschiedenis nieuw leven in.
De wijnen van Villeneuve zijn van biologische teelt. De wijngaarden van Chateau de Roquefort tellen veel
oude stokken die laag rendement opleveren, maar zorgen voor kostelijke, laagzwavelige wijnen.

rosé

1 fl. 24 fl. 48 fl.
12,70 12,19 11,68

2017 AOC Côtes de Provence, Rosé Corail

doos
6

Château Paquette
Jean PaqueFe is een rus0ge man, een cultuurminnaar met een ietwat verzonken intellectuele inslag. Hij
heeg een duidelijke voorkeur voor het originele type rosé op z'n provencaals.
Hij maakt verﬁjnde, elegante wijnen waarin het kruidig provencaalse heel sub0el tot ui0ng komt. Daarbij
zijn de wijnen niet zwaar in alcohol en dus op0maal verteerbaar.
De wijngaarden van domaine de Curebéasse bestaan uit vulkanisch gesteente met uitzicht op de azuurblauwe Méditerranée.

wit
wit

2016 AOC Provence Forum Julii, Château Paquette
Magnum 2016 AOC Provence Forum Julii, Château Paquette

1 fl. 24 fl. 48 fl.
13,94 13,38 12,82
32,13 30,84 29,56

doos
6
6

rosé

2017 AOC Provence Angelico, Château Paquette

14,71 14,12 13,53

6

72,08 69,20 66,31

6

Domaine de Trévallon
rouge

2003 Domaine de Trévallon
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Château de Malherbe
Tussen het bergmassief van Les Maures en de Middellandse zee liggen de wijngaarden van Malherbe.
Malherbe is het het vroegere wijngoed van het 18e-eeuwse Fort Brégancon, de tegenwoordige
residen0e van Nicolas Sarkozy.
De wijngaarden, circa 17 hectare in totaal, hebben behalve een fantas0sche ligging ook een unieke
bodemsamenstelling. De rotsach0ge bodem met leisteen, kwarts en klei vertoont overeenkomsten met
die van de noordelijke Rhône. Het aandeel oude wijnstokken is bovendien hoog. Het domaine is reeds 4
genera0es in het bezit van de familie Ferrari, tegenwoordig staat het onder leiding van Mireille Ferrari en
haar zonen. Er worden geen pes0ciden gebruikt en het rendement wordt bewust laag gehouden.

wit
rouge

1 fl. 24 fl. 48 fl.
24,40 23,42 22,44
22,87 21,95 21,04

2013 AOC Provence Blanc, Malherbe
2010 AOC Provence Rouge, Malherbe

doos
6
6

Domaine Tempier
Bandol

Het domaine Tempier behoort aan de familie Peyraud sinds 1843. In 1940 kwamen er grote
veranderingen door de gepassioneerde Lucien en echtgenote Lucie. Zij ontdekten de rijkdom en kracht
van de toen vrijwel vergeten mourvèdre druif en werden voorvechters van een eigen AOC Bandol die
ontstond in 1941. Nadien bezorgden deze prach0ge levensgenieters het domaine Tempier wereldfaam!
Op domaine Tempier wordt biologisch gewerkt. In het warme en droge microklimaat komen meeldauw
en odium ook niet veel voor, zodat gebruik van pes0ciden en onkruidverdelgers makkelijk achterwege
kan worden gelaten. Zelfs zwavel wordt nauwelijks gebruikt. En de mourvèdre druif is een geweldige
an0-oxydant!

rosé

2017 AOC Bandol rosé, Domaine Tempier

1 fl. 24 fl. 48 fl.
24,82 23,83 22,83

doos
12

rood
rood
rood

2014 AOC Bandol Dom. Tempier
2008 AOC Bandol 'La Tourtine', Dom. Tempier
2012 AOC Bandol 'La Migoua', Dom. Tempier

29,97 28,77 27,57
47,43 45,53 43,64
47,43 45,53 43,64

12
12
12

Domaine de Toasc
Bellet

wit

2014 AOC Bellet blanc, Domaine de Toasc

1 fl. 24 fl. 48 fl.
30,69 29,46 28,23

doos
6

rosé

2014 AOC Bellet Rosé, Domaine de Toasc

21,68 20,81 19,94

6

Domaine Clos Sainte Magdeleine
wit
wit

2016 AOC Cassis
2015 AOC Cassis Bel - Arme

23,04 22,11 21,19
35,02 33,62 32,22

6
6

rosé

2017 AOC Cassis Rosé

23,72 22,77 21,82

6
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Rhône
Mas des Bressades
Costières de Nîmes
Qua wijnbouwklimaat is de Cos0ères de Nîmes een voortze|ng van de zuidelijke Rhône. Met als enig
verschil dat het er heet kan worden als een oven. Het gebied tussen Nîmes en Arles is één van de
warmste plaatsen van Frankrijk. In dit vlakke gebied heeg de mistral vrij spel en droogte zou een
probleem kunnen zijn, ware het niet dat diep in de grond voldoende vocht zit zodat het rijpingsproces
niet wordt geblokkeerd. De bodem verschilt van zanderig tot rode klei (kapan), dichte kalk (taparas) en is
bedekt met kiezelstenen (galets).
Het is wijnbouwingenieur Cyril Marès die hier met veel succes wijnen maakt die wereldwijd verkocht
worden. Succes dat hij te danken heeg aan zijn onberispelijke manier van wijnmaken, aan het poten0eel
van Cos0ères de Nîmes en, niet in de laatste plaats, aan het hanteren van lage rendementen.

wit
wit

2017 AOC Costières de Nîmes Mas de Bressades blanc
2014 AOC Cost. de Nîmes Excellence blanc, Mas de Bressades

rosé

2017 AOC Costières de Nîmes Mas de Bressades rosé

rood
rood
rood
rood

2016 AOC Costières de Nîmes Mas de Bressades rouge
2014 AOC Cost. de Nîmes Excellence rouge, Mas de Bressades
2016 Cabernet - Syrah, Mas de Bressades
Magnum 2012 AOC Costières de Nîmes Mas de Bressades rouge

1 fl. 24 fl. 48 fl.
9,69 9,30 8,91
13,94 13,38 12,82
9,69

9,30

doos
12
12

8,91

12

9,69 9,30 8,91
13,94 13,38 12,82
15,39 14,77 14,15
-

12
12
12
6

Domaine Chapoton
Zuid Rhône
In het zuidelijke gedeelte van de Rhône, ten noorden van Orange, ligt Rochegude. Hier, in de bergach0ge
heuvels, zijn Annika en Serge Rémusan begonnen met het aanplanten van ‘vergeten’ hooggelegen
wijngronden. Hun pogingen om gesteente van kalkrots, bedekt met een laagje dunne grond, te
beplanten met de wijnstok, werd argwanend en vol ongeloof bekeken door de lokale boeren. Waarom
zou je daar gaan aanplanten als het beneden op de vlakte zoveel makkelijker kon? Serge was echter
overtuigd van het unieke karakter van het terroir en nu, na jarenlang zwoegen en afzien, begint het
risicovolle avontuur zijn vruchten af te werpen. In deze hooggelegen wijngaarden zorgt de wind voor
verkoeling, waardoor de druiven evenwich0g kunnen rijpen.

wit

2017 AOC Côtes de Rhône Blanc, Domaine Chapoton

rood
rood
rood
rood

2017 AOC Côtes de Rhône, le Petit Chapoton
2016 AOC Côtes de Rhône, Domaine Chapoton
2016 AOC Côtes de Rhône villages Cairannes, Dom. Chapoton
Magnum 2016 AOC Côtes de Rhône, Domaine Chapoton
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1 fl.
9,69

24 fl. 48 fl.
9,30 8,91

doos
6

8,33 8,00 7,66
9,69 9,30 8,91
12,50 12,00 11,50
21,42 20,56 19,71

6
6
6
6

Domaine du Bois de Saint Jean
Zuid Rhône
Hier worden indringende, intense wijnen gemaakt. Alles lijkt uit de bodem getrokken tot een geweldige
vorm van materie met koel fruit dat wonderwel combineert met gloedvolle kracht. Tannines verweven
zich moeiteloos met volop sap van overwegend donker fruit, bosbes, zwarte bes en bramen.
Het geheim van de wijngaard wordt volop benut, herkend door Xavier & Vincent… hulde!
wit

2016 AOC Côtes du Rhône blanc, Madame d'Ust

1 fl. 24 fl. 48 fl.
14,71 14,12 13,53

rood
rood
rood
rood
rood
rood
rood

2014 Grain de Folie, Domaine du Bois de St. Jean
2016 AOC Côtes du Rhône, l'Intrépide
2015 AOC Rhône Villages, Gadagne
2015 AOC Côtes du Rhône, Cuvee Voulongue
2015 AOC Vacqueyras
2010 AOC Côtes du Rhône Villages, Le Vents
2010 AOC Côtes du Rhône Villages, Pur Cents

8,16
10,20
12,50
15,05
20,49
20,66
23,89

7,83
9,79
12,00
14,44
19,67
19,83
22,93

doos
6

7,51
9,38
11,50
13,84
18,85
19,00
21,97

6
6
6
6
6
6
6

Martinelle
Zuid Rhône
Duitse wijnmaakster Corinna Kruse maakt op la Mar0nelle de wijn op een zo natuurlijk mogelijke wijze.
Zij heeg respect voor de natuur en werkt met lage rendementen. Alle werkzaamheden geschieden
handma0g. Kwaliteit staat bovenaan!

wit

2012 AOC Côtes du Ventoux blanc, Domaine Martinelle

1 fl. 24 fl. 48 fl.
12,50 12,00 11,50

rood
rood

2014 AOC Côtes du Ventoux, Domaine Martinelle
2011 AOC Beaumes de Venise, Domaine Martinelle

12,50 12,00 11,50
20,23 19,42 18,61

doos
6
6
6

Domaine du Cayron
Zuid Rhône
Michel Faraud maakt Gigondas zoals zijn familie ze al 150 jaar maakt.
Het zijn ongekunstelde wijnen met veel karakter. Pure druivenaroma's en terroir komen tot ui0ng in de
wijn.
Faraud manipuleert zijn wijnen niet en is geen voorstander van nieuw hout. Hij geeg de wijn de ruimte
om zich zelf te vormen en grijpt alleen corrigerend in als dat nodig is, hij vertrouwt op de kwaliteit van
zijn druiven. Er wordt zo rijp mogelijk geoogst, waarbij vaak grote risico's genomen worden.

rood

2014 AOC Gigondas, Domaine du Cayron

1 fl. 24 fl. 48 fl.
26,44 25,38 24,32

doos
12

12,50 12,00 11,50
18,87 18,12 17,36

6
6

Domaine Elodie Balme
Zuid Rhône
rood
rood

2016 AOC Côtes du Rhône
2015 Rasteau
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Domaine Ferrand
Zuid Rhône
rood
rood
rood

2014 AOC Côtes de Rhône Mistral, Domaine de Ferrand
2014 AOC Côtes du Rhône VV, Domaine de Ferrand
2014 AOC Châteauneuf du Pape, Domaine de Ferrand

1 fl. 24 fl. 48 fl.
11,14 10,69 10,24
15,39 14,77 14,15
33,15 31,82 30,50

doos
12
6
12

Domaine des Bernardins
Zuid Rhône
Domaine des Bernardins is van de familie Castaud. De wijnen van de familie Castaud prijken op de
wijnkaart van een lange rij sterrenrestaurants in Frankrijk. Bovendien zijn de Castauds al jaren
hoﬂeverancier van het Elyssée in Parijs. Dit hebben zij niet alleen te danken aan tradi0oneel ambacht en
zorg voor kwaliteit, maar ook door de ouderwetse soort druivenstok die verbouwd wordt. Tegenwoordig
wordt de meeste Muscat de Beaumes de Venise gemaakt van muscat à pe0t grains peau blanc, druiven
met blanke schil, terwijl Castaud tradi0egetrouw nog werkt met een fors aandeel muscat à pe0ts grains
peau noir, druiven met zwarte schil…
Deze stoksoorten werden als trofee van de Kruistochten uit het oosten meegenomen door de
kruisridders. De peau noir geeg de wijn meestal een roze 0nt en een minder overdadig zware muscat
smaak, waardoor meer ruimte geboden wordt aan raﬃnement.
1 fl. 24 fl. 48 fl. doos
dessert 2015 AOC Muscat de Beaumes de Venise, Bernardins 0,75 ltr
20,23 19,42 18,61
12
dessert AOC Musact de Beaumes de Venise, Bernardins 0,375 ltr
11,22 10,77 10,32
12

Domaine Alain Poulet
Midden Rhône
De ClaireFe de Die was al bij de Romeinen bekend en werd circa 100 voor Christus door de Kelten
geproduceerd. Zij wisten de gis0ng vroeg0jdig te stoppen door de kuipen waarin de druiven aan het
gisten waren onder te dompelen in de ijskoude bergstroompjes. Hierdoor behield de wijn koolzuur.
Inmiddels zijn de produc0emethoden natuurlijk sterk gemoderniseerd, maar het principe is hetzelfde
gebleven. Met respect voor tradi0e worden de druiven direct na de oogst geperst en komt de gis0ng op
gang. Halverwege de gis0ng wordt de temperatuur omlaag gebracht en stopt de gis0ng. De most wordt
geﬁlterd en direct geboFeld, waarna de gis0ng zich licht voortzet in de ﬂes. Het alcoholpercentage is
hierdoor lager (8%) dan bij een volledig uitgegiste wijn en doordat niet alle suikers zijn omgezet in alcohol
ontstaat een klein restzoet. Het maken van een dergelijke wijn vereist veel nauwkeurigheid en geeg een
verrassend resultaat!

mouss.
mouss.
mouss.

Cremant de Die, Dom. Alain Poulet
Clairette de Die Tradition, Dom. Alain Poulet
Clairette de Die Tradition rosé, Dom. Alain Poulet
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1 fl. 24 fl. 48 fl.
12,92 12,40 11,89
9,78 9,38 8,99
12,50 12,00 11,50

doos
6
6
6

Domaine Blachon
Noord Rhône
De appella0on Saint-Joseph in het noordelijke Rhônegebied bestrijkt een lang gebied met verschillende
terroirs. Volgens velen is de appella0on te ruim bemeten en er zijn nogal wat wijnen die Saint-Joseph
geen eer bewijzen.
Domaine Blachon vormt hierop een zeer posi0eve uitzondering. De 6 hectare wijngaarden, verdeeld
over de gemeemten Mauves, Berceau du Saint-Joseph en Tournon, zijn gelegen op de ‘coteaux’. Dit zijn
op zuid-zuidwest georiënteerde hellingen met een granietbodem. De handgeplukte druiven worden voor
70% ontsteeld. Daarnaast is er een koele inweekperiode van 20 tot 25 dagen om de kleurstoﬀen en
tannines uit de schillen van de gekneusde druiven in het sap op te laten lossen. Na de vergis0ng krijgt de
wijn gedurende 12 tot 15 maanden een opvoeding op eiken fust.
Cuvée Hommage is de mooiste wijn van het huis. Het is een eerbetoon aan de vader des huizes, die in
2006 overleden is.
1 fl. 24 fl. 48 fl. doos
wit
2014 AOC St Joseph Blanc, Domaine Blachon
20,91 20,07 19,24
12

rood

2013 AOC St Joseph Cuvée Hommage, Domaine Blachon

22,27 21,38 20,49

12

François Villard
Noord Rhône
François Villard maakt onder de AOC Condrieu prach0ge wiFe wijnen, maar heeg ook syrahstokken
aangeplant op de hellingen die net buiten de herkomstbenaming van Côte Rô0e vallen. De rode wijn kan
niet als AOC Côte Rô0e op de markt verschijnen, maar wordt als Vin de Pays des Collines Rhodaniennes
verkocht.
François Villard staat bekend als een van dé jonge, enthousiaste en ambi0euze wijnmakers van dit
moment. Hij plant zijn druivenstokken alleen op de steile hellingen, daar waar het zonlicht op0maal is.
Zijn syrahwijn is prach0g, stevig en zeer voornaam en kan met menig Côte Rô0ewijn concurreren. Gezien
het arbeidsintensieve proces op een steile helling blijven het al0jd kostbare wijnen, maar een Côte Rô0e
kost al snel het drievoudige!

wit
wit
wit
wit
wit

2016 AOC St Péray Version, François Villard
2016 VdP Contours des Deponcins, Francois Villard
2016 Condrieu le Grand Vallon, Domaine Francois Villard
2016 Condrieu Deponcins, Domaine Francois Villard
2015 AOC Saint Joseph Mairlant Blanc, Francois Villard

1 fl.
22,27
23,04
46,07
48,79
27,20

24 fl.
21,38
22,11
44,23
46,84
26,11

48 fl.
20,49
21,19
42,38
44,89
25,02

doos
12
12
12
12
12

rood

2015 AOC Saint Joseph Reflet, François Villard

38,34 36,80 35,27

12

Domaine Gilles Robin
Noord Rhône
Gilles Robin maakt overtuigende wijnen. Ze tonen de onmiskenbare klasse van het ogenschijnlijk simpele
evenwicht.
Extrac0e van rijk puur fruit in een voldoende ferme structuur. Op0male rijpheid helder gebleven door de
juiste frisheid! Razend knap en verleidelijk lekker...nobele wijn.

wit

1 fl. 24 fl. 48 fl.
2014 AOC Crozes Hermitage blanc, les Marelles, Domaine Gilles Robin 22,10 21,22 20,33

rood
rood
rood

2016 AOC Crozes Hermitage, Cuvée Papillon, Domaine Gilles Robin
2014 AOC Crozes Hermitage, Alberic Bouvet, Domaine Gilles Robin
2011 AOC Hermitage, Domaine Gilles Robin
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17,68 16,97 16,27
21,68 20,81 19,94
-

doos
12
12
12
12

Domaine Gonon
Noord Rhône
De Gonon broeders zijn bescheiden en verknocht aan de wijngaard. Vanuit observa0e worden
lessen getrokken, zo wordt er bijvoorbeeld gesnoeid aan de hand van de maanstand, bij
nieuwe maan is de sapstroom laag naar de wortels. Ze voorzien in nieuwe aanplant door een
selec0on massale, waardoor de kwaliteit van de beste stokken in de wijngaard blijg.
De wijngaarden worden bewerkt volgens de biodynamie.

rood
rood

2014 Les Iles Feray, Ardèche, Domaine Gonon
2014 AOC Saint Joseph, Domaine Gonon

1 fl. 24 fl. 48 fl.
23,65 22,70 21,76
-

doos
12
12

Domaine Jamet
Noord Rhône
De s0jlvolle Côte-Rô0e wijnen van de gebroeders Jean-Paul & Jean-Luc Jamet hebben een sterk
authen0ek karakter. Ze worden tradi0oneel niet of in geringe mate ontsteelt en rijpen 22 maanden op
eikenhouten fust met een getemperd aandeel nieuw eiken (20%). De gebroeders Jamet hebben de
reputa0e van keiharde werkers, tot in detail al0jd in de weer om op0male druiven te kweken. Jamet
maakt Côte-Rô0e in een klassieke s0jl waarin het fris rijpe syrah fruit ﬁnesse en elegan0e benadrukt. De
kracht ligt niet in alcoholgewicht maar in aroma0sche expressie, delicaat geparfumeerd fruit met ﬂorale
tonen, intens gevuld maar alles in ﬁjnheid. Ze openen zich al na enkele jaren met verleidelijke charme en
ontplooien zich in diepgang en zeggingskracht in een lang rijpingsproces, 10 tot 30 jaar.

rood

2014 AOC Côte Rotie, Domaine Jamet

1 fl. 24 fl. 48 fl.
75,28 72,26 69,25

doos
12

Domaine Lemenicier
Noord Rhône
wit

2016 Saint Peray

22,10 21,22 20,33

12

rood

2015 Cornas

36,30 34,84 33,39

12

Beaujolais
Domaine du Vissoux
Op zoek naar één van de laatste ambassadeurs van de ware beaujolais? U heeg ze gevonden. Wat
Mar0ne en Pierre-Marie ChermeFe op hun Domaine du Vissoux maken is werkelijk fabelach0g. Pas als
de druiven echt rijp zijn, dan worden ze geplukt. En daarmee nemen ze een niet te onderschaFen risico.
Om verzekerd te zijn van de hoogste kwaliteit huren de ChermeFes 0jdens de oogst een koelwagen.
Hierin worden de druiven in mandjes van de ver van het domein gelegend cru’s onder s0kstofdruk naar
de kelder vervoerd. De druiven blijven hierdoor intact en daarom kan zwaveling achterwege blijven. Een
kostbare opera0e maar….. het resultaat is er naar. Puur natuur en één en al fruit, niet gechaptaliseerd,
eigen gisten, vrijwel zonder zwavel, licht verteerbaar en een hoge drinkbaarheids factor

rood

1 fl. 24 fl. 48 fl.
10,86 10,43 10,00

2017 AOC Beaujolais cuveé traditionelle
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doos
12

Domaine Coudert
Domaine Goudert bezat in het begin van de 20e eeuw een stal met renpaarden voor de races in Parijs. De
wijngaard Clos de la RoileFe dankt zijn naam aan RoileFe, een fabuleus renpaard dat veel beroemde
races won.
In deze wijngaard groeien de gamaydruiven aan stokken van gemiddeld 40 jaar oud, die een s0jlvolle en
complete wijnen voortbrengen, geurig en vol charme, ﬂoraal ge0nt met veel sappig, smakelijk fruit in een
romige smaak, soepel qua structuur en delicaat geparfumeerd.

rood

2016 AOC Brouilly, Domaine Coudert

1 fl. 24 fl. 48 fl.
13,86 13,30 12,75

doos
12

rood
rood

2016 AOC Fleurie, Clos de la Roilette, Dom. Coudert
2016 AOC Fleurie, Clos de la Roilette cuvée tardive, Coudert

16,15 15,50 14,86
18,87 18,12 17,36

12
12

Bourgogne
Les Quatre Fils Aymont
Mr. Marinot was een 'ancien brande vignier’. In zijn jonge jaren trok hij met zijn ‘alambic’ door de Côte
Chalonnais om bij de wijnboeren marc de bourgogne te dis0lleren.
Al doende kende hij de streek als geen ander en legde hij de rela0es voor zijn latere loopbaan als
negociant. Inmiddels treed zijn zoon Jacques in zijn voetsporen.
In de bourgognestreek van Mercurey tot Santenay koopt hij van overwegend kleine boeren wijn van
Chardonnay- en Pinot-noirdruiven die hij assembleert.
Kenmerkend voor zijn selec0e wijnen is een fruitvol en fris karakter in een toegankelijke s0jl.

1 fl. 24 fl. 48 fl.
12,92 12,40 11,89

doos
12

mouss.

Vin Mousseux brut, Marie Vernay, Marinot-Verdun

wit

Les Quatre Fils Aymont, blanc

6,56

6,30

6,04

12

rood

Les Quatre Fils Aymont, rouge

6,56

6,30

6,04

12

Maison Ambroise
Als jongetje uit de banlieus van Parijs droomde Bertrand Ambroise van ruimte, rust en s0lte. Als hij op
school wijnboerdochter Mar0ne Dupasquier ontmoet, komt zijn droom uit. In 1985 wordt hij wijnmaker
op het domein van haar ouders en met de moeilijke oogst van 1987 laat hij zien over welke uitzonderlijke
capaciteiten hij als wijnmaker beschikt.

wit

2016 AOC Bourgogne blanc, Ambroise

1 fl. 24 fl. 48 fl.
15,07 14,47 13,87

rood

2016 AOC Bourgogne rouge, Ambroise

15,07 14,47 13,87
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doos
12
12

Domaine Pattes Loup
Chablis

Thomas Pico is pas 27 jaar als hij met glans debuteert. Zijn Domaine de PaFes Loup ligt in Courgis, het
hoogste deel van de Chablis en omvat slecht 2,4 hectare. Opa Pico planFe de stokken in 1951 op de
gelige klei- en kalkgronden. De druiven worden met de hand geplukt en gesorteerd. Alleen de beste
druiven zijn goed genoeg voor Thomas, die zijn wijnen laat vergisten met hun eigen natuurlijke gisten en
geen zwavel en enyzmen toevoegt.

wit

1 fl. 24 fl. 48 fl.
24,76 23,77 22,78

2015 AOC Chablis, Pattes Loup

doos
12

Domaine Savary
Chablis

Francine en Olivier Savary maken onopgesmukte wijnen in een natuurlijke, evenwich0ge s0jl. Chablis op
z'n best biedt natuurlijke verfrissing zo helder als bronwater.
Zo'n smaak is kwetsbaar en toont al snel storende 'fouten', zoals een teveel aan alcoholische kracht,
groene zuren of dominerend eikenhout.
Goed gelukt is het fruit onweerstaanbaar op een vanzelfsprekende manier en geeg het expressie aan een
mineraalrijke bodem, mondwaterend, al0jd met mineraliteit in de smaak, de sensa0e van oesters en een
associa0e met de zee.

wit
wit

2016 AOC Chablis Vieilles Vignes, Domaine Savary
2015 AOC Chablis 1er Cru Fourchaume, Domaine Savary

1 fl. 24 fl. 48 fl.
17,85 17,14 16,42
22,36 21,46 20,57

doos
12
12

Domaine Vincent Dauvissat
Chablis

Vincent Dauvissat volgt met een scherp oog de ontwikkelingen in zijn wijngaarden en vanuit een
oprechte benadering probeert hij het natuurlijke gedrag van de wijnstok te begrijpen. Dat heeg hem
wijsheid gebracht, daarbij heeg hij veel kennis meegekregen van zijn vader die ook in zijn 0jd al één van
de beste chablis maakte, en deze status heeg het domaine nog steeds.

wit

2009 AOC Chablis La Forest, Vincent Dauvissat

1 fl. 24 fl. 48 fl.
28,69 27,54 26,39

rood

2005 AOC Irancy

21,67 20,80 19,94

doos
12
12

Domaine Nicolle
Chablis
Passie voor Chablis. Charly Nicolle ademt het. Zijn plek is de wijngaard, waar hij het groeiproces van
wijnstok en druif dicht op de huid volgt. Hier is hij gelukkig en dat blijkt, want hij doet werkelijk alles wat
in zijn macht ligt om een mooie, eerlijke Chablis te maken. Het verzorgen van de wijnstokken, het
ploegen van de aarde, maar ook het meebeleven van factoren waar een wijnboer geen invloed op heeg,
maar die zo belangrijk zijn bij de totstandkoming van het eindresultaat.

1 fl.
wit
wit
wit

2015 AOC Chablis
2016 AOC Chablis Mont de Milieu 1er Cru
2015 AOC Chablis Bougros Grand Cru
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24 fl. 48 fl.

doos

16,41 15,75 15,09
24,40 23,42 22,44
50,24 48,23 46,22

6
6
6

Domaine Leger
Mr. Leger senior is van de oude stempel en laat de wijn voor zichzelf spreken. Zijn bourgogne is een
verademing in de moderne wereld met zoveel storend eﬀectbejag.
Hij laat ons volop genieten van natuurlijk gevormd pinot-noir, bourgogne met een heel eigen
streekkarakter, Chapeau!

1 fl.
rood
rood

2015 AOC Epineuil
2015 AOC Epineuil Magnum

24 fl. 48 fl.

doos

17,85 17,14 16,42
37,66 36,15 34,64

6
6

Domaine Guillemot Michel
Macon
Marc en PierreFe Guillemot beziFen 7 ha. in de naast Clessé gelegen gemeente Quintaine.
Ze leerden elkaar kennen 0jdens hun studie aan de Universiteit van Montpellier, en kozen beide als
afgestudeerd wijnbouwingenieur carrière te gaan maken op het ouderlijk domaine van PierreFe in
Quintaine, Bourgogne. Vanaf 1991 werken ze volgens de biodynamie vanuit een streven naar ﬁnesse en
op0maal karakter in hun wijnen.

1 fl.
wit

2016 AOC Macon Villages, Domaine Guillemot-Michel

24 fl. 48 fl.

doos

27,20 26,11 25,02

6

Domaine Cheveau
Pouilly Fuissé

Midden in het hart van de Pouilly liggen de wijngaarden van domaine Cheveau. Nicolas Cheveau zwaait
hier de scepter, met een toewijding zoals zijn vader en grootvader dat voor hem deden. Deze jarenlange
toewijding lijkt nu zijn vruchten af te werpen, want het domaine heeg een hoog niveau bereikt.
In de wijngaard wordt gestreefd naar ecologisch evenwicht. Er wordt geploegd in plaats van gespoten
met chemicaliën en de rendementen van de wijnstokken worden bewust laag gehouden om een zo mooi
mogelijke rijping te verkrijgen.

wit
wit

2016 Macon Solutré-Pouilly, Domaine Cheveau
2016 Pouilly Fuissé Vieilles Vignes, Domaine Cheveau

1 fl. 24 fl. 48 fl.
15,39 14,77 14,15
26,44 25,38 24,32

rood

2015 Saint-Amour Villa Violette, Domaine Cheveau

15,39 14,77 14,15

doos
12
12
12

Domaine Ferret

Pouilly Fuissé

Bijzonder zijn de wijnen van het domaine Ferret, een familiebezit sinds 1840, momenteel onder de
leiding van Madame ColeFe Ferret. Deze verﬁjnde wijnen komen van de mooiste wijngaarden van Fuissé
en kunnen het niveau halen van de wijnen uit Chassagne- en Puligny-Montrachet.
Wijnen met veel ras en de nadruk op ﬁnesse, ze zijn rijk en hebben de diepgang, dimensie en
complexiteit van grote wiFe Bourgognes.

wit

2015 Pouilly Fuissé Tête de Cru Les Perrières, Domaine Ferret
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1 fl.
-

24 fl. 48 fl.
-

doos
12

Domaine Barraud

Pouilly Fuissé

De wijngaarden van Daniël Barraud liggen onder de Vergissonrots. De hellingen bestaan uit rotsach0ge
bodem, bedekt met een dunne laag kalk en kalkrijke klei. De wijnstok wordt zoveel mogelijk aan zijn
eigen lot overgelaten. Barraud bemest zijn grond niet of nauwelijks. De wijnstok moet zijn voeding uit de
rots halen. Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Uitsluitend biologische producten
worden ingezet om schadelijke invloeden te bestrijden. Zo ontstaan wijnen die blijven boeien, dankzij
het unieke terroir.
Daniël Barraud is inmiddels wereldwijd bekend als stylist en compromisloos wijnmaker. Hij maakt al0jd
wijnen met een uitstekende balans. Zuiver chardonnay getypeerd, met een sprankelende impressie van
terroir. De wijnen gisten en rijpen op eikenhouten fusten. Hierbij is de opvoeding op de ﬁjne lie
(gistcellen) heel belangrijk. De wijnen worden voor de boFeling niet geﬁlterd. Dit om de mooie aroma’s
goed te behouden.

wit
wit
wit

2015 AOC Pouilly Fuissé 'La Verchère' Dom. Barraud
2013 AOC Pouilly Fuissé 'Les Crays' vieilles-vignes Dom. Barraud
2013 AOC Pouilly Fuissé 'En Buland' vieilles-vignes Dom. Barraud

1 fl. 24 fl. 48 fl.
29,33 28,15 26,98
35,62 34,19 32,77
35,62 34,19 32,77

doos
12
12
12

Domaine Joblot
Givry
Wijnmaker Jean-Marc Joblot is een eigenzinnige persoon die dankzij een grote gedrevenheid en
vakmanschap zijn ambi0es weet te verwezenlijken. Hij maakt wijnen met meer dan gebruikelijk
raﬃnement.
Na#onale en Interna#onale pers:
Robert Parker: ‘Joblot, the uncontested king in the Givry appella#on’
La Revue du Vin de France: ‘Vi#cultuur perfec#oniste, son clos du Cellier aux Moines a
égalé les meilleures cuvées de Côtes de Beaune et ob#ennent le succes mondial mé#té’
Perswijn : ‘Beste wijnen uit de Givry’

rood
rood

2013 AOC Givry, Clos de la Servoisine 1er Cru
2011 AOC Givry, Clos Cellier aux Moines 1er Cru

1 fl. 24 fl. 48 fl.
31,37 30,11 28,86
34,85 33,46 32,06

doos
12
12

Hubert & Olivier Lamy
Saint Aubin
Saint-Aubin is een kleine appella0e in de Côte de Beaune met zowel rode- als wiFe wijnen.
Zuidelijk grenzen de wijngaarden aan Chassagne- en Puligny-Montrachet, met in het diepste punt de
Premier Cru wijngaard 'En Remilly'. De heuvel Mont Rachet vormt daar de enige scheiding tussen 'En
Remilly' en de beroemde wijngaard Chevallier-Montrachet.
Het domaine heeg wijngrond in Saint-Aubin, Chassagne-Montrachet en Puligny-Montrachet.
De wijngaarden hebben een klei/kalk bodem met dominant kalk, de lichte grond is ondiep (10 à 30 cm)
met veel stenen. Op het domaine Hubert Lamy is de fakkel doorgegeven aan de nieuwe genera0e, vanaf
1995 maakt Olivier Lamy de wijnen. Hij kreeg zijn vorming van Henri Jayer en sinds zijn komst is de
kwaliteit gestegen naar bijzonder goed, zowel voor wit als rood.
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wit
wit
wit

2013 AOC Saint Aubin 1er Cru Frionnes, Dom. Lamy
2013 AOC Saint Aubin, 1er Cru En Remily, Hubert Lamy
2013 AOC Saint Aubin 1er Cru Chatenière, Hubert Lamy

1 fl. 24 fl. 48 fl.
38,00 36,48 34,96
48,11 46,19 44,26
48,11 46,19 44,26

doos
12
12
12

rood
rood

2014 AOC Chassagne-Montrachet Vieilles-Vignes, Lamy
2013 AOC Saint Aubin 1er Cru, Derrière chez Edouard, Lamy

36,55 35,09 33,63
38,00 36,48 34,96

12
12

Domaine Vincent Latour
Meursault
Klimaat en bodem van de wijngaarden in Meursault bieden alles om mooie wiFe Bourgognes te maken.
Vincent Latour maakt uit 'ouderwets' lage rendementen gedegen wijnen dankzij mooi druivenmateriaal,
een minimale manipula0e en een lichte maar juiste dosering van nieuw eikenfust.
De bourgogne blanc komt uit wijngaarden net buiten de AOC Meursault, rijpt een jaar op eiken fust en
heeg de kwaliteit van een kleine meursault.
Wijnen met sub0liteit en elegan0e, prach0g fruit, mooie mineraliteit en een ﬁjne houFoets.

wit
wit
wit
wit

2016 AOC Bourgogne blanc, Dom. Vincent Latour
2013 AOC Meursault, Les Grands Charrons, Vincent Latour
2013 AOC Mersault Premier Cru Poruzots, Vincent Latour
Magnum 2014 AOC Bourgogne blanc, Dom. Vincent Latour

1 fl. 24 fl. 48 fl.
18,53 17,79 17,05
41,82 40,15 38,47
62,22 59,73 57,24
-

doos
12
12
12
12

Domaine Bachey-Legros
Santenay
In alles wat ze doen spreken Chris0ane en haar twee zoons Lénaic en Samuel hun dankbaarheid uit naar
de vorige genera0es. Vorige genera0es die volgens hen verantwoordelijk zijn voor de s0jl en kwaliteit
van de prach0ge wijnen die hier geproduceerd worden. En die verantwoordelijk zijn voor de bijzondere
ﬁlosoﬁe achter het prach0ge wijnhuis Bachey-Legros. Een echt pareltje in Bourgondië.

wit

2011 AOC Chassagne-Montrachet, 1er Cru Morgeot, Bachey-Legros

1 fl. 24 fl. 48 fl.
51,60 49,53 47,47

doos
12

rood
rood

2012 AOC Santenay, 1e Cru Clos Rousseau, Vieilles-Vignes
2014 AOC Chassagne-Montrachet, les Plantes Momières

30,01 28,80 27,60
30,69 29,46 28,23

12
12

Château Monthelie
Monthelie & Rully
Het château de Monthelie heeg verschillende wijngaarden in Monthelie en Rully.
Door het lage rendement zijn de wijnen mooi geconcentreerd en hebben een uitgesproken karakter.
Men werkt volgende de bio-dynamische wijnbouwmethode.

rood

1999 AOC Monthelie 1er Cru 'Sur la Velle', Château de Monthelie
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1 fl. 24 fl. 48 fl.
80,75 77,52 74,29

doos
12

Domaine Comte Armand
Pommard, Volnay en Auxey-Duresses
Het domaine Comte Armand is vanouds in handen van een familie van juristen en bankiers, ze zijn zelf
niet werkzaam in de wijnbouw maar nemen al0jd wijnboeren in dienst als regisseur.
De talentvolle Benjamin Leroux is nu als regisseur van het domaine verantwoordelijk voor het beheer
van de wijngaarden en het wijnmaken.
Naast de prach0ge rode Pommard en Volnay maken zij een mooie wiFe Auxey Duresses.

1 fl. 24 fl. 48 fl.
24,40 23,42 22,44

wit

2014 Bourgogne Condemaine

rood
rood

2011 AOC Pommard 1er Cru Clos de Epeneaux
2007 AOC Pommard 1er Cru Clos de Epeneaux

doos
12

### ### ###
### ### ###

12
12

Domaine Ecard
Savigny Les Beaune
Michel Ecard is met zijn ruim 45 jaar ervaring een perfek0onist met veel inzicht in de natuur.
Het domaine Ecard is toonaangevend en een referen0e voor Savignywijnen.
Clive Coates: ‘Michel Ecard is one of Savigny's best growers.’

wit

2012 AOC Savigny Les Beaune, les Goudelettes

1 fl. 24 fl. 48 fl.
26,18 25,13 24,09

doos
12

rood
rood

2013 AOC Savigny Les Beaune Villages Vieille-Vigne
2013 AOC Savigny Les Beaune 1er Cru Serpientières

27,54 26,44 25,34
37,57 36,07 34,56

12
12

Domaine Morot
Beaune
Domaine Morot maakt authen0eke Beaunewijnen die bijzonder goed kunnen ouderen.
Geoﬀroy Choppin de Janvry is de nieuwe regisseur van het domaine. Hij kiest voor een werkwijze van zo
weinig mogelijk manipula0e. Het eigen karakter van de wijngaard wordt met verve gerespecteerd.
Deze wijnen worden dan ook gezien als referen0e voor de verschillende wijngaarden van Beaune.
Clive Coates: 'Splendid wines as usual here.'
Robert Parker: 'Mister Choppin makes excep#onally long-lived, classic wines.'

rood
rood

2012 AOC Beaune 1er Cru Bressandes, Dom. Morot
2012 AOC Beaune 1er Cru Teurons, Dom. Morot
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1 fl. 24 fl. 48 fl.
45,31 43,49 41,68
45,31 43,49 41,68

doos
12
12

Benjamin Leroux
Hij is één van de grootste talenten in de Bourgogne en heeg als regisseur het domaine Comte Armand
naar grote hoogte gebracht. Naast deze func0e maakt hij op een zelfde kleine schaal wijn voor zijn
Handelshuis. Oogst 2007 is de start geweest.

wit
wit
wit

2016 AOC Auxey Duresses
2013 AOC Puligny-Montrachet
2014 AOC Chassagne-Montrachet, 1er Cru les Embazées

1 fl. 24 fl. 48 fl.
33,15 31,82 30,50
57,29 55,00 52,71
75,14 72,13 69,13

rood
rood
rood
rood

2014 AOC Bourgogne rouge
2013 AOC Gevrey-Chambertin
2013 AOC Gevrey-Chambertin aux Etelois
2012 AOC Nuits-Saint-Georges, 1er Cru aux Thoreys

23,04
52,87
57,29
80,07

22,11
50,76
55,00
76,87

doos
12
12
12

21,19
48,64
52,71
73,66

12
12
12
12

Domaine Jean Fournier
Marsannay
In het uiterste noorden van de gehele Bourgogne heeg Domaine Jean Fournier 13 ha wijngaard met
blauwe druiven en 3 ha wiFe druiven De samenwerking van de jonge gepassioneerde Laurent Fournier
samen met zijn vader Jean heeg dit domaine in enkele jaren volop in de schijnwerper gezet. Solide
wijngaardbeheer van senior Jean, een hoog percentage oude stokken, en het talent en passie van een
nieuwe genera0e vormt deze succescombina0e.
Hier wordt overwegend biologische gewerkt. De leegijd van de oude stokken geeg op natuurlijke wijze
een laag rendement van geconcentreerde druiven.

rood
rood

2014 Bourgogne
2014 AOC Marsannay Clos du Roi, Domaine Jean Fournier
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1 fl. 24 fl. 48 fl.
19,47 18,69 17,91
32,39 31,09 29,79

doos
12
12

Oostenrijk
Wachau
Domäne Wachau
Domäne Wachau (de Freie Weingärtner Wachau) is een coöpera0e van ruim 700 wijnboeren in de
Wachau. Het zijn ‘vrije’ wijnboeren met het totale bedrijf in eigen beheer, zonder ﬁnancierder van
buitenaf. Zij beheren samen ongeveer 600 hectare wijngaard, zo’n 40% van het totale areaal. Gemiddeld
komt dit dus neer op minder dan een hectare per wijnbouwer. Er zijn dan ook maar weinig van deze
wijnbouwers die puur van de druiventeelt kunnen rondkomen. Velen hebben naast werken in de
wijngaard een andere baan.
Domäne Wachau produceert wijnen van hoge kwaliteit en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
De Engelse wijnjournalist Stuart PigoS: "the best co-opera#ve winery of the world".
1 fl. 24 fl. 48 fl. doos
wit
2017 Grüner Veltliner Federspiel Terrassen, Domäne Wachau
11,27 10,82 10,37
6
wit
2017 Riesling Federspiel Terrassen, Domäne Wachau
12,28 11,79 11,30
6

Knoll
Emmerich Knoll behoort tot de absolute top van de Wachau en Oostenrijk. Het wijngoed is al sinds 1825
in bezit van de familie Knoll en beslaat nu ca. 14 Hectare. Het wijngoed is voornamelijk beplant met
Grüner Veltliner en Riesling, en daarnaast met Muskateller en Traminer.
35% van de stokken staat op terraswijngaarden waar tractoren onmogelijk kunnen komen, waardoor
alles handma0g gebeurt.
In de wijngaarden wordt biologisch gewerkt en ook in de wijnkelders wordt de wijn op zeer tradi0onele
wijze gemaakt.
1 fl. 24 fl. 48 fl. doos
wit
2014 Grüner Veltliner Federspiel, Kreutles, Knoll
20,43 19,61 18,79
6

Nikolaihof
Het huis Nikolaihof is gebouwd op de bijna 2000 jaar oude fundamenten van het Romeinse kasteel
Favianis. Gedeelten van deze fundamenten zijn nog steeds zichtbaar in de kelder die nog steeds dienst
doet als wijnkelder. In deze kelder is ook geschreven bewijs gevonden dat in deze regio al in de 5e eeuw
wijnbouw plaats vond. Sinds 1894 is het in bezit van de familie Saahs.
Al ruim 30 jaar werkt Nikolaihof volledig bio-dynamisch. Dit houdt in dat naast het absoluut ontbreken
van chemisch bestrijdingsmiddelen en kunstmest ook de kosmos wordt betrokken in het bepalen van
oogstmoment en wijnbereiding.
Nikolaihof heeg 20 hectare wijngaard in bezit op de best gelegen, mineraalrijke, zonrijke terrassen langs
de Donau. De bodem bestaat hier uit primair rotsgesteente als graniet, gneis en mica.

wit
wit

2016 Grüner Veltliner Federspiel, im Weingebirge, Nikolaihof
2017 Riesling Federspiel, vom Stein, Nikolaihof

1 fl. 24 fl. 48 fl.
19,54 18,76 17,98
23,07 22,14 21,22

doos
6
6

wit
wit

2015 Grüner Veltliner Smaragd, im Weingebirge, Nikolaihof
1998 Nikolaihof Steinriesler

37,98 36,47 34,95
39,50 37,92 36,34

6
6

34

F.X. Pichler
Parker: “One of Austria’s most renowned winemakers. His Riesling oﬀers great richness,
ripeness, fabulous intensity and purity, and a dazzling long concentrated, brilliantly-delineated ﬁnish.”
"FX Pichler is the Domaine de la Romanêe-Con0 of the Wachau".
Stuart PigoF: “Perhaps his wines should bear a warning label: Approach with care, Great
Wine!”
Clive Coates MW: “One of the best and most perfec0onis0c in Austria. Marvelous wines
here.”
Kristalheldere en s0jlvolle wijnen met een groot palet aan fruit.

wit

1 fl. 24 fl. 48 fl.
23,87 22,92 21,96

2016 Grüner Veltliner Federspiel 'Kostersatz'

doos
6

Veyder-Malberg
Peter Veyder-Malberg was voorheen de wijnmaker bij Graf Hardegg. In 2008 heeg hij zijn droom
waargemaakt en is een eigen wijngoed begonnen in de Wachau-er Spitzer Graben. Dit is een nog redelijk
onbekend deel van de Wachau in de nauwe breuklijn achter het dorp Spitz. Hier heerst een
buitengewoon mikroklimaat, met de grootste dag-nacht temperatuur verschillen van de Wachau. De
wijnen zijn daarom buitengewoon elegant. Naast wijngaarden in de Spitzer Graben heeg Peter ook
wijngaarden rondom Wösendorf, Weissenkirchen en Loiben. Peter heeg zich vooral tot doel gesteld om
wijngaarden met oude stokken te kopen op steile en moeilijk bewerkbare plekken, en deze te behouden
voor het nageslacht. Hij heeg veel wijngaarden met 30 tot 50 jaar oude stokken. Deze wijngaarden
vragen vaak 5 tot 10 keer zoveel arbeid, als wijngaarden waar je met tractoren kan werken. De
wijnkwaliteit is echter zo uniek, karaktervol en spectaculair, dat het voor hem de moeite loont om dit te
doen.
1 fl. 24 fl. 48 fl. doos
wit
2014 Grüner Veltliner, Hochrain
37,62 36,11 34,61
6

Kamptal
Bründlmayer
Wijngoed Bründlmayer behoort tot de top 10 op het gebied van wiFe wijn in Oostenrijk. Het wijngoed is
een familiebedrijf en is ca. 75 hectare groot. Willi Bründlmayer heeg het wijngoed in 1980 van zijn
ouders overgenomen. Van hen heeg hij de liefde en respect voor de natuur geërfd. Hij hecht veel waarde
aan het natuurlijk evenwicht in zijn wijngaarden en werkt al vele jaren biologisch. Dit houdt in dat hij
geen chemische middelen gebruikt; de wijngaarden uitsluitend met organische middelen bemest (zoals
kompost van plantenafval) en ook geen herbiciden gebruikt. Hij maakt zeer elegante wijnen, waarin het
terroir een belangrijke rol spee
speelt.
1 fl. 24 fl. 48 fl. doos
wit
2016 Grüner Veltliner Kamptaler Terrassen, Bründlmayer
15,05 14,45 13,85
6
wit
2016 Riesling Kamptaler Terrassen, Bründlmayer
15,37 14,76 14,14
6

rood

2013 Zweigelt, Bründlmayer

13,24 12,71 12,18
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6

Hiedler
De Hiedler-wijnen hebben al0jd een bijzonder eigen handschrig en zijn onverwisselbare
persoonlijkheden. Het doel van Hiedler is om gebalanceerde wijnen te maken. Hij produceert zijn wijnen
handma0g en tradi0oneel tot in het kleinste detail, om ze nog meer karakter, spanning en authen0citeit
te verlenen. Zijn wijnen hebben ook bij een mooie zuurgraad al0jd een crèmig karakter met veel rondeur
en body. Vrijwel alle wijnen worden sinds 2005 spontaan vergist. Spontane vergis0ng loopt langzamer en
harmoniseert de zuren op natuurlijke wijze. Ook krijgen de meeste wijnen (ook Grüner Veltliner en
Riesling) een klein beetje malolac0sche gis0ng, hetgeen de wijnen net wat meer rondeur verleent,
zonder dat het afdoet aan primaire aroma's of frisheid. Hij laat de wijnen lang in contact met de ﬁjne gist
en vult de wijnen niet al te vroeg af.
1 fl. 24 fl. 48 fl. doos
wit
2017 Grüner Veltliner Löss, Hiedler
11,47 11,02 10,56
6
wit
2015 Grüner Veltliner Thall, Kamptall Reserve, Hiedler
16,93 16,26 15,58
6

Kremstal
Kaiserhof Kellerei
De wijnen van de Kaiserhof Kellerei komen van verschillende wijngaarden uit de Niederösterreich
(vooral uit het Kremstal) en geven door hun verﬁjnde structuur veel drinkplezier.
Een wijn met een stuivende geur van rijp licht tropisch fruit, iets kruidig en ondersteunende minerale
tonen. De smaak zet vol en romig aan met veel balans in het fruit, de minerale nuances en de verﬁjnde
kruidigheid en zuren. Veel druivensoort typiciteit en een makkelijke s0jl waardoor deze wijn een hoge
doordrink factor heeg.

wit

2017 Gruner Veltliner Rieden Selection, Kaiserhof Kellerei

1 fl.
8,06

24 fl. 48 fl.
7,74 7,42

doos
6

Wien
Kattus Hochriegl
Het sekt-huis Johann KaFus is opgericht in 1857 en wordt nog steeds door de nazaten van de oprichter
Johann KaFus geleid. Ook nu nog is de naam Johann KaFus synoniem voor uitstekende kwaliteit en grote
tradi0e. Het bedrijf is geves0gd in Wenen, waar ook de sektproduc0e plaatsvindt.

mouss.

1 fl.
8,38

Hochriegel Trocken sekt
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24 fl. 48 fl.
8,05 7,71

doos
6

Wienviertel
Graf Hardegg
Het totale bezit van Maximilian Graf von Hardegg beslaat zo'n 2500 hectare landbouwgrond. Daarvan
zijn 43 hectare aangeplant met druiven. Alleen de voor wijnbouw meest geschikte percelen zijn hiervoor
geselecteerd. Hoofdzakelijk zijn er de typische Oostenrijkse druivensoorten aangeplant zoals Grüner
Veltliner, Weissburgunder, Riesling en Zweigelt. Op een klein deel van de wijngaarden wordt
geëxperimenteerd met druivensoorten als Pinot Noir, Syrah en Viognier. Behalve droge wiFe en rode
wijnen produceert dit wijngoed ook een bijzondere Riesling 'Eiswein', Viognier 'Eiswein' en een 'Port'.

wit

2017 Grüner Veltliner, Veltlinsky Graf Hardegg

rood

2013 Pinot Noir, Graf Hardegg

1 fl.
9,49

24 fl. 48 fl.
9,11 8,73

doos
6

16,60 15,93 15,27

6

Thermenregion
Johanneshof Rheinisch
Het wijnbouwgebied Thermenregion ligt net ten zuiden van Wenen. Zoals de naam al aangeeg komen er
in dit gebied veel warmwaterbronnen voor, die al ten 0jde van de Romeinen beroemd waren, en zijn er
prach0ge kuuroorden. Daarnaast is het gebied ook uitermate geschikt voor wijnbouw.
Het wijngoed Johanneshof Reinisch heeg 30 hectare wijngaard en is een typisch familiebedrijf. Vader en
zonen werken zij aan zij in dit wijngoed. Het wijngoed produceert hoofdzakelijk rode wijnen, ca. 80%
waarbij St.Laurent en Pinot Noir, al ruim 600 jaar aangeplant in deze regio, dus zeker autochtoon te
noemen, de belangrijkste druivensoorten zijn. Bij wiFe wijn zijn de belangrijkste druivensoorten
Chardonnay en Pinot Blanc.

wit

2017 Johanneshof Reinisch Rotgipfler

1 fl. 24 fl. 48 fl.
12,78 12,27 11,76

rood
rood

2016 Pinot Noir vom Steinfeld, Johanneshof Reinisch
2013 St Laurent Frauenfeld Reserve, Johanneshof Reinisch

11,96 11,48 11,00
24,90 23,90 22,91

6
6

dessert

2016 Rotgipfler Auslese, Johanneshof Reinisch 0,375 L

11,36 10,90 10,45

6
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doos
6

Neusiedlersee
Umathum
Sinds zijn fameuze jaargangen 1986 en 1987 behoort Umathum tot de absolute top op het gebied van
rode wijnen in Oostenrijk
Josef Umathum is een gepassioneerd wijnmaker, die veel waarde hecht aan biologisch-organische
wijnbouw. Op het e0ket is dit niet te lezen, aangezien hij biologische wijnbouw als iets vanzelfsprekends
ziet bij een natuurproduct zoals wijn. De kwaliteit moet spreken, niet het stempel.
Umathum maakt wijnen met een zeer herkenbare s0jl. Zijn wijnen zijn - ook bij hoge concentra0e - al0jd
uitermate elegant, met veel fruit en ﬁnesse. Het is zijn ﬁlosoﬁe om het terroir zo uitgesproken mogelijk
in de wijnen tot uitdrukking te laten komen. Umathum werkt al geruime 0jd bio-dynamisch en is lid van
Demeter.

wit

2016 Gelber und Roter Traminer, Umathum

1 fl. 24 fl. 48 fl.
17,14 16,45 15,77

doos
6

rosé

2017 Rosa, Umathum

13,36 12,82 12,29

6

rood
rood
rood
rood

2015 Zweigelt, Umathum
2015 St. Laurent, Umathum
2014 Haideboden, Umathum
2014 Pinot Noir, Umathum

14,36
14,55
26,21
41,46

6
6
6
6

13,79
13,97
25,16
39,80

13,21
13,38
24,11
38,15

PMC
De ini0alen PMC staan voor Peter, Münzenrieder, Cristoph. De broers Peter en Cristoph hebben in 1999
het bedrijf van hun ouders overgenomen. Des0jds was het slechts 4 hectare groot en inmiddels is het
uitgegroeid tot 16 hectare.
Het bedrijf is 5 kilometer van de Neusiedlersee gelegen. De omstandigheden in deze regio zijn perfect
voor 'botry0s-wijnen' maar ook zeker voor droge wiFe- en rode wijnen. Per jaar produceert PMC
ongeveer 70.000 ﬂessen bij een gemiddeld rendement van 3500-5000 kilo per hectare. De produc0e is
verdeeld in 55% rode wijn, 30% zoete wijn en 15% wiFe wijn.
Peter is verantwoordelijk voor de viniﬁca0e en de verkoop terwijl Cristoph de wijngaarden beheert. De
s0jl van wijn maken is een combina0e van tradi0onele en moderne/dynamische technieken.

1 fl.
8,20

rood

2015 Heideboden Classic, PMC

dessert
dessert
dessert

2017 Beerenauslese Chardonnay, PMC 0,375 ltr
2014 Beerenauslese Zweigelt, PMC 0,375 ltr
2011 Eiswein Chardonnay, PMC 0,375 ltr
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24 fl. 48 fl.
7,87 7,54

doos
6

9,46 9,08 8,70
12,84 12,32 11,81
16,06 15,42 14,78

6
6
6

Beck
Judith’s grote passie zijn de tradi0onele rode Oostenrijkse druivenrassen zweigelt, blaufränkisch, st.
Laurent en pinot noir, waar ze een zesde zintuig voor heeg. Sinds 2007 werkt ze bio-dynamisch. Dat
betekent dat ze o.a. de humusopbouw van de grond bevordert, door gebruik van compost en
begroening. Ook gebruikt ze in de wijngaarden kruidenagreksels (o.a. van brandnetel en kamille) en biodynamische preparaten om de afweerkrachten van de druivenstokken te versterken en werkt ze in de
wijngaarden volgens de cycli van de maan. Een gezonde bodem en gezonde planten vormen voor Judith
de basis tot het maken van hoogwaardige wijnen, met een individueel smaakproﬁel, die de regio en de
wijnmaakster weerspiegelen.

wit

2017 Weissburgunder, Beck

1 fl. 24 fl. 48 fl.
12,53 12,03 11,53

rood

2015 Zweigelt, Beck

12,43 11,93 11,44

doos
6
6

Zantho
Een nieuw ini0a0ef van de Winzerkeller Andau samen met Josef Umathum. van de 210 leden van de
Winzerkeller Andau werken er 7 zeer kwaliteitsbewuste wijnboeren mee dit project. Samen bewerken
deze 70 wijnboeren ca. 60 hectare van de beste wijngaarden van Andau. Er wordt "naturah" gewerkt. De
naam Zantho is oorspronkelijk de naam van Andau (uit oorkondes van 1488). De salamander op het
e0ket verwijst naar de natuur in de wijngaarden.

1 fl.
9,96

24 fl. 48 fl.
9,56 9,17

doos
6

wit

2017 Muskat, Zantho

rood
rood

2015 Saint Laurent, Zantho
2016 Zweigelt, Zantho

10,40
10,40

9,57
9,57

6
6

dessert

2011 BA Scheurebe, Zantho 0,375 ltr

12,23 11,74 11,25

6

9,98
9,98

Kracher
Alois Kracher heeg inmiddels wereldfaam verkregen met zijn bijzondere zoete wijnen. Zijn beste wijnen
kunnen concurreren met de top van de zoete wijnen uit de hele wereld, zoals die van Chateau d'Yquem.
Hij won al vele prijzen en medailles met zijn wijnen. Hij werd in 1994, 1997, 1998, 2000 en 2001 door
WINE tot 'Late Harvest winemaker of the Year' uitgeroepen. In Nederland werd zijn 1995
Trockenbeerenauslese Scheurebe nr.3 door Proefschrig tot beste zoete wijn van het jaar 1997 verkozen

dessert
dessert

2017 Auslese Cuvee, Kracher 0,375 ltr
2017 Auslese Cuvee Zweigelt, Kracher 0,375 ltr
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1 fl. 24 fl. 48 fl.
10,40 9,98 9,57
11,27 10,82 10,37

doos
6
6

Mittelburgenland
Franz Weninger
Franz Weninger is een van de top-wijnboeren op het gebied van rode wijn in Oostenrijk. Hij komt uit
Horitschon in het wijnbouwgebied MiFelburgenland, grenzend aan Hongarije. In dit gebied wordt met
name rode wijn geproduceerd. Hier heerst een landklimaat, met een warme zomer en lange warme
herfst, waardoor de druiven op0maal rijp worden. Zo ontstaan rondbors0ge, volle rode wijnen.
Blaufränkisch is het belangrijkste druivenras in dit gebied. Dit is een typisch Oostenrijks druivenras, dat
verder nog in o.a. Hongarije is aangeplant en daar Kékfrankos heet.
Sinds 2004 werkt Franz Weninger volledig volgens de richtlijnen van de biologische wijnbouw. Franz
Weninger: "30 Jahre Erfahrung haben mich gelehrt, dass je weniger wir das Wachstum der Pﬂanzen
beeinﬂussen, desto eher ﬁnden die Rebstöcke zu ihrem natürlichen Gleichgewicht. Die Trauben nehmen
mehr vom Terroir auf, die Weine werden eigenständiger und individueller."

rood

1 fl. 24 fl. 48 fl.
15,76 15,13 14,50

2015 Blaufränkisch Hochäcker

doos
6

Hongarije
Franz Reinhard Weninger
De wijnen van de jonge Franz Reinhard Weninger behoren tot de top van Hongarije. Hij heeg het
wijnmaken van zijn vader geleerd: Franz Weninger, een beroemde rode wijnmaker uit Horitschon,
Oostenrijk
Het wijngebied Sopron ligt in het westen van Hongarije aan de grens met Oostenrijk aan de
Neusiedlersee. Dit gebied behoorde ooit tot Oostenrijk, Burgenland, en is na de 1e wereldoorlog
Hongaars geworden.
Franz Reinhard Weninger is vanaf 2004 ac0ef bezig met de omstelling naar biodynamische wijnbouw.
Ook zijn vader is er in het wijngoed in Oostenrijk ac0ef mee bezig en ze wisselen veel kennis en ervaring
uit. Een citaat van Franz Weninger sr: „30 Jahre Erfahrung haben mich gelehrt, dass je weniger wir das
Wachstum der Pﬂanzen beeinﬂussen, desto eher die Rebstöcke zu ihrem natürlichen Gleichgewicht
ﬁnden. Die Trauben nehmen mehr vom Terroir auf, die Weine werden eigenständiger und individueller.“

rood

1 fl. 24 fl. 48 fl.
11,98 11,50 11,02

2015 Kekfrankos, Weninger

doos
6

Tornai
Het familiewijngoed Tornai behoort tot de beste wijnboeren van Somló. Het wijngoed werd in 1946 door
grootvader Tornai ges0cht en is inmiddels uitgegroeid tot 54 hectare. Het is gespecialiseerd in wiFe
wijnen. Het wijngoed heeg een grote diversiteit aan “eigen” Hongaarse druivensoorten zoals : Juhfark,
Furmint, Hárslevelű, Olaszrizling, Zenit, Zeus, Csomorika, Tramini, Szürkebarát. Voor de wijnbereiding
wordt gebruikgemaakt van de modernste viniﬁca0e technieken en combineert men succesvol koele
fermenta0e in roestvrijstaal en houten fouders (voor de hogere wijnen).

wit
wit

1 fl. 24 fl. 48 fl.
7,88 7,56 7,25
11,27 10,82 10,37

2016 Furmint, Tornai
2016 Juhfark Premium, Tornai
40

doos
6
6

Heimann
De familie Heimann is van Duitse a-omst en woont en werkt in Hongarije sinds 1758. Tijdens de
Communis0sche periode werden hun landgoederen geconﬁsqueerd. Pas in 1992 kon de familie Heimann
weer beginnen met de opbouw van het familiebedrijf opbouwen.
Het wijnbouwgebied Szekszárd, waar de het wijnhuis zich bevindt, vormt onderdeel van de wijnregio
Pannon en is één van de belangrijkste rode wijngebieden van Hongarije. Pannon is de warmste Hongaarse
regio met milde winters en lange zonnige, vaak sub mediterrane zomers.

rood
rood

1 fl. 24 fl. 48 fl.
11,27 10,82 10,37
13,54 13,00 12,46

2016 Kadarka
2015 Birtokbor

doos
6
6

Slovenië
Podravje
Conrad Fürst
Het wijngoed Conrad Fürst brengt met oogstjaar 2011 haar tweede oogst op de markt. De familie Fürst
heeg desalnieFemin al een lange tradi0e in de wijn.
Voor de tweede wereldoorlog was de familie Fürst al meerdere genera0es ac0ef in de wijnbouw en handel, totdat hun bezi|ngen door het communis0sche regime geconﬁsqueerd werden. Enkele jaren
geleden hebben ze de wijngaarden na jarenlange procedures grotendeels weer terug kunnen krijgen. Ze
hebben daarna aanzienlijke investeringen moeten doen: de grote terraswijngaarden uit de
communis0sche wijnbouwperiode zijn veranderd in kleinere terrassen, de wijngaarden zijn opnieuw
aangeplant met kwalita0ef goede klonen en de kelders zijn van nieuwe apparatuur voorzien. Na jaren
van voorbereiding en investering is het resultaat overweldigend: dit wijngoed staat per direct weer op de
kaart als één van de beste van Slovenië.
1 fl. 24 fl. 48 fl. doos
wit
2011 Šipon (furmint)
14,18 13,61 13,04
6

41

Duitsland
Pfalz
Weingut Jurgen Leiner
Weingut Jürgen Leiner ligt in de zuidelijke Pfalz. Sinds kort staat Sven Leiner jr. aan het roer: jong, enorm
gedreven, schuwt experimenten niet, een ware freak. Sven combineert moderne technieken met oude
tradi0es. Hij ﬁltert niet, laat de most lang in contact met de schillen (ook bij zijn wiFe wijnen!) en
gebruikt voor de viniﬁca0e zowel grote afgesloten gistkuipen als grote fouders van Pfalzer eikenhout.
Vooral zijn Grauer Burgunders springen er enorm uit qua spanning, mineraliteit en zuiverheid.
Sinds 2008 is hij gecer0ﬁcieerd biologisch en sinds 2011 ook lid van Demeter, de bio-dymamische
wijnbouw.

wit
wit
wit

2016 Riesling (liter), Weingut Jurgen Leiner
2016 Weissburgunder, Weingut Jurgen Leiner
2016 Grauburgunder, Weingut Jurgen Leiner

rood

Dornfelder Rotwein (liter), Weingut Jurgen Leiner

1 fl. 24 fl. 48 fl.
9,96 9,56 9,17
10,84 10,40 9,97
12,16 11,68 11,19
8,67

8,32

doos
6
6
6

7,98

6

Weingut Müller-Catoir
Müller-Catoir ligt in MiFelhaardt: het hart van de Pfalz. Al sinds 1744 is dit sta0ge wijngoed in
familiebezit en werd het gedurende 100 jaar geleid door vrouwen. Momenteel is het eigendom van
Jakob Heinrich Catoir en heeg zijn zoon Philipp David de dagelijkse leiding.
De wijnen van Müller-Catoir blinken uit in hun uitmuntende balans, verﬁjning, zuiverheid en spanning en
behoren zonder twijfel tot de top van de Pfalz.

dessert

1 fl. 24 fl. 48 fl.
2006 Rieslaner Auslese Gimmeldinger Schlössel, Müller-Catoir 0,375 ltr 22,61 21,71 20,80

doos
6

Weingut A. Christmann
Weingut A. Christmann bevindt zich in MiFelhaardt in het dorpje Gimmeldingen. Bij dit wijngoed staat
respect voor de natuur in hoog aanzien en er wordt danook al vele jaren biologisch gewerkt (sinds 2004
oﬃcieel gecer0ﬁceerd). Een citaat:
"Wir haben nichts Wertvolleres als den Boden auf dem unsere Reben wachsen. Als Grundlage unserer
Arbeit und unserer Weine pﬂegen wir ihn und erhalten ihn für küngige Genera0onen. Dabei ist
naturnaher Anbau für uns eine Selbstverständlichkeit. Zusammen mit Klima, Standort und Hangneigung
bes0mmt er die Qualität unserer Weine, den Charakter unseres Terroirs." (Publica0e van de
wijnbedrijven Bürklin-Wolf, Christmann, Köhler-Ruprecht en Mosbacher in 1996)

wit
wit
wit

2016 Riesling Junge Reben, Christmann
2016 Weissburgunder, Christmann
2015 Riesling Gimmeldingen, Christmann

1 fl. 24 fl. 48 fl.
11,02 10,58 10,14
15,05 14,45 13,85
19,40 18,63 17,85

rood

2014 Spätburgunder, Christmann

17,77 17,06 16,35
42

doos
6
6
6
6

Mosel
Reichsgraf von Kesselstatt
Reichgraf von KesselstaF is gelegen in de Mosel. Het wijngoed staat onder leiding van de sympathieke
Annegret Reh-Gartner, die het wijngoed in de afgelopen jaren heeg uitgebouwd tot één van kwalita0ef
belangrijkste producenten van de Mosel.

1 fl.
wit

2017 Graacher Riesling Qba, Reichsgraf von Kesselstatt

24 fl.

48 fl.

doos

13,86 13,31 12,75

6

Weingut Paulinshof
Paulinshof is een dependance van de kerk St. Paulin in Trier, waarover de eerste schrigelijke
vermeldingen tot het jaar 936 teruggaan. In de 0jd van de onteigening van kerkelijke goederen (1803)
ging Paulinshof over in privébezit en is nu sinds 1967 eigendom van de familie Jüngling.
In 20 jaar is het domein gegroeid van 2 tot 8 hectare.
Al rond de eeuwwisseling was de Kestener”Paulins-Hoêerger”een bekende wijn in binnen- en
buitenland. Daarvan getuigen talrijke publica0es in oude wijnboeken.
Het zware werk op de zeer steile leisteenbergen wordt beloond met de jaarlijkse bekroningen, die de
kwaliteit van de Paulinshof-riesling weerspiegelen.
De doelstelling van de familie Jüngling om met passie en inzet de eeuwenlange wijnbouwtradi0e voort te
zeFen en hoogkwalita0eve wijnen uit klassieke wijnbouwgronden te produceren is zeker geslaagd.

wit
wit
wit

2016 Weissburgunder, Weingut Paulinshof
2015 Riesling Rotschiefer, Weingut Paulinshof
2015 Riesling, Braunenberger Juffer-Sonnenuhr, Paulinshof

1 fl. 24 fl. 48 fl.
13,60 13,06 12,51
16,07 15,42 14,78
20,91 20,07 19,24

doos
6
6
6

Rheinhessen
Weingut Gunderloch
Het wijngoed Gunderloch is ontegensprekelijk het absolute topadres van Rheinhessen!
De wijngaarden van dit domein zijn uitsluitend gesitueerd aan de wereldberoemde Rote Hang, de smalle
strook die direct aan de Rijn is gelegen en die maar nauwelijks 1 procent van het totale wijngaardareaal
van Rheinhessen uitmaakt. De wijngaardboden bestaat hier uit rode leisteen, met een hoog gehalte aan
ijzer, dat zeer spannende rijk minerale wijnen voortbrengt die eenvoudig te verwarren zijn met de
exemplaren van het oostelijke deel van de Rheingau.
Het wijngoed is in bezit van de familie Hasselbach en zij behoren top de meest kri0sche wijnboeren
binnen de Duitse wijnbouw. Die kri0sche kant is er waarschijnlijk de oorzaak van dat zij al 6 keer de
ideale 100 puntenscore bij het gezaghebbende Amerikaanse wijn0jdschrig Wine Spectator hebben
behaald.
1 fl. 24 fl. 48 fl. doos
wit
2017 Grauburgunder, Weingut Gunderloch
12,48 11,98 11,48
6
wit
2017 Riesling Kabinett, Jean Baptist Feinherb, Gunderloch
13,79 13,24 12,69
6

43

Teschke
De in 1968 geboren wijnboer, dichter en ﬁlosoof Michael Teschke is één van de nieuwe vedeFes van de
Duitse wijnbouw. Hij is eigenzinnige persoonlijkheid, getooid met een karakteris0eke paardenstaart, die
gezegend is met een (h)eerlijke recht door zee mentaliteit. Door zo te zijn spreekt hij in het ietwat
conserva0eve Duitsland een geheel nieuwe genera0e, veelal jongere, wijndrinkers aan. De rebelse
Teschke is echter bovenal de wereldwijde boodschapper van de vergeten sylvanerdruif. Hij is van mening
dat deze net zo bijzonder is als riesling en zodoende brengt hij er jaarlijks een groot aantal sylvaner op de
markt die geweldig passen in de gastronomie. Aan die spannende exemplaren ontdekt men dat sylvaner
niets anders is dan de grüner veltliner van Duitsland.
1 fl. 24 fl. 48 fl. doos
wit
2015 Blauer Sylvaner
11,02 10,58 10,14
6
wit
2013 Sylvaner vom Mühlweg, Teschke
23,87 22,92 21,96
6

Rheingau
Künstler
De naam Künstler behoeg voor veel wijnkenners wellicht geen toelich0ng. Dit illustere wijngoed uit de
Rheingau behoort al vele jaren tot de top van Duitsland.

wit
wit
wit

2016 Riesling Herrnberg VDP Erste Lage, Künstler
2015 Riesling, Hochheim Kirchenstück, 1e Gewächs, Künstler
2017 Chardonnay, Kalkstein, Künstler

1 fl. 24 fl. 48 fl.
16,20 15,55 14,90
37,18 35,69 34,20
21,55 20,69 19,83

doos
6
6
6

rosé

2015 Spätburgunder rosé, Künstler

13,99 13,43 12,87

6

Wegeler (Östrich)
Wanneer je als wijnfamilie resideert in “Villa Riesling” schept dit natuurlijk enige verwach0ng ten aanzien
van de wijnen. Maar de familie Wegeler maakt het meer dan waar. Met grote passie voor Riesling brengt
de wijnfamilie niet alleen jonge wijnen op de markt, maar laten ze ook zien hoe groot het
rijpingspoten0eel is van hun rieslingwijnen. En dat geldt voor vele wijnlieëebbers als verrassing.

1 fl.
wit

1996 Riesling, Winkeler Jesuitengarten Erstes Gewächs
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24 fl.

48 fl.

doos

31,25 30,00 28,75

6

Franken
Weingut Fürst Löwenstein
Het wijngoed Fürst Löwenstein staat voor terroir-getypeerde, authen0eke, droge wijnen, die uit
historische topwijngaarden van Franken komen.
De beroemdste wijngaard is zondermeer de Homburger Kallmuth in Franken. Deze wijngaard bevat
zowel Muschelkalk als ook Buntsandstein in de ondergrond. De steile terrassen zijn van elkaar
gescheiden door twee tot vijf meter hoge stenen muren, die ook als warmteregulator func0oneren. Door
het bijzondere geologische klimaat in deze bocht van de Main, groeien hier zeldzame orchideeën en
andere zeldzame planten, die normaalgesproken alleen in zuidelijkere gebieden voorkomen. Naar twee
van deze bloemsoorten zijn hun topwijnen genoemd: de Asphodil en de Coronilla.
1 fl. 24 fl. 48 fl. doos
wit
2015 Silvaner Homburg Kallmuth, VdP Erste Lage, Fürst Löwenstein
12,53 12,03 11,53
6
wit
2014 Silvaner Spätlese Trocken Kallmuth * Asphodil *
31,68 30,42 29,15
6

Weingut Rudolf Fürst
Paul Fürst van het wijngoed Rudolf Fürst uit Bürgstadt, Franken is van de beste rode wijnproducenten uit
Duitsland. Hij kan zonder gêne de ongekroonde keizer van de Duitse Pinot Noir worden genoemd. De
wijnbouwtradi0e van de familie Fürst gaat, voor zover men nu kan overzien, terug tot 1638. De huidige
beziFer Paul studeerde aan de wijnbouwuniversiteit van Geisenheim totdat hij op 21 jarige leegijd, door
de ziekte van zijn vader, zijn studie moest onderbreken om de dagelijkse leiding van het ouderlijke
familiewijngoed op zich te nemen.
1 fl. 24 fl. 48 fl. doos
wit
2017 Müller-Thurgau, Pur Mineral, Rudolf Fürst
13,79 13,24 12,69
6
rood
2016 Spätburgunder Tradition, Fürst
19,91 19,11 18,32
6

45

Baden
Markgraf von Baden
Het omvangrijke bezit van de adellijke familie Max Markgraf von Baden beslaat maar liefst 145 hectare
grond, waarvan 110 hectare uit wijngaarden bestaat. Het wijngaardbezit is verdeeld in drie verschillende
wijngoederen. Het Schloss Salem aan de Bodemsee, het Schloss Rheinburg te Hochrhein en de sta0ge
hoofdzetel het Schloss Staufenberg te Durbach, in de Ortenau.
Het wijngoed staat onder leiding van wijnbouwingenieur Armin Kirchner, die als een van de meest
vakbekwame jonge wijnmakers van heel Duitsland wordt gezien.
Op het wijngoed wordt zoveel mogelijk groen gewerkt. De wijngaard Klingelberg is oﬃcieel in omstelling
naar biologische wijnbouw en zal over circa 2 jaar oﬃcieel gecer0ﬁceerd zijn. De rest van het wijngoed
word naturnah bewerkt. De pluk van de druiven vindt uitsluitend manueel plaats om zo een zo streng
mogelijke selec0e van het oogstgoed te maken.

rosé

2016 Spätburgunder rosé, Markgraf von Baden

1 fl. 24 fl.
10,72 10,29

48 fl.
9,86

doos
6

rood

2015 Spätburgunder, Schloss Staufenberg, Markgraf von Baden

11,02 10,58 10,14

6

Wöhrle
De wijngaarden liggen in zuid Duitsland in de prach0ge wijnstreek Breisgau (onderdeel van Baden) ter
hoogte van Freiburg. De wijngaarden worden sinds 1990 volledig ecologisch bewerkt. Volgens vader en
zoon Wörhle is dat de basis voor hun uitzonderlijke kwaliteit. Het wijngoed heeg een grote variëteit aan
druivenrassen: Riesling, Grau- & Weissburgunder, Muskateller, Gewurztraminer, Auxerrois, Chardonnay,
Müller-Thurgau voor de wiFe wijnen. De Spätburgunder completeert het geheel. Hun elegante wijnen
zijn kraakhelder en eetlustopwekkend en betoveren iedereen door hun “druivenras typische”
spiritualiteit.
1 fl. 24 fl. 48 fl. doos
wit
2015 Müller-Thurgau, Wöhrle
10,40 9,98 9,57
6

46

Italië
Veneto
Gino Fasoli
Doordat biologische boeren geen kunstmest mogen gebruiken, zijn de opbrengsten al0jd lager en wijnen
geconcentreerder. In de wijngaard wordt er alles aan gedaan om de stokken zo gezond mogelijk te
houden. Zo laat men bewust onkruid in de wijngaarden groeien, zodat de waterhuishouding van de
grond beter gereguleerd wordt. Enerzijds verdampt er minder water 0jdens droog weer, anderzijds komt
er minder water bij de stokken als er wel regen valt. Volgens deze theorie is de grond weer gezond als er
meer dan 20 soorten onkruid groeien. Om dit te bereiken zijn er vele jaren verstreken.
Volgens Amadio Fasoli schuilt het geheim van goede wijn in ‘uve sane’: gezonde en bovenal rijpe druiven.
Ook in de kelder moet het karakter van de druiven intact blijven. Er wordt niets toegevoegd. Het
koolzuur dat 0jdens de gis0ng ontstaat beschermt de wijn. Pas vlak voor de boFeling wordt een minieme
hoeveelheid zwavel toegevoegd.

mouss.

2017 DOC Prosecco, Corte del Pozzo, Fasoli

wit
wit
wit
wit

2016 IGT Garganega Veronese, Fasoli
2016 Pinot Grigio del Veneto, Fasoli
2016 DOC Soave Borgoletto, Fasoli
2015 DOC Soave Pieve Vecchia, Fasoli

1 fl.
8,73

24 fl. 48 fl.
8,38 8,03

doos
6

6,93 6,65 6,37
8,12 7,79 7,47
8,45 8,11 7,77
15,08 14,47 13,87

6
6
6
6

Monte dei Roari
De wijnen van de jonge Alessia Bertaiolo zijn mooi droog, sappig, natuurlijk en hebben maar weinig
sulﬁet. De poreusheid van de amfora – die nog net iets hoger is dan die van hout – laat de wijn 0jdens het
vergisten en rijpen ademen, waardoor deze meer open en toegankelijk is zonder dat deze zijn natuurlijke
frisheid verliest. Het resultaat: uitermate drinkbare wijnen, die ondanks hun bescheiden komaf ook bij de
verwende wijnlieëebber in de smaak vallen.

mouss

Vino Bianco Frizzante Sortie

1 fl.
8,29

wit
wit

2017 Pinot Grigio Le Trie Riè
2017 Custoza Bianco

8,05
8,05

7,73
7,73

7,40
7,40

6
6

rosé

2017 Bardolino Chiaretto

8,05

7,73

7,40

6

rood

2017 Bardolino Rosso Reboi

8,05

7,73

7,40

6
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24 fl. 48 fl.
7,96 7,62

doos
6

Trentino
Foradori
ElisabeFa Foradori, ‘la grande dame dei Dolimi0’, zeFe eigenhandig de regionale teroldegodruif op de
wereldwijnkaart. Tegelijk bracht ze daarmee ook de schiFerende Noord-Italiaanse bergstreek Tren0no
onder de aandacht.
In de wijngaard wordt de natuur zoveel als mogelijk de vrije hand gelaten, chemicaliën kom je er niet
tegen en het werk gebeurt handma0g. In de kelder van het wijnhuis experimenteert ElisabeFa met
Spaanse amfora. De porositeit en de langzaam veranderende temperatuur zorgen voor ‘tannini di seta’,
ﬁjne tannines. Daarnaast ontbreekt bij het gebruik van amfora natuurlijk de houtgerelateerde
smaakimpressie.

wit

2015 Mazoni Bianco, Fontanasanta, Foradori

1 fl. 24 fl. 48 fl.
17,07 16,39 15,70

doos
6

rood

2013 Teroldego, Vigneti delle Dolomiti, Foradori

17,07 16,39 15,70

6

Piemonte
Ferdinando Principiano
Ferdinando hoort bij Vinnatur groep. Leden werken niet met een cer0ﬁcaat maar laten jaarlijks wijnen
analyseren op residuen van chemicaliën en sulﬁetgehaltes. Doel is volledig natuurlijk te werken op het
land en de wijnen zonder sulﬁet te maken

rood
rood

2015 DOC Nebbiolo d'Alba Montagliato, Principiano Fernando
2013 DOCG Barolo Serralunga, Principiano Fernando

1 fl. 24 fl. 48 fl.
15,42 14,80 14,19
25,26 24,25 23,24

San Fereolo
De meest getypeerde en onweerstaanbare dolceFo's komen uit de buurt van Dogliani. Die van San
Fereolo zijn exemplarisch te noemen.
In 1992 kocht NicoleFa Bocca het oude wijnbedrijf met kleine wijngaard San Fereolo in de buurt van
Dogliani in het gebied Valdibà. Sommige van de wijnstokken zijn 40-60 jaar oud.
In 1993 realiseerde zij haar eerste oogst van 3.000 ﬂessen.
In de loop der jaren heeg NicoleFa er een aantal wijngaarden bij gekocht, wijngaarden die door de
oorspronkelijke eigenaren niet meer gebruikt werden. Deze wijngaarden liggen in verschillende
subgebiedjes, zodat ze wijnen kan maken die elk een eigen karakter hebben, maar toch de
gemeenschappelijke eigenschappen van Valdibà-wijnen. Vanaf 1995 heeg zij het landgoed geleidelijk
naar biologische landbouw geconverteeerd. Hetgeen inmiddels oﬃcieel is gecer0ﬁceerd
Haar wijnen worden in werkelijk alle Italiaanse wijngidsen hoog genoteerd, net als in Decanter. De
dolceFo werd november 2006 door Slow Food bekroond met een Oscar voor de excellente prijs/
kwaliteitsverhouding.
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doos
6
6

rood
rood

1 fl. 24 fl. 48 fl.
13,52 12,97 12,43
19,87 19,08 18,28

2016 DOC Dolcetto di Dogliana 'Valdiba'
2010 Langhe rosso, Il Provenciale

doos
6
6

Marche
Collestefano
Wijn a-oms0g uit de Marken. Gelegen halverwege Italie aan de Adria0sche kust. De druiven groeien op
de uitlopers van de Apennijnen. De bekendste wiFe italiaanse druif in deze regio is de verdicchio; hiervan
wordt de wijn verdicchio dei castelli di jesi gemaakt. Meer landinwaarts, in de hoogte bij Matelica, wordt
van dezelfde druif nog iets interessanters gemaakt. U raadt het al: de verdicchio di matelica. Mineraliger,
geuriger en verﬁjnder.
Eigenaar, oenoloog Fabio Marchionni houdt het leven weldadig simpel door maar één wijn te maken. Een
goede… Op de 4 ha Azienda Collestefano werkt hij biologisch.
1 fl. 24 fl. 48 fl. doos
wit
2017 Verdicchio di Matelica, Collestefano
9,30 8,93 8,56
6

Toscane
Buondonno
De azienda van de uit Napoli a-oms0ge agronomisch ingenieur Gabriele Buondonno bevindt zich in
Castellina, aan de zuidwest kant van de Chian0heuvels tussen Florence en Sienna. Dit is het hart van de
classico-zone. De azienda omvat 19 ha, waarvan slechts 7 voor de wijnbouw. Bewust zijn de percelen
klein gehouden en afgewisseld met olijêomen en struikgewas. De grond bevat naast kalk en klei ook
leisteen, hetgeen de wijnen kleur, rondeur en stevige tannines verleent. Er wordt sinds 1989 biologisch
gewerkt. Alleen de beste druiven worden gebruikt voor de chian0 classico, de rest wordt vrijwillig
gedeclasseerd. Deze krijgt acht maanden lagering op ‘oud’ hout. Zwavel wordt alleen in minieme
hoeveelheid toegevoegd vlak voor de ongeﬁlterde boFeling.

rood
rood

1 fl. 24 fl. 48 fl.
9,49 9,11 8,73
13,85 13,29 12,74

2015 IGT Rosso Toscana, Buondonno
2016 DOCG Chianti Classico, Buondonno

doos
6
6

Santa Maria
Vele brunello’s stellen ons teleur, zeker gezien de prijs/kwaliteit. Van de twee briljanten van Santa
Maria, word je echter spontaan vrolijk, opgewonden. Picola azienda van Marino en Luisa Colleoni zijn in
1998 begonnen.
Biologische teelt en viniﬁca0e, spontane gis0ng, geen addi0even bij boFelen op een beetje sulﬁet na.
Rijping klassiek 2-3 jaar op grote (gebruikte) houten foeders. Wijnen die hun uitzonderlijke herkomst
reﬂecteren, aan de prijs, maar daar krijg je wat voor.

rood
rood
rood

2016 Rosso Sangiovese Toscane
2015 DOC Rosso di Montalcino, Santa Maria
2013 DOCG Brunello di Montalcino, Santa Maria
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1 fl. 24 fl. 48 fl.
14,52 13,94 13,36
23,00 22,08 21,16
56,85 54,58 52,30

doos
6
6
6

Umbria
Moretti Omero
rood
rood

2016 Umbria Rosso
2015 Montefalco Rosso

8,63 8,28 7,94
13,49 12,95 12,41

6
6

Lazio
Marco Carpineti
Marco Carpine0 woont in het prach0ge, ooit tempelrijke Cori, 50 km ten zuidoosten van Rome. Hij leidt
sinds 1986 het bedrijf dat genera0elang in familiebezit is.
In 1994 koos hij voor de omschakeling naar biologische landbouw. Sinds 1997 zijn de producten, wijn en
olijfolie, gecer0ﬁceerd biologisch. Er worden vanzelfsprekend geen bestrijdingsmiddelen en chemische
producten gebruikt. De wijngaarden worden niet geploegd, het onkruid wordt telkens gemaaid. Ook in
de kelder wordt zo natuurlijk mogelijk gewerkt en de totale zwavelgehaltes van de wijnen zijn laag.
In de wijngaarden vindt je veelal vulkanische grond, er heerst een gema0gd klimaat en ze liggen op een
hoogte van 200 tot 450 meter. Hier worden eerlijke, volle, geurige wijnen en dito olijfolie gemaakt!
Voor Marco Carpine0 is het een uitdaging om juist met an0eke druivensoorten te werken. Hiervoor
kreeg hij in 2003 een speciale vermelding van slow food. Op dit moment is het domein ruim 16 ha groot
waarvan bijna 11 ha aan wijngaarden en 5 ha met olijêomen. Het klimaat is hier guns0g voor de wijn- en
olijêouw. Het is rela0ef fris in de zomer en mild in de winter. De van oorsprong vulkanische bodem is rijk
aan fossiele resten, waarbij in het laag gelegen gedeelte tufsteen voorkomt en in het hogere gedeelte de
bodem kalkrijker is.

wit
wit

2017 DOC Cori Bianco Capolemole
2016 Lazio Bianco Moro

1 fl. 24 fl. 48 fl.
10,78 10,35 9,91
10,78 10,35 9,91

rood
rood

2016 GT Lazio Cervinara rosso, Carpineti
2017 Lazio Rosso Tufaliccio

8,66 8,31 7,97
11,01 10,57 10,13

doos
6
6
6
6

Calabria
Cantina di Luca
Deze Italiaanse wijnboer is gepassioneerd door de historie, de cultuur en de natuurschoon van Calabria.
Het is zijn grote wens in dit gebied kwaliteitswijn van autochtone druivensoorten te maken. Vanaf de
oprich0ng in 1994, wordt er biologisch gewerkt.

wit

2017 DOC Cirò Bianco 'Goce di Marinella'

1 fl.
7,14

rood

2016 DOC Cirò Rosso 'Nettare di Abramo'

7,14
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24 fl. 48 fl.
6,85 6,57
6,85

6,57

doos
6
6

Campania
Zampaglione
Biologische bewerkte vulkanische grond van de hoge vlakte. Drie verschillende bodems: gele tufsteen,
donkere klein en kwarthoudend zand, één druivensoort: Fiano, de trots van Campania.
De viniﬁca0e is tradi0oneel Italiaans: met 30 dagen schilinweking en op roestvrijstaal,met minimaal
sulﬁet gemaakt.

wit

2016 IGT Campania Fiano 'Don Chisciotte', Zampaglione

1 fl. 24 fl. 48 fl.
16,40 15,74 15,08

doos
6

Sicilia
Marco de Bartoli
wit
wit

2017 IGT Terre Siciliane Catarratto, Lucido
2016 IGT Terre Siciliane I Grappoli, Lucido

1 fl. 24 fl. 48 fl.
12,80 12,29 11,78
21,37 20,51 19,66

doos
6
6

dessert

Marsala, Vigne la Miccia 0,5 ltr

23,82 22,87 21,92

6
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Spanje
Cataluña
Bodegas De Can Suriol Del Castell
Duurzaam geproduceerde wijnen van vader en zonen Suriol in Castell de Grabuach.
De wijnbouw is strikt en strikt biologisch, water, glas en karton worden gerecycled. De wijngeschiedenis
gaat hier terug tot de 12e eeuw. De ligging op 300m hoogte, de nabijheid van zowel de riviertjes Foix en
Anoia als de Méditerranée maken samen met de bodem die veel kalk en gips bevat, het hier tot een
uitgelezen plekje voor het maken van kwaliteitswijnen. Met name wiFe en mousserende. In de
smeFeloze, moderne kelder een pneuma0sche pers, temperatuurcontrole, roestvrijstaal en houten
vaten. Maar geen medicijnkastje van de oenoloog…. We beginnen met de verrukkelijke wiFe wijn van de
autochtone xarel-lo en de o, zo pure cava ‘brut nature’ . Beide tamelijk verslavend….

mouss.

Cava Azimut Brut Nature

1 fl.
9,14

24 fl.
8,77

48 fl.
8,40

doos
6

wit

2017 Penedes Blanco, Azimut

6,86

6,59

6,31

6

Navarra
Azul y Garanza
De wijnen van Azul y Garanza zijn een ware ontdekking!
De bodega is in handen van het jonge oenologen koppel Dani Sánchez Nógue en María Barrena. In 2000
hebben zij, na eerst diverse stages te hebben doorlopen in Australië, Bourgogne, Priorat en Zuid-Afrika,
de wijngaarden van María’s vader overgenomen en de verlaten bodega van de coöpera0e gekocht. Zij
kiezen voor biologische wijnbouw en met succes! In de Spaanse pers zijn ze vanaf het begin tot meest
veelbelovende bodega uitgeroepen en hun rosé zelfs tot beste van Spanje! De rode wijnen scoren hoger
dan menig, drie keer zo dure, Priorat en Ribera del Duero.
1 fl. 24 fl. 48 fl. doos
wit
2017 Navarra Blanco, Azul y Garanza
7,48 7,19 6,89
12

rosé

2016 Navarra Rosado Tres, Azul y Garanza

7,32

rood
rood
rood
rood

2017 DO Navarra tinto, Allegria Azul y Garanza
2016 DO Navarra tinto, Tres Azul y Garanza
2015 DO Navarra tinto, Garciano Azul y Garanza
2015 DO Navarra tinto, Seis de Azul y Garanza

52

7,03

6,74

12

6,56 6,29 6,03
7,32 7,03 6,74
9,62 9,23 8,85
11,83 11,35 10,88

6
6
6
6

Rioja
Viña ilusión
Een man met idealen, Mar0n Andrés Alonso Etayo. Ze stralen van hem af. Ook van zijn -hij houdt het
leven simpel- énige wijn: de rioja Viña Ilusión.... Wijn die op0mis0sch stemt.

rood

1 fl.
8,84

2017 Rioja Viña ilusión

24 fl.
8,49

48 fl.
8,13

doos
6

Toro
Volvoreta
'Hoe kan je respect voor elkaar opbrengen als je dat niet ook voor de natuur doet, als je daar niet
liefdevol mee omgaat, en rekening houdt met haar seizoenen en ritmes? Vandaar dat biologisch werken
niet meer dan logisch is. Wij zoeken naar diversiteit, vitaliteit zoals de natuur ons die geeg,
massaproduc0e is er al genoeg. Wie onze wijn drinkt, drinkt er een die oproept tot geluk, die de zintuigen
streelt en doet ontwaken'. Maria Alfonso Hernandez

rood
rood

1 fl.
10,35
-

2015 Toro, Flores de Cerezo, Volvoreta
2014 Toro 'El Vino del Buen Amor'
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24 fl.
9,93
-

48 fl.
9,52
-

doos
6
6

Portugal
Duoro
Quinta do Versuvio
In Frankrijk hebben ze châteaus, in Portugal quinta’s. En één van de mooiste quinta’s van Portugal is
Quinta de Vesuvio. In dit wonderschone landschap stroomt de rivier de Douro langs slingerende
terrassen met wijnbouw, afgewisseld met wilde bebossing op een zevental hoge heuvels verspreid over
31 valleien.
1 fl. 24 fl. 48 fl. doos
rood
2015 Douro, Pombal do Vesuvio
20,91 20,07 19,24
6
rood
2015 Douro, Quinta do Vesuvio
48,79 46,84 44,89
6

Dao
Casa de Mouraz
Casa de Mouraz ligt in het hart van de Dão, een historische, heuvelach0ge, en rela0ef groene (cool
climate) wijnstreek in het midden van Portugal. In de 12e eeuw bouwden Cisterciënzer monniken het
klooster van San Pedro de Mouraz. Zij ontwikkelden er de land- en wijnbouw. Zoals monniken dat doen,
alleen op de proefondervindelijk bewezen beste perceeltjes. Ook op Casa de Mouraz legio verschillende
kleine akkertjes. De meeste al door de ouders van António biologisch bewerkt. Ze wisten gelukkig niet
beter... Louter authen0ek Portugese druiven hier. Voor rood o.a. touriga nacional, 0nta roriz, alfrocheiro,
jaen en agua-santa.
1 fl. 24 fl. 48 fl. doos
wit
2015 Dao Branco, Casa de Mouraz
9,86 9,46 9,07
6

rood

2014 Dao Tinto, Casa de Mouraz

11,00 10,56 10,12
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6

Cadeau verpakkingen
1 vaks wijnkist losse deksel
1 vaks wijnkist met schuifdeksel
2 vaks wijnkist met schuifdeksel
3 vaks wijnkist met schuifdeksel
4 vaks wijnkist met scharnierdeksel
6 vaks wijnkist met schuifdeksel
1 vaks wijnkist magnum met schuifdeksel

2,95
3,40
4,95
6,95
7,95
9,95
6,25

geschenkverpakking icebag 1-vaks

3,65

Tas naturel met venster 1 fles
Tas naturel met venster 2 fles
Tas naturel met venster 3 fles

1,15
1,50
2,25

Tas eco 1 fles
Tas eco 2 fles
Tas eco 3 fles

0,50
0,55
0,75

Tas liggend naturel

1,25

Kerstfolie tas 1 fles
Glans taupe tas 1 fles

0,50
1,40

Witte design tas 1 fles
Natural design tas 1 fles

2,50
3,50

Transparante 2 vaks tassen
Transparante 3 vaks tassen

1,95
2,25

Zilver luxe tas 1 fles
Zilver luxe tas 2 fles

1,40
1,75

Magnum tas zwart

1,65

.
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Algemene Leveringsvoorwaarden
1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van onze
wijnhandel, tenzij uitdrukkelijk schrigelijk anders met onze afnemer is overeengekomen.
2. Totstandkoming van overeenkomsten
Voor een goede voorbereiding en uitvoering van bestellingen is het noodzakelijk dat daarover bij ons
zekerheid bestaat. Onze aanbiedingen zijn daarom in principe vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas
tot stand zodra wij de opdracht van een klant schrigelijk hebben beves0gd of met de uitvoering van de
opdracht zijn begonnen.
3. Levering
Wijnen kunnen in Nederland in het algemeen binnen 0en werkdagen worden bezorgd. In sommige
gevallen kan de lever0jd tot 6 à 8 weken na beves0ging oplopen. Ofschoon wij ons best zullen doen
opgegeven leveringsdata na te komen, kunnen wij dit niet garanderen en onverhoopte overschrijding
van een afgesproken leveringstermijn geeg de koper derhalve geen recht op schadevergoeding.
Indien een koper nala0g is bestelde goederen af te nemen, zijn wij gerech0gd deze voor zijn rekening en
risico op te slaan.
4. Prijzen en betaling
Tenzij schrigelijk anders overeengekomen, zijn onze prijzen af magazijn, exclusief BTW, inclusief
accijnzen en eventuele andere belas0ngheﬃngen. Indien de koper verlangt dat de bestelde goederen
worden bezorgd, worden de bezorgkosten door ons in rekening gebracht en afzonderlijk gefactureerd.
Betaling dient te geschieden binnen veer0en dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de
facturen schorten de betalingsverplich0ng niet op. Zolang geleverde goederen niet volledig zijn betaald,
blijven deze onze eigendom.
5. Klachten
De koper dient bij aankomst van bestelde goederen direct te controleren of deze met de bestelling
overeenkomen of gebreken, zoals breuk, vertonen. Klachten over dergelijke tekortkomingen dienen ons
binnen drie dagen te worden medegedeeld. Hierna gaan wij er van uit dat de tekortkoming later is
opgetreden en niet meer onder onze verantwoordelijkheid valt.
Wij betrachten grote zorg bij het aankopen, opslaan en verzenden, als ook bij het beschrijven van
wijnen. Dit gebeurt echter in goed vertrouwen, maar mocht een wijn volgens koper niet voldoen aan de
door hem te verwachten kwaliteit, dan kunnen wij daarvoor in principe geen verantwoordelijkheid
aanvaarden. Dit geldt in het bijzonder voor oudere wijnen.
Bij oude wijnen kan het zijn dat het niveau van de wijn in de ﬂes niet meer tot de hals aanwezig is,
e0keFen niet meer puntgaaf zijn, capsules beschadigd zijn, etc. Daarbij komt dat wij ook de kwaliteit van
wijnen ouder dan 20 jaar niet meer kunnen garanderen. Wij kunnen echter wel een duidelijke indica0e
geven wat van een ﬂes verwacht mag worden, omdat de meeste wijnen door ons geproefd worden.
Mocht geleverde wijn erns0g bij deze verwach0ng achterblijven, dan zijn wij bereid van geval tot geval te
bekijken of tot vervanging zal worden overgegaan. In geval van gerechtvaardigde, ons 0jdig
medegedeelde klachten, zijn wij niet verder gehouden dan, hetzij tot vervanging van de gebrekkige
goederen op onze kosten, hetzij tot res0tu0e van hetgeen daarvoor reeds werd betaald, dit uitsluitend
te onzer beoordeling.
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6. Overmacht
Indien wij als gevolg van overmacht niet in staat zijn een bestelling te leveren, zullen wij de koper
daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen, maar wij kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden
gesteld.
Onder overmacht is in dit verband te verstaan iedere omstandigheid die wij redelijkerwijze niet hebben
kunnen voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen en waardoor wij verhinderd zijn aan onze
verplich0ngen te voldoen.
In geval van zodanige overmacht zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Mocht reeds voor de
bestelling zijn betaald, dan wordt het betaalde uiteraard aan de koper terugbetaald.
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