
Beste klant,
Beste vriend,

“Crombé wijnen Sottegem” zag het levenslicht in 1894 toen Gilbert Crombé 
de deuren opende in Zottegem. Gilbert was een talent in het proeven van 
wijn en het voor zijn klanten selecteren van de fijnste domeinen uit de 
complexe, maar wonderlijke wereld van wijn. Ook na 128 jaar, en 5 genera-
ties verder, is dit meer dan ooit onze reden van bestaan, en dat doen we 
samen met een team van top sommeliers en medewerkers die geloven in 
volharding en perfectie. 

Wijn is boeiend en steeds in evolutie... zoals het hoort. Net daarom zijn wij 
grote believers in de kracht van ontdekking. Ook binnen jezelf liggen voor-
liefdes in smaak verborgen waar je tot op vandaag geen weet van hebt en 
het o zó waard zijn om te leren kennen. Wij voelen ons geroepen om jou 
tijdens deze zoektocht te begeleiden. Om de juiste smaken te koppelen 
aan de juiste gelegenheden, de juiste emoties... met het juiste verhaal. Bij 
ons begint het verhaal met onze producenten, die in dialoog durven treden 
met de natuur. En deze lichten we met trots toe in deze catalogus. 

Onze winkel is telkens open van dinsdag tot zaterdag. Kom langs en laat je 
begeleiden door jouw persoonlijke sommelier.

Op jullie gezondheid,

Philip Crombé



In februari 2021 mochten we een nieuwe collega verwelkomen, ééntje 
die bij menig wijnliefhebber en gourmand een belletje zal doen rinkelen:         
Gianluca Di Taranto. Zoals de naam wel een tikkeltje doet vermoeden is 
hij van Italiaanse origine... Deze jonge dertiger startte zijn carrière bij het 
restaurant van zijn ouders, Spiga d’Oro, om vervolgens door te groeien als 
(hoofd)-sommelier bij prestigieuze zaken zoals Zilte (***) te Antwerpen, 
Osteria Francescana (***) te Modena, Piazza Duomo (***) te Alba en The 
Jane (**) in Antwerpen. Sinds dit jaar werd hij ‘Wine Director’ bij Sanglier 
des Ardennes & La Petite Merveille te Durbuy. U weet wel, dat ene projectje 
van de heren Maerten, Bru & Coucke.

Welke rol exact vervult hij dan bij Crombé? Wel, Gianluca is onze ‘Wine 
Explorer’. Een belangrijke rol, doch eentje iets-of-wat in de luwte. Hij zoekt, 
en vindt(!), spannende wijndomeinen binnen en ver buiten Europa, om die 
dan exclusief voor Crombé binnen te halen. De verborgen parels, de nieu-
we opkomende namen, de vergeten wijnregio’s die herrijzen... Zo draagt hij 
bij tot ons doel om ons assortiment continu te verrijken. Daarnaast staat 
Gianluca paraat om u te assisteren met het uitbouwen van uw wijnkelder, 
en schrijft hij voor onze gloednieuwe Crombé-blog.

Zijn favo wijnregio? Piemonte. Favo druif? Nebbiolo. Ook heeft hij duidelijk 
een zwak voor (...oenologisch dan) autochtone wijndruiven.

° Gault & Millau België & Luxemburg: Beste Sommelier in 2018 

° Meyhui: ’Sommelier of the Year’ in 2018 

° FoodTaster: Beste Sommelier van België in 2019  

° Belgische Sommeliersgilde: Beste Sommelier van België in 2019.

° ASI Golden Certificate,

° WSET Diploma, afgestudeerd aan de Université du Vin te Suze-la-Rousse

Gianluca Di Taranto
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8 9

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update.

Sommige dingen behoeven geen in-
troductie, of het nu gaat over namen 
zoals Amazon of Apple of... inderdaad 
ja, Agrapart. Pascal Agrapart bezit naar 
Champagne-normen ‘slechts’ 12ha aan 
wijngaarden (waarvan 11,5ha beplant met 
Chardonnay!), maar deze bevinden zich 
wel allemaal in Avize, Cramant, Oger en 
Oiry, stuk voor stuk Grand Cru-villages 
in de Côtes des Blancs. De tweede reden 
waarom elke Champagne-fanaat min-
stens een kist Agrapart in zijn of haar 
kelder zou moeten hebben is dat Pascal 

op een zeer artistieke manier aan de 
slag gaat. Enkel parcellaire cuvées inclu-
sief malolactische gisting op natuurlijke 
manier, fermentatie op oude fûts, mid-
dellange oudering sur lattes en weinig 
tot geen dosage. In short; wat bubbels 
betreft hoort dit bij het allerbeste dat de 
wijnwereld te bieden heeft. Bekroning 
van *** in Revue du Vin de France 2023. 

Frankrijk - Champagne

Pascal Agrapart

7 Crus  75 cl € 48,76 € 59,00

Terroirs Blanc de Blancs  75 cl € 57,77 € 69,90

Terroirs Blanc de Blancs  150 cl € 139,67 € 169,00

Terroirs Blanc de Blancs  300 cl € 297,52 € 360,00

Complantee 6 Cépages  75 cl € 66,11 € 79,99

Mineral 2015 75 cl € 90,00 € 108,90

Mineral 2010 75 cl € 156,20 € 189,00

Avizoise Blanc de Blancs 2014 75 cl € 109,09 € 132,00

Avizoise Blanc de Blancs 2015 75 cl € 114,88 € 139,00

Avizoise Blanc de Blancs Collection 2010 75 cl € 206,61 € 250,00

Venus Brut Nature 2015 75 cl € 176,86 € 214,00

Venus Brut Nature Collection 2010 75 cl € 272,73 € 330,00

EXP Brut Nature  2015 75 cl € 222,31 € 269,00

EXP Brut Nature  2016 75 cl € 227,27 € 275,00

EXP Brut Nature Collection 2012 75 cl € 309,92 € 375,00



8 9

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update. 

Autréau is bij ons te Crombé al jaar en 
dag een grote préferé. Dit kleine domein-
tje, dat terug dateert tot maar liefst 1670, 
is ondertussen in handen van de 4de 
generatie, Laurent Autréau. Laurent zijn 
missie is om zo’n hoog mogelijke kwali-
teit van Champagnes op de wereldmarkt 
te brengen en het merk Autréau verder 
te ontwikkelen. Met de 35ha aan wijn-
gaarden dat men ondertussen bezit lukt 
dat dan ook zeer goed, mede dankzij het 
feit dat de wijngaarden zich situeren op  
topterroirs in vijf verschillende gemeen-
ten zijnde Champillon, Dizy en Hautvillers 

(Premiers Crus) & Chouilly en Aÿ (Grands 
Crus). Gene kattenpis met andere woor-
den.. Maar, zoals steeds; wat ben je met 
toppercelen als je de kunst van het wijn-
maken niet beheerst? Of niet duurzaam 
te werk gaat? No worries, ook daar zit 
het goed; mama en papa Autréau on-
dersteunen nog steeds waar en wanneer 
nodig. En sinds kort heeft Autréau een 
certificaat voor zowel HVE als voor Sus-
tainable Viticulture. U merkt het, het zit 
op vele vlakken goed, inclusief op gebied 
van prijs/kwaliteitsverhouding!

Frankrijk - Champagne

Autréau

Brut Premier Cru  75 cl € 19,01 € 23,00

Brut Premier Cru  37,5 cl € 11,16 € 13,50

Brut Premier Cru  150 cl € 40,49 € 48,99

Brut Premier Cru  300 cl € 147,93 € 179,00

Blanc de Blancs  Grand Cru  75 cl € 23,97 € 29,00

Rosé Premier Cru  75 cl € 21,45 € 25,95

Brut Réserve Grand Cru  75 cl € 21,45 € 25,95

Les Perles Dhuy 2015 75 cl € 27,19 € 32,90



10 11

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update.

Isabelle & Eric Coulon, 8ste generatie van 
de familie Coulon, produceren top-notch
Champagne afkomstig uit Vrigny en an-
dere omliggende dorpen in de noordwes-
telijkehoek van de Montagne de Reims. 
De familie bezit een 10HA aan vignobles, 
virtueel allemaal verdeeld over honderd-
en-vijf percelen in vijf Premier Cru vil-
lages, waaronder Vrigny, Coulommes en 
Pargny. Met een gemiddelde productie 
van amper 90000fl per jaar ligt de focus 
ten huize Coulon op kwaliteit, en allesbe-
halve op kwantiteit. De vignobles, allen 
sélection massale, zijn gemiddeld zo’n 

40jr oud. Herbi-, insecti- en pesticiden 
zijn hier totaal uit den boze, het respect 
voor de natuur primeert. Elk van de hon-
derd-en-vijf percelen wordt individueel 
geverifieerd, alle fermentaties verlopen 
steeds natuurlijke & autochtone gisten. 
Als je het ons vraagt is dit een domein 
waar we zeer binnenkort nog veel van 
zullen horen!

Frankrijk - Champagne

Roger Coulon

Heri Hodie Solera of Meunier 1ier Cru  75 cl € 35,95 € 43,50

L’Hommee Vieilles Vignes 1ier Cru  75 cl € 44,30 € 53,60

L’Hommee Vieilles Vignes 1ier Cru  150 cl € 97,52 € 118,00

L’Hommee Vieilles Vignes 1ier Cru  300 cl € 285,12 € 345,00

Rosé de Saignee Pinot Meunier  75 cl € 54,46 € 65,90

Esprit de Vrigny Zero Dosage 1ier Cru  75 cl € 61,98 € 75,00

Coteaux Champenois Meunier 1ier Cru 2019 75 cl € 64,46 € 78,00

Coteaux Champenois Pinot Noir 1ier Cru 2019 75 cl € 64,46 € 78,00

Hauts Partas Blanc de Blancs Grand Cru 2015 75 cl € 68,51 € 82,90

Millésime Blanc de Noirs 2013 75 cl € 78,51 € 95,00

Synode Blanc de Noirs 1ier Cru 2016 75 cl € 106,61 € 129,00
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excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update. 

Frankrijk - Champagne

Egly-Ouriet

Les Premices  75 cl € 40,91 € 49,50

Premier Cru Vignes de Vrigny  75 cl € 49,59 € 60,00

Brut Grand Cru  75 cl € 65,29 € 79,00

Rosé Grand Cru  75 cl € 84,30 € 102,00

Rosé Grand Cru  150 cl € 210,74 € 255,00

Grand Cru Extra Brut VP  75 cl € 84,30 € 102,00

Grand Cru Blanc de Noirs Vieilles Vignes  75 cl € 190,08 € 230,00

Grand Cru Millesime 2013  75 cl € 371,90 € 450,00

Grand Cru Millesime 2008  75 cl € 429,75 € 520,00

Ambonnay rouge   75 cl € 156,20 € 189,00



12 13

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update.

De wijngaarden van Gonet, gesitueerd in 
de prestigieuze Grand Cru Le Mesnil-sur-
Oger, worden reeds meer dan 200jr be-
heerd door een en dezelfde familie. Toen 
papa Gonet echter onverwachts vroeg-
tijdig overleed, werden broer Pierre en 
zus Chantal op een erg jeugdige leeftijd 
geconfronteerd met een moeilijke kwes-
tie; verdergaan met het familiedomein? 
Zoja, verder borduren op de tradities en 
stijl van de voorouders? Verschillende 
jaren hebben Pierre en Chantal hierover 
in balans gelegen tot ze, na het deguste-

ren van enkele oude Champagnes van de 
papa, op 22- en 23-jarige leeftijd beiden 
hebben beslist om in papa’s voetsporen 
te treden en zijn werk verder te zetten, 
exact op de manier zoals hij het graag 
zou gewenst hebben. Broer en zus zijn 
tegenpolen, wat vanzelfsprekend zorgt 
voor conflicten, doch vullen ze elkaar 
perfect aan. De inzet? De papa eren met 
prachtchampagnes afkomstig uit Me-
snil-sur-Oger. En daar slaagt men in, met 
een, zo lijkt het wel, sprekend gemak.

Frankrijk - Champagne

Philippe Gonet

Brut Reserve  75 cl € 21,16 € 25,60

Brut Reserve  150 cl € 46,28 € 56,00

Blanc de Blancs  300 cl € 142,15 € 172,00

Blanc de Blancs  75 cl € 24,38 € 29,50

Blanc de Blancs  37,5 cl € 13,80 € 16,70

Extra Brut 3210  75 cl € 25,54 € 30.90
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Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update. 

Frankrijk - Champagne

Niet voor niets worden Pierre en Sophie 
Larmandier gevierd als één van de beste 
Champagnemakers en horen ze thuis bij 
de crème de la crème van Champagne. 
Pierre en Sophie bezitten een topterroir 
in de Côte de Blancs; een totaal van 15 
hectare rondom Vertus, maar ook in 
de Grand Cru-villages van Avize, Oger, 
Chouilly en Cramant. Hun wijnen staan 
bekend om hun precisie, verfijning met 
een uitgesproken gelaagde complexiteit, 
een complexiteit dat zich verder uitdiept 
met leeftijd. De wijnen ouderen mini-
maal 1 jaar voorafgaand aan de tweede 

vergisting. De niet-vintage Champag-
nes worden meestal samengesteld uit 
de millésimé van de vendange en een 
gedeelte van de twee voorgaande millé-
simes. Gecertifieerd in biodynamie, win-
gerds van gemiddeld 30jr, of ouder, lage 
rendementen, toppercelen, etc. U ziet me 
al aankomen denk ik hé? We zijn vereerd 
om Larmandier-Bernier te mogen ver-
tegenwoordigen in Vlaanderen. Briljante 
Champagnes, zoals ze nog maar zelden 
geproduceerd worden vandaag de dag. 
Bekroning van ** in Revue du Vin de 
France 2023.

Larmandier - Bernier

Latitude Blanc de Blancs  75 cl € 40,91 € 49,50

Latitude Blanc de Blancs  150 cl € 90,00 € 108,90

Longtitude Blanc de Blancs  75 cl € 47,11 € 57,00

Longtitude Blanc de Blancs  150 cl € 100,83 € 122,00

Terre de Vertus 2015 75 cl € 61,98 € 75,00

Terre de Vertus 2014 150 cl € 130,58 € 158,00

Vieille Vigne Levant Grand Cru 2012 75 cl € 99,17 € 120,00

Rosé de Saignee Premier Cru  75 cl € 67,77 € 82,00

Rosé de Maturation 2014 75 cl € 89,26 € 108,00



14 15

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update.

Frankrijk - Champagne

Het verhaal Valentin Leflaive kent haar start 
in 2007 te Oger, een illustere Grand Cru ge-
meente in de Côte des Blancs te Champagne. 
Onder leiding van Christophe Pitois, een van 
de meest begaafde wijnmakers uit de Côte 
des Blancs begint men een verhaal met als 
doel een van de meest ultieme terroir/Li-
eux-Dits expressies uit de Champagne-re-
gio te creëren. Van wel 27 (!) verschillende 
Lieux-Dits produceert men kristalzuivere en 
terroir-reflecterende “Vins Clairs”. Deze wor-
den gevinifieerd naar gelang hun oogstken-
merken, op houten vaten van verschillende 
inhoudsmaten of op inox. De klaring van de 
wijn gebeurt op 100% natuurlijk wijze; gra-
viteit en het oversteken van vaten, that’s all 
there ’s to it. Oude Bourgogne-vaten tussen 
de 228l tot 500l en zelfs foudres worden niet 

geschuwd. Ze hanteren een heel duidelijke 
pyramide in de opbouw van hun verschil-
lende cuvées. Aan de basis van al dat moois 
zijn de Champagnes met een klein percen-
tage vins de réserve welke bewaard worden 
in een Solera-systeem (op de label van deze 
Champagnes wordt tevens open en bloot 
gecommuniceerd zodat de consument alle 
informatie krijgt dat men maar kan wen-
sen: 100% transparantie, zoals het hoort!) 
Vervolgens zijn de Premier Cru en Grand Cru 
Champagnes van één enkele gemeente of 
wijngaard. Met ons rechterhand op ons hart; 
we maken de geboorte mee van een klein  
Champagnehuis met een zeer groot verhaal 
waar we nog zéér, zéér veel van zullen horen. 
Zeg maar dat wij het gezegd hebben.

Valentin Leflaive

CV 17/50 Blanc de Blancs  75 cl € 31,40 € 37,99

Verzenay 15/40 Blanc de Noirs  75 cl € 46,20 € 55,90

Avize 16/40 Blanc de Blancs  75 cl € 43,80 € 53,00

Le Mensil sur Oger 16/50   75 cl € 46,20 € 55,90

MA 17/60 Rosé Grand Cru  75 cl € 43,72 € 52,90



14 15
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Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update. 

Frankrijk - Champagne

Mailly Grand Cru werd opgericht in 1929 
door drie bevriende wijnboeren die er 
helemaal klaar mee waren om keer op 
keer het figuurlijke mes op de keel te 
krijgen van de grandes marques bij het 
aankopen/verkopen van hun druiven. De 
heren beslisten gezamenlijk om samen 
Champagne te gaan produceren, maar 
dan wel net in volle crisistijd. Vanzelf-
sprekend werden ze jaren geboycot door 
hun ex-collega’s maar ze bleven volhar-
den en na enkele decennia groeiden ze 
uit tot een te duchten tegenstander. De 
wijngaarden van Mailly omringen volledig 
het Grand Cru-dorpje, gesitueerd in het 
hart van het natuurpark Montagne de 

Reims. 70ha, verdeeld over 480 percelen, 
allen aangeplant met twee nobele drui-
venrassen: Pinot Noir (75%) en Chardon-
nay (25%). De meeste percelen liggen op 
de noordelijke hellingen en brengen sub-
tiele, goed uitgebalanceerde wijnen, een 
beetje hét handelsmerk van Mailly Cham-
pagne. Temidden van deze hellingen is 
hun hoofdkwartier gelegen: een glazen 
paviljoen met maar liefst zeven verschil-
lende niveaus van kelders en maar liefst 
een kilometer lang traject aan ‘crayères’ 
waar de champagnes rijpen in een meer 
dan optimale omgeving. Bekroning van * 
in Revue du Vin de France 2023.

Mailly Grand Cru

Brut  75 cl € 27,19 € 32,90

Brut  37,5 cl € 14,79 € 17,90

Brut  150 cl € 56,94 € 68,90

Brut  300 cl € 163,64 € 198,00

Demi-Sec  75 cl € 31,32 € 37,90

Extra Brut 2014 75 cl € 32,65 € 39,51

Extra Brut 2016 75 cl € 32,65 € 39,51

Blanc de Noirs  75 cl € 32,15 € 38,90

Rosé  75 cl € 34,05 € 41,20

L’Intemporelle 2013 75 cl € 51,16 € 61,90
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Frankrijk - Champagne

Volgt u even mee: Stéphane is afgestu-
deerd als raketgeleerde, is verhuisd naar 
Londen om er vervolgens te gaan werken 
als sommelier en combineerde dat met 
zijn andere passie; jazz. Na enkele jaren 
deeltijds als sommelier en deeltijds als 
saxofonist gewerkt te hebben, besliste 
hij om terug te keren richting de roots 
van zijn familie; Côte de Blancs. Stépha-
ne werkt op een erg ‘natuurlijke’ manier; 
niets van additieven in de wijngaard, 
weinig of geen interventie in de kelder. 
Met amper 4ha produceert de brave man 
helaas niet veel, zijnde drie Champagnes 

en één stille Chardonnay. Steeds Char-
donnay, steeds afkomstig van de Grand 
Cru-villages Oger en Le Mesnil, steeds 
op basis van 40 tot 70jr oude wingers 
en steeds stuk voor stuk intrigerende, 
minerale en strakke Chardonnays welke 
aanvullend naar elkaar zijn. Maar wat een 
finesse, textuur en complexiteit! En niet 
te vergeten dat Stéphane nog maar een 
handvol jaargangen achter de rug heeft.. 
Voorlopig ontvangen we jaarlijks slechts 
enkele kisten maar geloof ons vrij; we 
gaan nog veel horen over deze raketge-
leerde!

Stéphane Regnault

Stéphane Regnault Chromatique  75 cl € 37,11 € 44,90

Stéphane Regnault Lydien  75 cl € 53,72 € 65,00

Stéphane Regnault Mixolydien  75 cl € 56,20 € 68,00

Stéphane Regnault Dorien  75 cl € 56,20 € 68,00
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Frankrijk - Alsace

Pinot Blanc 2019 75 cl € 10,33 € 12,50

Riesling 2021 75 cl € 12,73 € 15,40

Riesling 2018 37,5 cl € 7,60 € 9,20

Gewurztraminer 2019 75 cl € 13,97 € 16,90

Gewurztraminer 2015 37,5 cl € 8,02 € 9,70

Pinot Gris 2019 75 cl € 13,97 € 16,90

Pinot Gris 2019 37,5 cl € 8,02 € 9,70

Comte d’Eguisheim Riesling 2007 75 cl € 26,57 € 32,15

Pinot Noir 2017 75 cl € 13,97 € 16,90

Pinot Noir 2015 37,5 cl € 8,02 € 9,70

Het huis Beyer is gevestigd in een voor-
malige pleisterplaats aan de rand van 
het prachtige dorpje Eguisheim. Sinds 
1580 is de familie Beyer hier al werkzaam 
in de wijn. In 1867 werd het handelshuis 
opgericht. Men beschikt over ca. 15ha 
aan eigen wijngaarden die een derde 
van de benodigde druiven opleveren. De 
overige druiven koopt men uitsluitend 
bij wijnboeren in Eguisheim, met wie het 
huis Beyer vaak al generaties lang een 
relatie heeft. De filosofie van de familie 
is dat men wijnen wil maken die volledig 

zijn uitgegist en dus geen restsuikers 
bevatten. De stijl van hun wijnen is daar-
door licht en elegant, met fijne en sub-
tiele aroma’s die een schone smaak in de 
mond achterlaten. De focus ligt vooral op 
gastronomisch getinte wijnen. 

Léon Beyer
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Wijnen met persoonlijkheid creëren, dat 
is de passie van de familie Kreyden-
weiss. In 2007 nam Antoine het stokje 
over van zijn vader Marc, maar het hele 
gezin werkt nog altijd mee: Marc’s vrouw 
Charlotte en Antoine’s dochters Zoe, Li-
lou en Leonie. Als familieleden vormen 
ze een sterk team, allen met dezelfde 
gedrevenheid en passie. Zij zijn één van 
de pioniers van biodynamische wijnbouw 
in de Elzas. De verscheidenheid aan ter-
roirs en hun subtiele interpretatie ervan 
is hier altijd een sterk punt geweest, ver-

sterkt door de veranderingen die door 
Antoine zijn doorgevoerd (o.a. langza-
mere persing en langdurige rijping op de 
lies). Zijn aandacht voor een vruchtbare 
en evenwichtige bodem is cruciaal. Ver-
der worden hun labels ontworpen door 
kunstenaars. Per jaargang kiest men 
voor een andere artiest. Het ganse port-
folio van Kreydenweiss is meer dan het 
ontdekken waard. Bekroning van *** in 
Revue du Vin de France 2023. 

Frankrijk - Alsace

Marc Kreydenweiss

Lune a Boire Blanc  75 cl € 12,31 € 14,90

Kritt Pinot Blanc 2020 75 cl € 14,79 € 17,90

Au Dessus de la Loi Riesling 2020 75 cl € 18,18 € 22,00

Clos du Val d’Eleon 2018 75 cl € 22,31 € 27,00

Clos du Val d’Eleon 2019 75 cl € 21,49 € 26,00

Moenchberg Grand Cru Pinot Gris 2015 75 cl € 23,06 € 27,90

Clos Rebberg Grand Cru Riesling 2018 75 cl € 22,23 € 26,90

Clos Rebberg Grand Cru Riesling 2019 75 cl € 24,75 € 29,95

Wiebelsberg Grand Cru Riesling 2019 75 cl € 38,84 € 47,00
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Frankrijk - Alsace

RQWR Riesling 2019 75 cl € 17,35 € 20,99

Sonnenglanz Grand Cru Gewurztram. 2018 75 cl € 32,73 € 39,60

Schlossberg Grand Cru Riesling 2016 75 cl € 46,28 € 56,00

Schoenenbourg Grand Cru Riesling 2016 75 cl € 46,28 € 56,00

Andrée Grayer is haar meisjesnaam. Ge-
boren en getogen in Alsace in een wijn-
makersfamilie en zeer fier op haar af-
komst. De liefde leidde haar in de armen 
van de getalenteerde Jean-Louis Trapet, 
vijfde generatie van het wereldbekende 
Domaine Trapet in Gevrey-Chambertin 
(zie onze Bourgogne-sectie!). Haar naam 
mag ze dan wel afgegeven hebben, het 
wijnmaken geeft ze niet uit handen. In 
2002 besloot Andrée het werk van haar 
ouders voort te zetten dus reist het ge-
zin heen en weer. De twee zonen helpen 

flink mee maar de laatste hand van de 
vinificatie is bij Andrée. Grayer/Trapet 
bezit 14ha te Riquewihr, waaronder maar 
liefst 4 Grand Crus. Liefde maakt soms 
blind (ze maakt namelijk ook Pinot Noir 
en Chardonnay) maar het is haar Riesling 
en Gewürztraminer die onze harten heeft 
gestolen.

Domaine Trapet
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Frankrijk - Bourgogne

Het domein Arlaud positioneert zich als 
één van de absolute ‘valeurs montantes’ 
van Morey-Saint-Denis. Zus en broer Ber-
tille & Cyprien verdelen het werk netjes 
onder hun twee; Bertille werkt gecerti-
ficeerd biodynamisch in de wijngaard 
(weliswaar mét paard), Cyprien neemt 
de rol van wijnmaker op zich. En met 
verve; voor Cyprien betekent wijn maken 
vooral ‘wijn begeleiden’, wijn van hoog-
kwalitatief en streng geselecteerd fruit 
welteverstaan. Waar dat vroeger, onder 
de papa, de wijnen nog wat dominanter 

houtgedreven waren, zoekt (en vindt!) 
Cyprien nu uitgebalanceerde en ragfijne 
Pinot’s waarin hout louter een onder-
steunend element is. Kleine waarschu-
wing, deze wijnen hebben tijd nodig om 
zich te ontplooien. Bekroning van ** in 
Revue du Vin de France 2023.

Domaine Arlaud

Gevrey Chambertin 2017 37,5 cl € 23,80 € 28,80

Gevrey Chambertin 2020 75 cl € 48,76 € 59,00

Chambolle Musigny 2017 75 cl € 49,01 € 59,30

Chambolle Musigny 2019 75 cl € 55,37 € 67,00

Chambolle Musigny 2020 75 cl € 57,85 € 70,00

Morey St-Denis 1ier Cru ‘Ruchots’ 2017 75 cl € 62,81 € 76,00

Morey St-Denis 1ier Cru ‘Ruchots’ 2018 75 cl € 70,25 € 85,00

Morey St-Denis 1ier Cru ‘Ruchots’ 2019 75 cl € 77,69 € 94,00

Morey St-Denis 1ier Cru ‘Ruchots’ 2020 75 cl € 80,99 € 98,00

Morey St-Denis 1ier Cru ‘Aux Cheseaux’ 2019 75 cl € 67,77 € 82,00

Morey St-Denis 1ier Cru ‘Aux Cheseaux’ 2020 75 cl € 69,42 € 84,00
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Billaud-Simon, ontstaan in 1815 te Cha-
blis, is een van de historische domeinen 
van de AOC. Dit familiedomein veran-
derde in 2014 van eigenaar en ging over 
in de schoot van het Domaine Faiveley, 
dat zo zijn erfgoed uitbreidde, en is on-
dertussen al rijk aan 20 hectare van de 
mooiste terroirs van Chablis. Neem dat 
maar letterlijk overigens, we hebben het 
hier over vier grands crus; Les Clos, Les 
Preuses , Vaudésir en Les Blanchots; 
vier Premier Crus: Montée de Tonnerre, 
Mont-de-Milieu, Fourchaume en Vaillons, 

evenals Chablis en Petit Chablis. Olivier 
Bailly werd in 2014 aangesteld als mana-
ger en verfijnde snel het beheer van de 
vignobles. Vanaf 2016 is de terugkeer van 
hoge kwaliteit duidelijk en dit adres is nu 
een van de absolute sure bets in Chablis.

Frankrijk - Bourgogne

Domaine Billaud-Simon

Chablis  2019 75 cl € 21,49 € 26,00

Chablis 2020 75 cl € 21,98 € 26,60

Chablis 2020 37,5 cl € 11,98 € 14,50

Chablis Cuvée Tête d’Or 2019 75 cl € 26,78 € 32,40

Chablis Cuvée Tête d’Or 2020 75 cl € 27,19 € 32,90

Chablis Premier Cru Vaillons 2020 75 cl € 36,86 € 44,60

Chablis Premier Cru Mont de Milieu 2019 75 cl € 37,93 € 45,90

Chablis Premier Cru Mont de Milieu 2020 75 cl € 37,93 € 45,90

Chablis Premier Cru Vaulorent 2018 75 cl € 43,47 € 52,60

Chablis Premier Cru Montee Tonnere 2020 75 cl € 44,05 € 53,30

Chablis Grand Cru Bougros 2020 75 cl € 59,50 € 72,00

Chablis Grand Cru Les Preuses 2020 75 cl € 80,99 € 98,00
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Frankrijk - Bourgogne

Met haar oprichting in 1731 te Volnay 
behoort Bouchard Père & Fils tot één 
van de oudste wijnhuizen in Bourgog-
ne. Vandaag de dag zijn zij uitgegroeid 
tot een wereldbekende referentie voor 
deze regio. Hun hoofdkwartier is sinds 
1820 gevestigd in het Château de Be-
aune. De galerijen en het bastion van 
dit 15de-eeuwse landgoed vormen een 
uitstekende omgeving waarin de wijnen 
langzaam kunnen rijpen. In 1791 verwierf 
Bouchard Père & Fils één van hun meest 
befaamde wijngaarden, Vigne de L’En-

fant Jésus in Beaune Grèves. Geleidelijk 
groeide het wijngaardbezit, vooral rond 
de eeuwwisseling van de 19de naar de 
20ste eeuw. Vandaag bezit Bouchard 130 
hectare aan wijngaarden, waarvan 86 
hectare Grands Crus en Premiers Crus. 
Er wordt constant gewaakt voor een juis-
te balans tussen de biologische cyclus 
en het menselijk ingrijpen, waardoor het 
terroir alle nuances optimaal kan uiten.

Bouchard  Père & Fils

Chardonnay ‘La Vignée’ 2020 37,5 cl € 9,30 € 11,25

Chardonnay ‘La Vignée’ 2020 75 cl € 15,87 € 19,20

Chardonnay ‘La Vignée’ 2021 75 cl € 16,36 € 19,80

Macon-Lugny ‘St-Pierre’ 2020 75 cl € 16,28 € 19,70

Rully 2018 75 cl € 19,01 € 23,00

Pouilly Fuissé 2019 75 cl € 26,45 € 32,00

Pouilly Fuissé 2020 75 cl € 26,45 € 32,00

Beaune Blanc du Château 1ier Cru 2019 75 cl € 35,70 € 43,20

Meursault ‘Les Clous’ 2020 75 cl € 49,59 € 60,00

Chassagne Montrachet Blanc 2020 75 cl € 40,41 € 48,90

Le Corton Grand Cru 2019 75 cl € 123,14 € 149,00

Corton Charlemagne 2019 75 cl € 180,99 € 219,00

Montrachet Blanc 2018 75 cl € 570,25 € 690,00

Montrachet Blanc 2019 150 cl € 1735,54 € 2100,00
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Frankrijk - Bourgogne

Pinot Noir ‘La Vignée’ 2020 75 cl € 15,87 € 19,20

Mercurey 2019 75 cl € 23,06 € 27,90

Côte de Beaune Villages 2018 75 cl € 20,00 € 24,20

Monthélie 2018 75 cl € 25,62 € 31,00

Beaune Domaine Village 2020 75 cl € 26,36 € 31,90

Gevrey-Chambertin 2018 75 cl € 44,63 € 54,00

Pommard 2019 75 cl € 45,04 € 54,50

Aloxe-Corton 2017 75 cl € 38,02 € 46,00

Chassagne Montrachet Rouge 2017 75 cl € 32,23 € 39,00

Beaune Rouge du Château 1ier Cru 2018 75 cl € 33,80 € 40,90

Beaune Rouge du Château 1ier Cru 2019 75 cl € 35,70 € 43,20

Beaune 1ier Cru ‘Clos de la Mousse’ 2018 75 cl € 56,94 € 68,90

Beaune 1ier Cru ‘Clos de la Mousse’ 2020 75 cl € 67,77 € 82,00

Volnay ‘Les Caillerets’ Carnot 2019 75 cl € 72,56 € 87,80

Bouchard Père & Fils
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Frankrijk - Bourgogne

Deze wat minder gekende parel bezit een 
tiental hectare, waaronder uitstekend 
gelegen percelen te Pommard, Beaune, 
Monthélie en Saint-Romain, maar boven-
al in Volnay. Ook dit domein is generaties 
lang in bezit van dezelfde familie.  Princi-
pes in duurzaamheid, lage rendementen, 
handmatige oogst, ontristing, beperkt 
gebruik van nieuw hout, en het betere 
materiaal voor in de kelder; alles zit hier 
goed. Om niet te beginnen over het ta-
lent van Pascal en zijn zoon Pierrick, die 
sinds 2005 de leiding heeft opgenomen, 

en trouwens recentelijk verkozen tot 
“Beste jonge wijnmaker 2018”. Domaine 
Bouley exploiteert 11 ha aan wijnstokken, 
ideaal gelegen op de heuvels. Hun wijnen 
zijn steeds subtiel, evenwichtig, fruitig 
en elegant. De befaamde wijncriticus 
Allen Meadows is eveneens fan en voor-
spelt (zeer terecht!) een grote toekomst 
voor dit domein. 

Domaine Bouley

Meursault 2020 75 cl € 67,77 € 82,00

Chassagne Montrachet ‘Morgeot’ 2018 75 cl € 104,96 € 127,00

Chassagne Montrachet ‘Morgeot’ 2019 75 cl € 104,96 € 127,00

Bourgogne Passetoutgrain 2020 75 cl € 19,75 € 23,90

Bourgogne Pinot Noir Cote d’O 2020 75 cl € 26,36 € 31,90

Volnay 2020 75 cl € 51,24 € 62,00

Volnay 2015 300 cl € 462,81 € 560,00

Volnay 2015 450 cl € 695,87 € 842,00

Aloxe Corton 2019 75 cl € 43,72 € 52,90

Aloxe Corton 2020 75 cl € 44,63 € 54,00

Pommard 2020 75 cl € 51,24 € 62,00
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Frankrijk - Bourgogne

Domaine Bouley

Volnay ‘Les Pluchots’ 2020 75 cl € 56,20 € 68,00

Volnay ‘Robardelle’ 1ier Cru 2018 75 cl € 79,34 € 96,00

Volnay ‘Champans’ 1ier Cru 2020 75 cl € 90,91 € 110,00

Volnay ‘Champans’ 1ier Cru 2015 300 cl €719,01 € 870,00

Volnay 1ier Cru ‘Clos Chenes’ 2020 75 cl € 90,91 € 110,00

Volnay ‘Clos Chenes’ 1ier Cru 2015 300 cl € 719,01 € 870,00

Volnay 1ier Cru ‘Grands Champs’ 2020 75 cl € 106,61 € 129,00

Volnay ‘Ronceret’ 1ier Cru 2015 150 cl € 330,58 € 400,00

Volnay ‘Ronceret’ 1ier Cru 2015 300 cl € 652,89 € 790,00
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Frankrijk - Bourgogne

Vaak trek je op prospectie voor                    
potentiële nieuwe aanvullingen op het 
portfolio met (toren)hoge verwachtingen 
en keer je teleurgesteld van een kale 
reis terug. Maar heel erg soms weet je 
niet wat te verwachten en word je vanaf 
het allereerste proefglas letterlijk van je 
sokken geblazen. Dat soort momenten 
zijn zeldzaam. Vergelijk het met de pe-
riodiciteit van een zonsverduistering. 
Dus als dat soort momenten zich dan 
toch voordoen, dan ga je all-in. Exact 
wat wij bij Crombé hebben gedaan met 

Buisson-Charles. Zelden zo een geta-
lenteerde en gepassioneerde wijnma-
ker ontmoet zoals Patrick, de man van 
Cathérine Buisson. Patrick werkt met 
wijngaarden welke nooit insecticiden, 
pesticiden noch herbiciden hebben ge-
zien en timmert jaar na jaar verder aan 
zijn eigen weg richting de absolute top 
van Meursault. One to watch. Zeg niet dat 
je het niet wist hé. Bekroning van ** in 
revue du Vin de France 2023.

Buisson - Charles

Bourgogne Aligoté 2020 75 cl € 19,75 € 23,90

Bourgogne Blanc 2020 75 cl € 29,67 € 35,90

Meursault Vieilles Vignes 2020 75 cl € 53,64 € 64,90

Meursault Vigne de 1945 2020 75 cl € 64,46 € 78,00

Meursault ‘Tessons’ 2018 75 cl € 68,76 € 83,20

Meursault ‘Tessons’ 2020 75 cl € 76,03 € 92,00

Meursault Goutte d’Or 1ier Cru 2020 75 cl € 90,08 € 109,00

Meursault Cras 1ier Cru 2020 75 cl € 90,08 € 109,00

Meursault Charmes 1ier Cru 2020 75 cl € 90,08 € 109,00

Meursault Bouches Cheres 1ier Cru 2020 75 cl € 90,08 € 109,00

Puligny Montrachet ‘Champs Gains’ 2020 75 cl € 148,76 € 180,00

Corton Blanc Grand Cru 2019 75 cl € 158,68 € 192,00

Corton Blanc Grand Cru 2020 75 cl € 181,82 € 220,00

Corton Charlemagne Grand Cru 2020 75 cl € 181,82 € 220,00
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Frankrijk - Bourgogne

Buisson - Charles

Bourgogne rouge 2020 75 cl € 29,67 € 35,90

Pommard 2020 75 cl € 53,64 € 64,90

Volnay 1ier Cru ‘Santenots’ 2019 75 cl € 80,00 € 96,80

Volnay 1ier Cru ‘Santenots’ 2019 75 cl € 90,08 € 109,00

Volnay 1ier Cru ‘Champans’ 2017 75 cl € 80,00 € 96,80

Volany 1ier Cru ‘Champans’ 2018 75 cl € 80,00 € 96,80

Volany 1ier Cru ‘Champans’ 2020 75 cl € 90,08 € 109,00

Volnay 1ier Cru ‘Fremiets’ 2019 75 cl € 80,00 € 96,80

Volnay 1ier Cru ‘Fremiets’ 2020 75 cl € 90,08 € 109,00

Chassagne Montrachet 1ier Cru 2020 75 cl € 90,08 € 109,00

Morey St-Denis 1ier Cru 2020 75 cl € 90,08 € 109,00

Corton Grand Cru ‘Perrieres’ 2018 75 cl € 95,04 € 115,00

Corton Grand Cru 2020 75 cl € 114,05 € 138,00

Chapelle Chambertin Grand Cru 2020 75 cl € 223,14 € 270,00

Chambertin Grand Cru 2020 75 cl € 347,11 € 420,00
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Dit wijndomein is reeds vijf generaties de 
standaard voor hoogkwalitatieve Pinot 
Noir uit de Côtes de Nuits. Het landgoed 
Robert Chevillon bezit 13 hectaren aan ei-
gen wijngaarden, waarvan het merendeel 
als Premier Cru. Hun vader Robert ging in 
2003 met pensioen waarna zijn twee zo-
nen Dennis en Bertrand Chevillon de lei-
ding overnamen. Alle druiven worden nog 
steeds met de hand geplukt, en daarna 
volgt een nog strengere selectie, zodat 
ze enkel en alleen met de beste druiven 
werken. Hun wijnen worden gekenmerkt 

door een volle structuur, elegantie, veel 
fruit en een enorme complexiteit. Ze be-
reiden hun wijn voor op traditionele wijze 
met volledige ontristing, koude macera-
tie, en langzame gisting. De rode wijnen 
rijpen daarna meer dan 15 tot 18 maan-
den op vat, waarvan 30% op nieuw hout. 

Frankrijk - Bourgogne

Domaine Chevillon

Nuits St-Georges Villages 2018 75 cl € 51,98 € 62,90

Nuits St-Georges Villages 2019 75 cl € 51,98 € 62,90

Nuits St-Georges 1ier Cru ‘Chaignots’ 2018 75 cl € 72,73 € 88,00

Nuits St-Georges 1ier Cru ‘Roncieres’ 2018 75 cl € 72,73 € 88,00

Nuits St-Georges 1ier Cru ‘Cailles’ 2018 75 cl € 97,36 € 117,81

Nuits St-Georges 1ier Cru ‘Vaucrains’ 2018 75 cl € 97,36 € 117,81
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Frankrijk - Bourgogne

Clos des Lambrays is één van de 33 
Grands Crus van Bourgogne, gelegen in 
één van de meest waardevolle regio’s, 
de zogenaamde ‘Climats’. Jaar na jaar, 
produceren de wijngaarden, in overeen-
stemming met de nuances van de vinta-
ge, een elegante Pinot noir die makkelijk 
tientallen jaren kan ouderen. De eer-
ste verwijzing naar Clos des Lambrays 
gaat terug naar de 14e eeuw. Archieven 
van de abdij van Cîteaux onthullen haar 
oprichting rond 1365. Deze oprichting 
wordt herdacht door een gegraveerde 

grenspaal die nog steeds op de oor-
spronkelijke plaats staat. Na de Franse 
Revolutie werd de Clos erg versnipperd. 
De archieven en kadastrale kaart, die in 
handen zijn van het domein, tonen aan 
dat het voortbestaan en de herindeling 
van de Clos grotendeels te danken is aan 
de sterke visie en wilskracht van de ver-
schillende eigenaren in de 19de en 20ste 
eeuw. 

Clos des Lambrays

Puligny Montrachet 1ier Cru ‘Folatieres’ 2019 75 cl € 119,01 € 144,00

Puligny Montrachet 1ier Cru ‘Cailleret’ 2019 75 cl € 147,93 € 179,00

Morey St-Denis Villages 2019 75 cl € 64,46 € 78,00

Morey St-Denis 1ier Cru ‘Les Loups’ 2019 75 cl € 95,04 € 115,00

Clos de Lambrays Grand Cru 2018 75 cl € 322,31 € 390,00

Clos de Lambrays Grand Cru 2019 75 cl € 404,96 € 490,00
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In het hart van Mâcon, het meest zuide-
lijke deel van de Bourgogne, ligt Château 
Fuissé, een oud kasteel waarvan de 
vijfzijdige toren en historische poort te-
ruggaan tot de 15de eeuw. Sinds 1862 en 
reeds vijf generaties lang is die in han-
den van de familie Vincent, momenteel 
onder leiding van Antoine Vincent, die 
tevens ook de wijnen maakt. Hij vervaar-
digt wijnen van exceptionele kwaliteit, te 
danken aan de bijzondere locatie en ter-
roir. Generatie op generatie is de familie 
blijven land opkopen, de kwaliteit blijven  

verbeteren en hun bekendheid blijven 
vergroten. De wijngaarden bestaan uit 
25ha Pouilly-Fuissé, 8ha Saint-Véran, 3ha 
Mâcon-Villages, 1ha Mâcon-Fuissé, 0.5ha 
Bourgogne Blanc en 2,9ha Julienas, een 
Beaujolais. 

Frankrijk - Bourgogne

Château de Fuissé

Crémant de Bourgogne  75 cl € 12,31 € 14,90

Saint-Véran 2020 75 cl € 18,76 € 22,70

Pouilly-Fuissé 2020 75 cl € 26,78 € 32,40

Pouilly-Fuissé 2020 150 cl € 59,50 € 72,00

Le Clos Monopole 2018 75 cl € 51,65 € 62,50

Le Clos Monopole 2020 75 cl € 51,65 € 62,50



30 31

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update. 

Frankrijk - Bourgogne

Dit is één van de meest ommuurde wijn-
gaarden in Bourgogne, opgezet door De 
Cisterciënzer Orde in de 12e eeuw. De 
ware bekendheid van Château de la Tour 
is te danken aan de komst van François 
Labet in 1986. Kort daarna, in het be-
gin van de jaren negentig, koos hij voor 
biologische landbouw. De wijngaarden 
worden strikt gecontroleerd om een   op-
timale rijpheid en kwaliteit van de druif 
te garanderen. François Labet geeft dan 
ook voorkeur aan een strikte snoei eer-
der dan een latere groene oogst. Hij is 

ook een fan om gehele trossen natuurlijk 
te fermenteren, wat zorgt voor bijzonder 
karaktervolle wijnen. De rijping gebeurt 
voornamelijk in nieuwe eikenhouten va-
ten zodoende de wijnen een zeer hoge 
bewaarcapaciteit te geven. Alle wijn-
bewegingen in de kelder, inclusief het 
bottelen, worden uitgevoerd op basis van 
louter zwaartekracht (en trouwens zon-
der filtratie).

Château de la Tour

Château de la Tour ‘Clos Vougeot’ 2019 75 cl € 148,76 € 180,00

Château de la Tour ‘Clos Vougeot’ 2019 150 cl € 309,92 € 375,00

Château de la Tour ‘Clos Vougeot’ 2019 300 cl € 700,00 € 847,00

Château de la Tour ‘Clos Vougeot’ 2020 75 cl € 247,93 € 300,00
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Frankrijk - Bourgogne

Dit unieke wijndomein ligt in Bouzeron, 
genesteld in de regio Côte Chalonnaise. 
Deze kleine, zonnige vallei werd reeds 
in de middeleeuwen door de monniken 
van Cluny beplant met wijnstokken. Deze 
worden uitsluitend op de hellingen ver-
bouwd, tussen 270 en 350 meter boven 
zeeniveau. De voedselarme, kalkrijke 
bodem maakt een nauwkeurige controle 
van de opbrengst mogelijk, terwijl een 
warm microklimaat het rijpen van de 
druiven bevordert. Door de zeer kleine 
oppervlakte van de appellatie wordt dit 

domein als één van de ‘geheimen’ van 
Bourgogne beschouwd. Hier wordt op 
een volledig biologische manier gewerkt, 
wat resulteert in natuurlijke, heerlijke 
wijnen. Aubert de Villaine, de man aan 
het hoofd van het fameuze domein Ro-
manée–Conti, heeft dit landgoed gekocht 
in 1971, samen met zijn vrouw Pamela. 
Uiteindelijk nam zijn neef, Pierre de Be-
noist, geleidelijk het domein van Villaine 
over.

Domaine de Villaine

Bouzeron Aligoté 2020 75 cl € 24,79 € 30,00

Rully ‘Les St-Jacques’ 2020 75 cl € 27,19 € 32,90

Chalonnaise Blanc ‘Clous Aime’ 2020 75 cl € 23,97 € 29,00

Rully Blanc 1ier Cru Rabource 2019 75 cl € 51,16 € 61,90

Rully Blanc 1ier Cru Margotes 2019 75 cl € 51,16 € 61,90

Rully Blanc 1ier Cru Cloux 2019 75 cl € 51,16 € 61,90

Chalonnaise ‘Fortune’ 2020 75 cl € 24,30 € 29,40

Mercurey Rouge ‘Les Montots’ 2020 75 cl € 30,49 € 36,89

Rully Rouge 1ier Cru ‘Champs Cloux’ 2018 75 cl € 42,89 € 51,90

Rully Rouge 1ier Cru ‘Champs Cloux’ 2019 75 cl € 51,16 € 61,90
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Frankrijk - Bourgogne

Naar onze bescheiden mening is David 
Duband één van de grootmeesters uit 
Bourgogne, zeker op het gebied van rode 
wijn. Hij noemt zichzelf een luie wijnma-
ker, maar dat is zijn manier om aan te 
geven dat hij in de kelder de wijnen zo 
veel mogelijk met rust laat. Het werk zit 
hem vooral in het oogsten van perfect 
rijpe druiven en het afstemmen van de 
vinificatie op de kwaliteit van de drui-
ven. David zoekt altijd naar een natuur-
lijke balans en een maximale expressie 
van de terroir. Dat betekent dat hij niet 

te veel extraheert, maar juist met lichte 
hand vinifieert. De houten vaten die voor 
de opvoeding worden gebruikt geven 
slechts beperkt aromastoffen af, en wor-
den vooral gebruikt voor de micro-oxi-
datie van de wijnen. Door tijdens de 
alcoholische gisting en de maceratie te 
werken met volledige trossen, in plaats 
van ontsteelde druiven, bezitten de wij-
nen doorgaans meer frisheid en net wat 
minder alcohol.

David Duband

Hautes Cotes de Nuits blanc 2020 75 cl € 26,45 € 32,00

Bourgogne rouge 2020 75 cl € 21,82 € 26,40

Hautes Cotes de Nuits rouge 2017 75 cl € 25,95 € 31,40

Savigny Les Beaune 1ier Cru ‘Gravains’ 2020 75 cl € 45,29 € 54,80

Nuits St-Georges 2017 75 cl € 42,89 € 51,90

Nuits St-Georges 2020 75 cl € 51,24 € 62,00

Morey St-Denis 2020 75 cl € 51,24 € 62,00

Gevrey-Chambertin 2020 75 cl € 56,20 € 68,00

Vosne Romanee 2020 75 cl € 66,03 € 79,90

Nuits St-Georges 1ier Cru Thorey 2020 75 cl € 76,03 € 92,00

Morey St-Denis 1ier Cru Clos Sorbe 2020 75 cl € 76,03 € 92,00

Morey St-Denis 1ier Cru Les Broc 2020 75 cl € 76,03 € 92,00

Chambolle Musigny 1ier Cru ‘Sentiers’ 2020 75 cl € 119,01 € 144,00

Charmes Chambertin 2020 75 cl € 272,73 € 330,00

Clos de la Roche Grand Cru 2020 75 cl € 272,73 € 330,00

Latricieres Chambertin 2020 75 cl € 347,11 € 420,00

Chambertin 2020 75 cl € 404,96 € 490,00
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Domaine Dujac is gelegen in het dorp 
Morey-Saint-Denis en werd in 1967 op-
gekocht door Jacques Seysses. Het 
wijndomein had aanvankelijk 4 hectare 
aan wijngaarden, maar heeft ondertus-
sen een oppervlakte van 11,5 hectare in 
bezit, die maar liefst zeven Grands Crus 
opleveren. In 1973 trouwde Jacques met 
Rosalind Boswell, een jonge Californi-
sche vrouw die voor de oogst in de wijn-
gaard kwam werken. Hun zonen Jeremy 
en Alec zijn al jaren full-time betrokken 
in het bedrijf, net als Jeremy’s vrouw Di-

ana die opgeleid is als oenologe aan het 
Davis Wijninstuut in Californië. De stijl 
van het domein is veelal traditioneel ge-
richt. Hun wijnen zijn over het algemeen 
niet erg diep van kleur terwijl de geur en 
structuur uitstekend is. Ze produceren 
echte bewaarwijnen die in staat zijn om 
meerdere decennia mee te gaan.

Frankrijk - Bourgogne

Domaine Dujac

Morey St-Denis 2020 75 cl OP AANVRAAG

Morey St-Denis 1ier Cru 2020 75 cl OP AANVRAAG

Chambolle Musigny (Négoce) 2020 75 cl OP AANVRAAG

Chambolle Musigny 1ier Cru 2020 75 cl OP AANVRAAG

Clos de la Roche 2020 75 cl OP AANVRAAG
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Domaine Sophie Martin is het alter ego 
van Domaine De La Denante. In 1975 
startte Robert Martin dit domein met 
amper 2 ha. Zijn zoon Damien studeerde 
eerst in Beaune, reisde dan 2 maanden 
naar Nieuw-Zeeland om de knepen van 
het vak te leren om dan vanaf 2011 full 
time mee met zijn vader in de wijngaar-
den te werken. Robert ging in 2015 op 
pensioen. Maar geen nood, zoonlief doet 
het fantastisch. In 2020 werd hij be-
kroond met de ‘Trophé jeunes talentes”. 
Vandaag telt het domain 21 ha, verspreid 

over de gemeenten Davayé, Prissé, Fuis-
sé, Chevagny-les-Chevrieres en Verzé. 
De belangrijkste wijngaarden gelegen 
onder de rots van Solutré. Zijn vrouw 
Sophie (begrijp je de link?) werkt nu met 
hem mee, samen met twee medewer-
kers en een leerling. Sinds kort zijn zijn 
wijnen HVE (Haute Valeur Environnemen-
tale) gecertificeerd. “Het gaf gewoon een 
naam aan iets wat we al 20 jaar doen.”, 
zegt hij.

Frankrijk - Bourgogne

Domaine Sophie Martin

Macon-Villages 2021 75 cl € 14,71 € 17,80

Saint-Véran 2021 75 cl € 16,45 € 19,90

Pouilly-Fuissé 2021 75 cl € 26,36 € 31,90
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Frankrijk - Bourgogne

Maison Régnard behoort tot één van 
Bougognes oudste wijnhuizen met een 
geschiedenis die teruggaat tot 1860. In 
1984 kwam ook dit huis in het bezit van 
Baron Patrick de Ladoucette, die bewust 
dezelfde wijnstijl en typiciteit heeft wil-
len behouden, maar in toenemende kwa-
liteit. Dit wijnhuis bezit de meeste Grand 
Cru’s en Premiers Cru’s van heel Chablis. 
Er zijn veel Premiers Cru’s te vinden, 
maar van de Grand Cru’s zijn er echter 
maar zeven... en allemaal behoren ze 
tot Maison Régnard. Kortom, dit wijnhuis 

heeft de mooiste collectie van de fameu-
ze Chablis streek, die tevens een ideale 
comfort zone vormt voor de chardonnay 
druif. Dat komt omdat deze alomgeken-
de druif in een perfecte terroir leeft met 
een uitermate geschikt microklimaat en 
een bodem vol kalk.

Grand Regnard

Grand Regnard ‘Chablis’ 2020 75 cl € 24,38 € 29,50

Grand Regnard ‘Chablis’ 2021 75 cl € 24,38 € 29,50

Grand Regnard ‘Chablis’ 2020 37,5 cl € 14,01 € 16,95

Grand Regnard ‘Chablis’ 2020 150 cl € 51,16 € 61,90

Grand Regnard ‘Chablis’ 2021 150 cl € 51,16 € 61,90

Pic 1ier Cru Chablis 2012 75 cl € 60,25 € 72,90
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Dit domein, gevestigd in Vosne-Ro-
manée, behoort sinds 1830 tot de fa-
meuze Gros-dynastie van wijnbouwers 
(Domaine Michel Gros, Domaine AF Gros, 
Domaine Gros frère et soeur & Domai-
ne Anne Gros). Domaine Michel Gros is 
vandaag onder leiding van Pierre Gros, 
de zoon van Michel, die ondertussen 
de 7de generatie van wijnmakers in de 
familie vertegenwoordigt. In totaal be-
zitten zij 23 ha aan wijngaarden, waar-
onder enkele beroemde Premier Cru en 
Grand Cru ‘climats’ in Vosne-Romanée, 

Morey-Saint-Denis, Chambolle-Musigny, 
Nuits-Saint-Georges en Vougeot. Hier-
door heeft Pierre veel speelterrein, welke 
hij met veel kunde en knowhow optimaal 
benut. Op bescheiden en discrete wijze 
drukt dit zich uit in de wijnen: genereus, 
fijn, elegant van constante kwaliteit. Dit 
domein geniet al decennialang van een 
hoge reputatie. Uitzonderlijke klasse, 
zéér beperkte volumes.

Frankrijk - Bourgogne

Michel Gros

Hautes Cotes de Nuits ‘Fontaine’ 2019 75 cl € 23,06 € 27,90

Vosne Romanee 2017 75 cl € 56,20 € 68,00

Vosne Romanee 2019 75 cl € 61,98 € 75,00

Vosne Romanee ‘Clos de Réas’ 2018 75 cl € 100,00 € 121,00

Vosne Romanee ‘Clos de Réas’ 2019 75 cl € 102,48 € 124,00
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Thierry en zijn vrouw hebben in 2016 de 
dagdagelijkse leiding van het domein 
overgelaten aan hun twee dochters, Adè-
le & Elsa. Sindsdien, complementair als 
de zusjes zijn, winnen de wijnen van Ma-
trot jaar na jaar aan kwaliteit; preciezer 
dan ooit, geraffineerder dan ooit. De zus-
jes Matrot verrichten ongelooflijk werk 
en zijn voorzichtig ambitieus. Het doel 
is om op korte tot middellange termijn 
door te stoten naar de absolute top van 
Bourgogne. Sinds 2000 passen de zusjes 
de principes van biologische landbouw 

toe, waardoor hun wijnen nog meer aan 
zachtheid en verfijning winnen. Terwijl 
dit domein reeds erg gereputeerd is om 
haar schitterende (witte) Meursaults ves-
tigen we graag de aandacht op het ganse 
gamma. Al hun wijnen bieden een fantas-
tisch ouderingspotentieel, zowel in wit 
als in rood. Bekroning van ** in Revue du 
Vin de France 2023.

Frankrijk - Bourgogne

Domaine Matrot

Bourgogne Pinot Noir 2019 75 cl € 19,75 € 23,90

Monthélie 2016 75 cl € 29,67 € 35,90

Monthélie 2017 75 cl € 29,67 € 35,90

Monthélie 2018 75 cl € 29,67 € 35,90

Blagny Rouge ‘Piece sous le Bois’ 2018 75 cl € 51,16 € 61,90

Blagny Rouge ‘Piece sous le Bois’ 2019 75 cl € 51,16 € 61,90

Matrot Volnay ‘Les Santenots’ 2018 75 cl € 51,16 € 61,90

Matrot Volnay ‘Les Santenots’ 2019 75 cl € 51,16 € 61,90
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Frankrijk - Bourgogne

Domaine Olivier Leflaive, gelegen in Pu-
ligny-Montrachet, wordt algemeen be-
schouwd als één van de belangrijkste en 
beste producenten in de Côtes de Beau-
ne. Hoewel de familie Leflaive al sinds 
1717 in Bourgogne aanwezig is, was Jo-
seph Leflaive in 1905 de echte grondleg-
ger van het domein. Sinds 1984 staan de 
broers Olivier en Patrick garant voor de 
verdere uitbouw ervan. In totaal produ-
ceren zij vier Grand Crus en vijf Premier 
Crus. Na enkele jaren van experimente-
ren met zowel organische als biodynami-

sche technieken werd het gehele terrein 
in 1997 omgevormd tot biodynamische 
landbouw. Eerst brengen de wijnen een 
jaar door in eikenhouten vaten, daarna 
worden ze nog een half jaar in roest-
vrijstalen tanks gerijpt. Deze wijnen zijn 
de absolute referentie en staan voor 
elegantie, finesse en een schitterende 
mineraliteit.

Domaine Olivier Leflaive

Bourgogne Blanc ‘Les Sétilles’ 2020 75 cl € 24,71 € 29,90

Bourgogne Blanc ‘Les Sétilles’ 2019 150 cl € 68,59 € 82,99

Oncle Vincent  2018 75 cl € 31,40 € 37,99

Oncle Vincent 2017 150 cl € 84,30 € 102,00

Rully 1ier Cru ‘Rabource’ 2019 75 cl € 36,36 € 44,00

Pernand-Vergelesses 2019 75 cl € 35,95 € 48,99

Auxey Duresses 2018 75 cl € 32,15 € 38,90

Auxey Duresses 2019 75 cl € 37,19 € 45,00

St-Aubin 1ier Cru ‘Champlots’ 2018 75 cl € 49,50 € 59,90

St-Aubin 1ier Cru ‘Chatenière’ 2018 75 cl € 53,72 € 65,00

St-Aubin 1ier Cru ‘Chatenière’ 2019 75 cl € 53,72 € 65,00

Meursault 2018 75 cl € 72,73 € 88,00

Meursault 2019 75 cl € 72,73 € 88,00

Puligny-Montrachet 2019 75 cl € 73,55 € 89,00

Meursault ‘Vireuils’  2018 75 cl € 80,99 € 98,00
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Frankrijk - Bourgogne

Chassagne Montrachet Blanc 2019 75 cl € 76,03 € 92,00

Meursault ‘Meix Chavaux’ 2018 75 cl € 80,99 € 98,00

Puligny-Montrachet ‘Enseigneres’ 2019 75 cl € 89,26 € 108,00

Puligny-Montrachet ‘Les Levrons’ 2018 75 cl € 89,26 € 108,00

Meursault 1ier Cru ‘Blagny’ 2019 75 cl € 110,74 € 134,00

Chass-Montrachet ‘Blanchots’ 1ier Cru 2019 75 cl € 123,14 € 149,00

Bourgogne Pinot Noir ‘Margot’ 2018 75 cl € 23,97 € 29,00

Chassagne Montrachet Rouge 2016 75 cl € 34,30 € 41,50

Chassagne Montrachet Rouge 2018 75 cl € 34,71 € 42,00

Montagny 1ier Cru ‘Bonneveaux’ 2018 75 cl € 34,71 € 42,00

Pernand-Vergelesses ‘Fichots’  2019 75 cl € 36,28 € 43,90

Pommard 1ier Cru ‘Pezerolles’ 2018 75 cl € 80,99 € 98,00

Domaine Olivier Leflaive
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Frankrijk - Bourgogne

Pascal Prunier runt dit gezellige fami-
liedomein samen met zijn vrouw Chris-
tine Bonheur sinds 1983. Ze waren toen 
gestart met 3 gehuurde hectares aan 
wijnstokken en bezitten nu 8ha, alles 
in eigendom, waarvan de gemiddelde 
leeftijd van de wingerds 50-60 jaar is. 
De wijngaarden bevinden zich binnen 
de verschillende communes van Côte de 
Beaune waardoor ze een zeer gevarieerd 
aanbod kunnen bieden aan Bourgog-
newijnen. Hoewel sommige appellaties 
behoorlijk bescheiden (lees ‘niet-zo-ge-

kend’) zijn, weet Pascal er fantastische, 
sprekende wijnen van te maken. Het is 
duidelijk dat het wijnmaken hem in het 
bloed zit (reeds vijf generaties lang). Hij 
houdt het landgoed naar eigen zeggen 
bewust op mensenmaat om de connec-
tie met het land, alsook met de mensen 
die hun wijnen drinken niet te verliezen. 
Een domein naar ons hart.

Domaine Pascal Prunier-Bonheur

Le P’tit Bonheur blanc 2020 75 cl € 16,28 € 19,70

Bourgogne Chardonnay 2020 75 cl € 19,67 € 23,80

Beaune blanc ‘Clos St-Desire’ 2019 75 cl € 34,71 € 42,00

Beaune blanc ‘Clos St-Desire’ 2020 75 cl € 34,71 € 42,00

Meursault ‘Les Clous’ 2020 75 cl € 51,98 € 62,90

Meursault ‘Grands Charrons’ 2020 75 cl € 53,72 € 65,00

Bourgogne Pinot Noir 2020 75 cl € 19,67 € 23,80

Beaune rouge ‘Bons Feuvres’ 2020 75 cl € 28,02 € 33,90

Auxey Duresses 2019 75 cl € 28,84 € 34,90

Auxey Duresses 2020 75 cl € 28,84 € 34,90

Auxey Duresses 1ier Cru 2019 75 cl € 34,71 € 42,00

Auxey Duresses 1ier Cru 2020 75 cl € 34,71 € 42,00

Monthelie 1ier Cru ‘Vignes Rondes’ 2018 75 cl € 34,71 € 42,00

Monthelie 1ier Cru ‘Vignes Rondes’ 2019 75 cl € 34,71 € 42,00

Monthelie 1ier Cru ‘Vignes Rondes’ 2020 75 cl € 34,71 € 42,00

Beaune 1ier Cru ‘Sizies’ 2018 75 cl € 41,24 € 49,90

Beaune 1ier Cru ‘Sizies’ 2019 75 cl € 41,24 € 49,90
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Dit familielandgoed werd gesticht aan 
het begin van de 19de eeuw en beheert 
enkele van de beste terroirs van de ap-
pellatie Chambolle-Musigny, die in de 
Côte de Nuits gekend staat voor hun 
uitzonderlijke elegante, grootse rode 
wijnen. De huidige wijnmakers Anne en 
Hervé kennen geen magische formule, 
noch enige revolutionaire technieken. 
Hun wijnen worden hoe dan ook unaniem 
geprezen om hun zuiverheid en elegan-
tie. Hun credo: constante aandacht voor 
de wijngaard met gezonde druiven en 

een evenwichtige wijn als eindresultaat. 
Een spaarzame dosering op nieuw vat 
(gemiddeld 25%) over een lange perio-
de stelt de verschillende jaargangen in 
staat om geduldig het karakter van elk 
van de klimaten te onthullen. Men heeft 
nooit volledige onkruidbestrijding toe-
gepast en de laatste tien jaar is men er 
zelfs volledig mee gestopt. Opgepast; 
snel uitverkocht!

Frankrijk - Bourgogne

Domaine Sigaut

Chambolle Musigny ‘Derriere le Four’ 2018 75 cl UITVERKOCHT

Morey St-Denis 1ier Cru ‘Charrieres’ 2018 75 cl UITVERKOCHT
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Wat zijn we a-pe-trots om dit iconische 
domein exclusief te mogen vertegen-
woordigen voor België! Een werk van lan-
ge adem, maar ons (engelen)geduld werd 
uiteindelijk door Jean-Louis beloond. Een 
iconisch domein dat amper 65.000 fles-
sen produceert, maar zelfs de standaard 
legt van hoe en wat Gevrey-Chambertin 
kan, mag en zou moeten zijn. Jean-Louis 
werkt ultra-aandachtig en bijna gevoelig 
in de wijngaard (waaronder 3 Grand Crus 
en 2 Premier Crus) én in de kelder. Van-
af de eerste knoppen tot aan de oogst 

worden de druiven begeleid, maar nooit 
geforceerd. De productie is zeer beperkt 
ten voordele van de kwaliteit. Met groot 
succes zet hij de ijzersterke reputatie 
van de familie verder. Bekroning van *** 
in Revue du Vin de France 2023.

Frankrijk - Bourgogne

Domaine Trapet

Marsannay Blanc 2020 75 cl € 32,23 € 39,00

Marsannay Rouge 2020 75 cl € 32,23 € 39,00

Gevrey Chambertin 2020 75 cl € 61,98 € 75,00

Gevrey Chambertin ‘Ostrea’ 2020 75 cl € 79,34 € 96,00

Gevrey Chambertin ‘Ostrea’ 2020 150 cl € 185,95 € 225,00

Gevrey Chambertin ‘Cuvee 1859’ 2019 75 cl € 86,78 € 105,00

Gevrey Chambertin ‘Cuvee 1859’ 2020 75 cl € 99,17 € 120,00

Gevrey Chambertin 1ier Cru ‘Clos Prieur’ 2019 75 cl € 115,70 € 140,00

Gevrey Chambertin 1ier Cru ‘Clos Prieur’ 2020 75 cl € 144,63 € 175,00

Petite Chapelle 1ier Cru 2020 75 cl € 144,63 € 175,00

Gevrey Chambertin 1ier Cru ‘Capita’ 2019 75 cl € 144,63 € 175,00

Gevrey Chambertin 1ier Cru ‘Capita’ 2020 75 cl € 144,63 € 175,00

Chapelle-Chambertin 2019 75 cl € 347,11 € 420,00

Chapelle-Chambertin 2020 75 cl € 487,60 € 590,00

Latricières-Chambertin 2020 75 cl € 487,60 € 590,00

Chambertin Grand Cru 2020 75 cl € 702,48 € 850,00

Chambertin Grand Cru 2019 150 cl € 1.322,31 € 1.600,00

Chambertin Grand Cru 2020 150 cl € 1.487,60 € 1.800,00
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Georges Descombes bezit wijngaarden 
overheen verschillende cru-gebieden 
van de Beaujolais. Hij is begonnen in 
Brouilly en Chiroubles, en later zijn daar 
Fleurie, Morgon en Regnie bijgekomen. 
Voor al zijn wijngaarden bezit Georges 
de terroirs die telkens tot de mooiste 
van hun appellatie behoren, met stokken 
van 70 jaar en ouder. Als gevolg worden 
zijn wijnen telkens als één van de beste 
binnen elk respectivelijk cru-gebied be-
schouwd. Georges maakt tamelijk com-
pacte wijnen: vol, krachtig en gefocust. 

Ze zijn over het algemeen wat krachtiger 
en voller dan onze andere grootmeesters 
uit de Beaujolais. Verwacht u daarom 
ook aan een tikkeltje meer tannines. 
Maar wees gerust, het vrolijke en sappi-
ge blijft de boventoon houden, alsook het 
gekende kleine rode fruit, zoals kersen, 
besjes, aardbeien, etc. En u weet het: 
koel drinken deze wijnen!

Frankrijk - Beaujolais

Georges Descombes

Beaujolais Blanc 2021 75 cl € 17,69 € 21,40

Brouilly 2020 75 cl € 14,79 € 17,90

Morgon 2020 75 cl € 14,79 € 17,90

Morgon ‘Vieilles Vignes’ 2019 75 cl € 20,00 € 24,20

Chiroubles ‘Vieilles Vignes’ 2020 75 cl € 20,00 € 24,20
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Domaine des Ardoisières werd opgericht 
in 1998 onder leiding van Michel Grisard, 
één van de ‘pausen’ in de wijncultuur van 
de Savoie. In 2003 kreeg hij gezelschap 
van Brice Omont, een landbouwingenieur 
uit Champagne met jeugdige energie, die 
sinds 2008 het domein alleen beheert. 
Tegenwoordig bestaat hun wijngaard uit 
bijna 16 hectare wijnstokken op de hel-
lingen van zowel Cevins en Saint-Pierre 
de Soucy. De wijnstokken worden geteeld 
volgens gecertificeerde biologische 
landbouw, en liggen in lijn met de voor-

schriften van de biodynamie. Er wordt 
grote zorg besteed aan de kwaliteit van 
de druiven, evenals aan de vinificatie, 
met als doel de zuiverheid en aromati-
sche complexiteit te verkrijgen die zo 
eigen is aan de terroir van Savoie. De 
unieke leisteen bodem genereert weinig 
druiven, maar wel van topkwaliteit en vol 
met mineraliteit en spanning. 

Frankrijk - Savoie

Domaine des Ardoisières

Schiste Blanc 2019 75 cl € 39,59 € 47,90

Quartz 2018 75 cl € 78,43 € 94,90

Argile Rouge 2018 75 cl € 26,28 € 31,80

Amethyste Rouge 2017 75 cl € 64,46 € 78,00



46 47

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update.

Frankrijk - Vallée de la Loire

Antoine de la Farge groeide op in een 
wijnfamilie te Menetou-Salon. Van zijn 
grootvader, Bernard Clément, tevens 
oprichter van Domaine de Châtenoy en 
grondlegger van de Menetou-Salon ap-
pellatie, leerde hij al van jongs af aan 
over de kunst van het wijn maken. An-
toine is oenologie gaan studeren, maar 
handelde daarna over de hele wereld 
in Franse wijnen. Uiteindelijk kroop het 
bloed toch waar het niet gaan kan en 
keerde hij terug naar zijn roots. Hij wil-
de niet meer alleen wijn verkopen maar 

ook met zijn handen in de aarde wroeten 
en ploeteren. De afgelopen jaren begon 
hij met het aankopen van verschillende 
wijngaarden in Menetou-Salon, Pouil-
ly-Fumé en Sancerre. Zijn missie is en 
blijft duidelijk: prachtige en elegante 
wijnen maken.

Antoine de la Farge

L’Enfant Rebelle Sauvignon Blanc 2021 75 cl € 8,18 € 9,90

Menetou Salon 2021 75 cl € 12,31 € 14,90

Sancerre 2021 75 cl € 15,62 € 18,90

Pouilly Fumé 2021 75 cl UITVERKOCHT

L’Enfant Rebelle rosé 2021 75 cl € 8,18 € 9,90

L’Enfant Rebelle Pinot Noir 2021 75 cl € 8,18 € 9,90

Menetou Salon 2021 75 cl € 12,31 € 14,90
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Attitude Sauvignon Blanc 2021 75 cl € 11,32 € 13,70

Attitude Pinot Noir 2021 75 cl € 12,73 € 15,40

Sancerre 2020 75 cl UITVERKOCHT
  
Sancerre 2021 37,5 cl € 10,99 € 13,30

Sancerre 2020 150 cl € 38,68 € 46,80

Blanc Fumé AOC Pouilly-Fumé 2021 75 cl UITVERKOCHT

Blanc Fumé AOC Pouilly-Fumé 2021 37,5 cl € 10,74 € 13,00

Blanc Fumé AOC Pouilly-Fumé 2020 150 cl € 39,50 € 47,80

Pouilly Fumé ‘Les Terres Blanches’ 2020 75 cl € 21,98 € 26,60
  
Sancerre ‘Les Caillottes’ 2021 75 cl € 21,98 € 26,60

Sancerre ‘Le Chene Marchand’ 2020 75 cl UITVERKOCHT

Sancerre ‘Sauvage Non Filtre’ 2019 75 cl € 35,54 € 43,00

Sancerre ‘Sauvage Non Filtre’ 2020 75 cl € 35,54 € 43,00

Sancerre 2021 75 cl € 16,53 € 20,00

Sancerre 2020 37,5 cl UITVERKOCHT

Sancerre 2020 75 cl UITVERKOCHT

Sancerre 2020 37,5 cl € 10,66 € 12,90

Pascal Jolivet groeide op als zoon van 
de keldermeester van Château de Tracy 
in Pouilly Fumé, het wijngebied gelegen 
tegenover Sancerre. Dat Pascal ook een 
wijnman ging worden was al vroeg dui-
delijk. Altijd had hij de ambitie om zelf 
zijn eigen weg in te slaan. Zo ontstond in 
1987 het huis Pascal Jolivet. Hij was zich 
ervan bewust dat de terroir van Sancer-
re de mooiste Sauvignon Blancs kunnen 
voortbrengen. Daarom zocht hij voor drie 
bodemsoorten die als bepalend worden 
beschouwd voor het maken van top San-

cerre. Hij vond de zeer kalkrijke bodem 
in Bué, klei- en kalkachtige ondergrond 
in het westen van de appellatie, en zo-
wel ‘silex’ (vuursteen) als kalksteen in het 
oosten. Zijn domein bezit nu meer dan 
120 hectare aan eersteklas wijngaarden 
verspreid over Sancerre en Pouilly-Fumé. 
Pascal Jolivet’s filosofie bestaat eruit om 
uitsluitend goed gerijpte druiven te ver-
werken en bij de vinificatie de natuur zijn 
eigen gang te laten gaan. De natuurlijke 
gistcellen van de druiven doen het werk!  
Grote aanrader prijs/kwaliteit.

Frankrijk - Vallée de la Loire

Pascal Jolivet
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Al sinds het einde van de achttiende 
eeuw bezit de familie Lafond de grootste 
en meest gerenommeerde wijngaarden 
van Pouilly-Fumé. Na een uitdagende 
periode tijdens de Franse revolutie wer-
den de inspanningen van Comte Lafond 
voortgezet door zijn achterkleinzoon Ba-
ron Patrick de Ladoucette. Hij werkt met 
de vier belangrijkste terroirs uit het ge-
bied. De oogst van de verschillende per-
celen wordt eerst apart gevinifieerd. Na 
de gisting op tank volgt het proces die 
deze Pouilly Fumé zo bijzonder maakt. 

De wijn rust vijf tot zeven maanden op de 
‘lie’ (droesem). Pas na de tweede gisting 
op de ‘lie’ gaat men op heel knappe wijze 
gaan assembleren. De verschillende ka-
rakters van de wijnen komen dan samen 
en zijn perfect in balans. De kalkbodems 
geven een stuivend en puur karakter, de 
silex bodem geeft lengte en diepgang, de 
kiezelgrond geeft dan weer wat pit aan 
het geheel, terwijl de kleigrond rondheid 
en body genereert. 

Frankrijk - Vallée de la Loire

Domaine de Ladoucette

Touraine ‘Les Deux Tours’ 2021 75 cl € 12,31 € 14,90

Ladoucette ‘Pouilly Fumé’ 2020 75 cl € 20,33 € 24,60

Ladoucette ‘Pouilly Fumé’ 2020 37,5 cl € 11,57 € 14,00

Ladoucette ‘Pouilly Fumé’ 2019 150 cl € 42,89 € 51,90

Baron de ‘L’ 2018 75 cl € 64,05 € 77,50

Baron de ‘L’ 2018 150 cl € 132,23 € 160,00

Comte Lafond Sancerre rouge 2018 75 cl € 21,32 € 25,80
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Frankrijk - Vallée de la Loire

Pascal Lambert is een wijnboer die sinds 
1987, in volle overtuiging, zijn wijnen 
biodynamisch en naturel produceert. 
Lambert bezit verschillende wijngaarden 
op verschillende plekken. Zijn basiswijn 
Les Terrasses en zijn cuvée Les Graves 
worden gemaakt van druiven uit de wijn-
gaarden dichtbij de Vienne rivier. Hier 
bestaat de bodem uit graniet, maar ga 
je hoger de rivierflanken op, dan wordt 
de bodem meer en meer van tufsteen, 
met af en toe een strook vuursteen (si-
lex). De verschillende wijnen zijn altijd 

een reflectie van de terroir waaruit de 
druiven groeien. De wijnen worden te 
rijpen gelegd in foudres binnenin zelf 
uitgehouwen caves. Pascal schuwt zelfs 
het gebruik van paard en kar niet om het 
geheel een ambachtelijk, ecologisch ver-
antwoord en natuurvriendelijk karakter 
mee te geven. De wijngaarden worden 
elk jaar met eigen compost bestrooid en 
de pluk is volledig handmatig.

Domaine Lambert

Chinon ‘Les Terrasses’ 2020 75 cl € 11,49 € 13,90

Chinon ‘Les Terrasses’ 2021 75 cl € 11,49 € 13,90

Chinon ‘Les Perruches’ 2018 75 cl € 13,72 € 16,60

Chinon ‘Cuvée Marie’ 2019 75 cl € 16,36 € 19,80

Chinon ‘Cuvée Marie’ 2019 150 cl € 36,03 € 43,60

Chinon ‘Les Puys’ 2018 75 cl € 18,10 € 21,90

Chinon ‘Le Chene Vert’ 2018 75 cl € 20,58 € 24,90

Chinon ‘Croix Boisee’ 2017 75 cl € 20,58 € 24,90

Chinon ‘Croix Boisee’ 2017 150 cl € 45,37 € 54,90
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Sancerre ‘Chêne Marchand’ 2019 75 cl € 37,77 € 45,70

Sancerre ‘Le Chateau’ 2019 75 cl € 37,77 € 45,70

Sancerre ‘Le Chateau’ 2019 150 cl € 76,44 € 92,49

Sancerre ‘Grand Chemarin’ 2018 75 cl € 37,77 € 45,70
  
Vendanges Entieres Rouge 2018 75 cl € 48,76 € 59,00

Frankrijk - Vallée de la Loire

De broertjes Pinard, Florent & Clement, 
zijn het absolute schoolvoorbeeld waar-
om Sancerre as-we-speak zo sterk 
presteert. De heren werken op een heel 
traditionele wijze. Zo  trachten ze zoveel 
mogelijk met de hand te doen, inclusief 
de oogst. Verder passen ze de biodyna-
mische principes toe, oogsten ze enkel 
op optimale rijpheid, en werken ze met 
lage tot heel lage rendementen. De kwa-
liteit van hun wijnen, inclusief hun rode 
Vendange Entières, spreekt boekdelen. 
Het talent van de broers speelt daar-

in uiteraard een rol, maar het feit dat 
ze enkele van Sancerre’s beste climats  
bezitten (zoals Chêne Marchand, Grand 
Chemarin & Petite Chemarin) versterkt 
alleen maar hun positie. Bekroning van 
** in Revue du Vin de France 2023.

Vincent Pinard
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Domaine Vigneau Chevreau bestaat al 
sinds 1875, met momenteel de vijfde 
generatie aan het roer. Vouvray levert 
altijd een witte wijn op en wordt ge-
maakt als verschillende types: droog, 
halfzoet, zoet, en mousserend. Deze 
serieuze producent maakt een klassiek 
type Vouvray, zowel in de droge als in de 
zoetere versies. Met volle respect voor de 
natuur werken zij al sinds 1995 op biody-
namische wijze. De oogst van hun 33 ha 
wijngaard begint hier vaak pas begin tot 
half oktober en eindigt half november. Er 

wordt uitsluitend met de hand geoogst, 
in verschillende passages, waarin tel-
kens de rijpste druiven worden geplukt. 
Verder worden de wijnen ideaal gerijpt in 
oude grotten, uitgehouwen in het geken-
de Tuffeau-gesteente van de Loire-vallei.

Frankrijk - Vallée de la Loire

Domaine de Vigneau-Chevreau

Vouvray ‘Selection’ 2021 75 cl € 9,75 € 11,80

Vouvray ‘Silex’ 2021 75 cl € 12,31 € 14,90

Vouvray ‘Clos de Rougemont’ 2021 75 cl € 13,97 € 16,90

Vouvray ‘Demi-Sec’ 2019 75 cl € 12,81 € 15,50

Vouvray ‘Moelleux’ Gaillard 2018 75 cl € 17,52 € 21,20

Vouvray Methode Traditionelle  75 cl € 9,92 € 12,00
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Château Courreges ‘Cap de Fer’ 2020 75 cl € 12,31 € 14,90

Le Petit Chemin Vin de France 2020 75 cl € 10,58 € 12,80

Château Courreges Cadillac  2019 75 cl € 12,31 € 14,90

Château Mirambeau Papin 2018 75 cl € 9,91 € 11,99

Château Mirambeau Papin 2019 75 cl € 9,91 € 11,99

Château Mirambeau Papin 2018 37,5 cl € 5,95 € 7,20

Château Mirambeau Papin 2019 37,5 cl € 5,95 € 7,20

Château Mirambeau Papin 2016 150 cl € 20,58 € 24,90

Château Mirambeau Papin 2018 150 cl € 21,49 € 26,00

Château Mirambeau Papin 2019 150 cl € 21,49 € 26,00

Papin Petit Verdot 2016 75 cl € 18,97 € 22,95

Frankrijk - Bordeaux

Zonder een subjectieve of vooringeno-
men positie in te nemen met betrekking 
tot vlotte en jong-drinkbare Bordeaux, is 
het ontegensprekelijk dat er in deze ca-
tegorie van wijnen vaak identiteit en ka-
rakter mist. Laat dat nu net niet het ge-
val zijn bij Xavier, integendeel! Château 
Mirambeau-Papin (Bordeaux Superieur) 
en Château Courrèges (Premières Côtes 
de Bordeaux) vallen beiden onder zijn 
alziend oog. Beide domeinen worden 
dagdagelijks opgevolgd met exact het-
zelfde verlangen naar kwaliteit en know-

how van Xavier. Op ronduit prachtige 
terroirs, allen beplant met oude wingerds 
van de historische variëteiten, alsook 
Petit Verdot!, produceert hij elegante en 
herkenbare ‘old-school’ Bordeaux welke 
stuk voor stuk een geweldige prijs/kwa-
liteitsverhouding hebben.

Vignobles Landeau
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Frankrijk - Bordeaux 

Bordeaux

Tour Mirambeau  2021 75 cl € 8,18 € 9,90

Grand Bateau Blanc 2021 75 cl € 6,94 € 8,40

 Le Merle Blanc de Château Clarke 2021 75 cl € 21,32 € 25,80 

Rosé de La Marzelle 2021 75 cl € 17,27 € 20,90 

Château Grand Village 2018 75 cl € 13,64 € 16,50

Château de Birot - Premier Côtes de Bor 2018 75 cl € 9,67 € 11,70

Château Castel Noir 2018 75 cl € 5,70 € 6,90

Château Castel Noir 2019 75 cl € 5,70 € 6,90

Château Castel Noir 2018 37,5 cl € 3,72 € 4,50

Château La Marotte 2018 75 cl € 6,53 € 7,90

Grand Bateau 2019 75 cl € 6,94 € 8,40

Château La Bedouce ‘Cuvée Emma’ 2018 75 cl € 8,76 € 10,60

Chapelle d’Alienor by La Gaffeliere 2016 75 cl € 10,66 € 12,90

Elle de La Marzelle 2019 75 cl € 15,66 € 18,95
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Château Grand Bertin de Saint Clair 2017 37,5 cl € 4,05 € 4,90

Château Grand Bertin de Saint Clair 2018 75 cl € 9,01 € 10,90

Château Grand Bertin de Saint Clair 2014 150 cl € 18,84 € 22,80

Château Patache d’Aux Cru Bourgeois 2016 75 cl € 14,79 € 17,90

Château Patache d’Aux Cru Bourgeois 2019 75 cl € 14,01 € 16,95

Château Patache d’Aux Cru Bourgeois 2016 37,5 cl € 7,77 € 9,40

Château Larrivaux 2018 75 cl € 14,79 € 17,90

Château Larrivaux 2019 75 cl € 12,31 € 14,90

Le Haut-Médoc de Giscours 2018 75 cl € 18,10 € 21,90

Clément-Pichon 2018 75 cl € 18,84 € 22,80

Clément-Pichon 2019 75 cl € 18,10 € 21,90

Clément-Pichon 2020 75 cl € 18,84 € 22,80

Château Belgrave Grand Cru Classé 2016 75 cl € 30,58 € 37,00

Château Belgrave Grand Cru Classé 2018 75 cl € 30,58 € 37,00

Heritage de Chasse Spleen 2019 75 cl € 16,45 € 19,90

Le Demoiselle de Sociando Mallet 2019 75 cl € 18,51 € 22,40

Château Cantemerle 2016 75 cl € 30,58 € 37,00

Château Cantemerle 2019 75 cl € 24,71 € 29,90

Frankrijk - Bordeaux - Rive Gauche

Rive Gauche

M
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Médoc / Haut-Médoc
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Frankrijk - Rive Gauche

Rive Gauche

Château Lestage 2018 75 cl € 14,71 € 17,80

Château Clarke 2020 75 cl € 23,06 € 27,90

Dutruch Grand Poujeaux Moulis 2018 75 cl € 15,62 € 18,90

Dutruch Grand Poujeaux Moulis 2018 150 cl € 32,73 € 39,60

Dutruch Grand Poujeaux Moulis 2019 75 cl € 15,66 € 18,95

Dutruch Grand Poujeaux Moulis 2019 37,5 cl € 8,26 € 9,99

Dutruch Grand Poujeaux Moulis 2019 150 cl € 32,73 € 39,60

Dutruch Grand Poujeaux Moulis 2016 500 cl € 161,16 € 195,00

Château Chasse-Spleen Moulis 2016 75 cl € 31,32 € 37,90

Château Chasse-Spleen Moulis 2018 75 cl € 32,23 € 39,00

Château Chasse-Spleen Moulis 2019 75 cl € 27,19 € 32,90

Château Chasse-Spleen Moulis 2018 150 cl € 67,69 € 81,90

Château Chasse-Spleen Moulis 2019 150 cl € 55,28 € 66,89

Château Caroline Moulis 2018 75 cl € 13,97 € 16,90

Château Caroline Moulis 2019 75 cl € 13,97 € 16,90

Château Poujeaux 2019 75 cl € 24,38 € 29,50

Moulis / Listrac

M
ou

lis

Listrac
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Frankrijk - Bordeaux - Rive Gauche

Famille Cuvelier

Château Le Crock Cru Bourgeois 2016 75 cl € 27,19 € 32,90

Château Le Crock Cru Bourgeois 2018 75 cl € 24,71 € 29,90

Château Le Crock Cru Bourgeois 2019 75 cl € 23,06 € 27,90

Château Le Crock Cru Bourgeois 2018 37,5 cl € 13,97 € 16,90

Château Le Crock Cru Bourgeois 2019 37,5 cl € 13,14 € 15,90

Château Le Crock Cru Bourgeois 2018 150 cl € 53,55 € 64,80

Château Le Crock Cru Bourgeois 2019 150 cl € 48,76 € 59,00

Château Moulin Riche Cru Bourgeois 2018 75 cl € 29,26 € 35,40

Château Moulin Riche Cru Bourgeois 2019 75 cl € 26,36 € 31,90

Château Moulin Riche Cru Bourgeois 2018 37,5 cl € 16,86 € 20,40

Château Moulin Riche Cru Bourgeois 2019 37,5 cl € 14,46 € 17,50

Château Moulin Riche Cru Bourgeois 2018 150 cl € 65,29 € 79,00

Château Moulin Riche Cru Bourgeois 2019 150 cl € 55,29 € 66,90

Château Moulin Riche Cru Bourgeois 2018 300 cl € 180,99 € 219,00

Pavillon de Leoville Poyferre 2016 75 cl € 29,75 € 36,00

In het begin van de 20e eeuw besloot 
Paul Cuvelier, samen met zijn broer Al-
bert, om verschillende uitzonderlijke 
landgoederen in Bordeaux te verwerven. 
In 1903 werd Château Le Crock aange-
kocht, het eerste vlaggenschip van de 
familie. Daarna kwamen ze in 1920 in 
bezit van zowel Château Léoville Poyfer-
ré als Château Moulin Riche. En zo bleef 
het familiebezit en expertise in wijnpro-
ductie maar groeien. Uiteindelijk bestaat 
hun assortiment uit heel wat verschillen-
de terroirs en klimaten, en produceren 

en verdelen ze zowel zeldzame, presti-
gieuze flessen als toegankelijkere wijnen 
die de zintuigen voortdurend prikkelen. 
Het verhaal van Maison H. Cuvelier & Fils 
is een familie-odyssee verweven met in-
tuïtie, overdracht, durf en liefde voor het 
vak. En dit proef je ook duidelijk in het 
glas. 
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Château Petit Bocq 2019 75 cl € 19,75 € 23,90

Les Pelerins de Lafon Rochet 2018 75 cl € 19,75 € 23,90

Château Mac Carthy 2019 75 cl € 22,23 € 26,90

Château Mac Carthy 2020 75 cl € 23,14 € 28,00

Frank Phélan 2016 75 cl € 23,55 € 28,50

Frank Phélan 2018 75 cl € 20,00 € 24,20

Frank Phélan 2019 75 cl € 21,45 € 25,95

Frank Phélan 2015 150 cl € 51,16 € 61,90

Château Le Boscq 2016 75 cl € 25,21 € 30,50

Château Le Boscq 2018 75 cl € 25,21 € 30,50

Dame de Montrose 2016 75 cl € 37,93 € 45,90

Dame de Montrose 2017 75 cl € 35,21 € 42,60

Dame de Montrose 2018 75 cl € 41,24 € 49,90

Dame de Montrose 2019 75 cl € 34,63 € 41,90

Lilian Ladouys 2019 75 cl € 18,10 € 21,90

Lilian Ladouys 2019 150 cl € 39,67 € 48,00

Château Haut-Marbuzet 2018 75 cl € 40,50 € 49,01

Château Haut-Marbuzet 2019 75 cl € 37,93 € 45,90

Château Phélan Ségur 2018 75 cl € 42,89 € 51,90

Château Phélan Ségur 2018 150 cl € 90,08 € 109,00

Château Phélan Ségur 2019 75 cl € 37,93 € 45,90

Château Phélan Ségur 2019 150 cl € 79,34 € 96,00

Château Phélan Ségur 2020 75 cl € 45,29 € 54,80

Château Montrose 2017 75 cl € 123,14 € 149,00

Château Montrose 2018 75 cl € 180,99 € 219,00

Château Montrose 2019 75 cl € 144,63 € 175,00

Château Calon Segur 2019 75 cl € 114,88 € 139,00

Frankrijk - Bordeaux - Rive Gauche

Rive Gauche

Saint-Estèphe
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Château Bellegrave 2019 75 cl € 22,23 € 26,90

Château Lacoste Borie 2018 75 cl € 26,03 € 31,50

Haut Bages Liberal 2019 75 cl € 32,23 € 39,00

Château Lynch-Moussas 5ieme GCC 2018 75 cl € 37,93 € 45,90

Château Lynch-Moussas 5ieme GCC 2019 75 cl € 32,15 € 38,90

Château Duhart Milon 2018 75 cl € 76,03 € 92,00

Château Pedesclaux 2018 75 cl € 39,59 € 47,90

Château Pedesclaux 2018 150 cl € 85,12 € 103,00

Château Haut Batailley 2019 75 cl € 40,91 € 49,50

Reserve de Pichon Comtesse 2019 75 cl € 41,24 € 49,90

Château d’Armailhac 2018 75 cl € 60,25 € 72,90

Château d’Armailhac 2019 75 cl € 41,28 € 49,95

Château d’Armailhac 2020 75 cl € 44,96 € 54,40

Château Clerc Milon 2018 75 cl € 85,62 € 103,60

Château Clerc Milon 2019 75 cl € 90,91 € 110,00

Le Petit Mouton de Mouton Rothschild 2019 75 cl € 264,46 € 320,00

Château Mouton Rothschild 2019 75 cl € 702,48 € 850,00

Frankrijk - Bordeaux - Rive Gauche

Rive Gauche
Pauillac



58 59

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update. 

Château du Glana 2018 75 cl € 21,90 € 26,50

Château du Glana 2019 75 cl € 20,62 € 24,95

Château du Glana 2016 150 cl € 49,50 € 59,90

Sarget de Gruaud Larose 2019 75 cl € 24,71 € 29,90

Sarget de Gruaud Larose 2019 150 cl € 57,77 € 69,90

Fiefs de Lagrange 2020 75 cl € 24,71 € 29,90

Le Petit Ducru 2019 75 cl € 26,36 € 31,90

Pavillon de Leoville-Poyferre 2016 75 cl € 29,75 € 36,00

Amiral de Beychevelle 2016 75 cl € 38,80 € 46,95

Amiral de Beychevelle 2018 75 cl € 32,15 € 38,90

Amiral de Beychevelle 2019 75 cl € 32,15 € 38,90

Le Petit Lion du Marquis de Las Cases 2018 75 cl € 52,07 € 63,00

Le Petit Lion du Marquis de Las Cases 2019 75 cl € 49,50 € 59,90

Clos du Marquis 2019 75 cl € 45,37 € 54,90

Château Gloria 2018 75 cl € 39,26 € 47,50

Château Gloria 2019 75 cl € 33,06 € 40,00

Château Gloria 2018 150 cl € 80,99 € 98,00

Château Gloria 2019 150 cl € 71,82 € 86,90

Connetable de Talbot 2018 75 cl € 24,75 € 29,95

Connetable de Talbot 2019 75 cl € 23,55 € 28,50

Connetable de Talbot 2020 75 cl € 23,14 € 28,00

Connetable de Talbot 2019 150 cl € 49,50 € 59,90

Château Talbot 2020 75 cl € 52,89 € 64,00

Château Talbot 2019 150 cl € 97,52 € 118,00

La Croix Ducru Beaucaillou 2019 75 cl € 37,93 € 45,90

La Croix Ducru Beaucaillou 2018 150 cl € 102,48 € 124,00

La Croix Ducru Beaucaillou 2019 150 cl € 79,34 € 96,00

Branaire Ducru 2018 75 cl € 52,81 € 63,90

Leoville Barton 2019 75 cl € 76,03 € 92,00

Frankrijk - Bordeaux - Rive Gauche

Rive Gauche
Saint-Julien



excl. btw

60 61

incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update.

Zédé de Labégorce 2018 75 cl € 17,77 € 21,50

Zédé de Labégorce 2019 75 cl € 17,27 € 20,90

Zédé de Labégorce 2019 150 cl € 38,76 € 46,90

Sirene de Giscours 2019 75 cl € 23,80 € 28,80

Château Labégorce 2018 75 cl € 28,84 € 34,90

Château Labégorce 2019 75 cl € 26,78 € 32,40

Château Labégorce 2018 150 cl € 61,90 € 74,90

Château Labégorce 2019 150 cl € 55,37 € 67,00

Baron de Brane 2018 75 cl € 26,45 € 32,00

Confidences de Prieuré Lichine 2019 75 cl € 18,10 € 21,90

Château La Gurgue 2019 75 cl € 19,63 € 23,75

Brio de Cantenac Brown 2018 75 cl € 24,71 € 29,90

Blason d’Issan 2017 75 cl € 24,75 € 29,95

Blason d’Issan 2019 75 cl € 23,06 € 27,90

Blason d’Issan 2018 150 cl € 53,64 € 64,90

Château du Tertre 2016 75 cl € 46,20 € 55,90

Marquis de Terme 2018 75 cl € 43,80 € 53,00

Marquis de Terme 2019 75 cl € 39,59 € 47,90

Marquis de Terme 2018 150 cl € 95,04 € 115,00

Marquis d’Alesme Becker 2018 75 cl € 41,24 € 49,90

Marquis d’Alesme Becker 2019 75 cl € 37,11 € 44,90

Frankrijk - Bordeaux - Rive Gauche

Rive Gauche

Margaux



60 61

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update. 

Malescot St-Exupery 2018 75 cl € 65,29 € 79,00

St-Exupery 2019 75 cl € 47,93 € 58,00

Château Giscours 2019 75 cl € 49,50 € 59,90

Château Kirwan 2016 75 cl € 51,16 € 61,90

Château Kirwan 2019 75 cl € 37,11 € 44,90

Château Cantenac Brown 2018 75 cl € 51,98 € 62,90

Château Cantenac Brown 2019 75 cl € 41,24 € 49,90

Château Rauzan Gassies 2018 75 cl € 57,69 € 69,80

Château d’Issan 2018 75 cl € 61,90 € 74,90

Château d’Issan 2019 75 cl € 49,50 € 59,90

Château Brane Cantenac 2018 75 cl € 66,03 € 79,90

Château Haut Brion 2019 75 cl € 537,19 € 650,00

Château Margaux 2019 75 cl € 801,65 € 970,00

Frankrijk - Bordeaux - Rive Gauche

Rive Gauche
Margaux



excl. btw

62 63

incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update.

Château Tour Léognan Blanc 2019 75 cl € 13,97 € 16,90

Comte de Malartic Blanc 2018 75 cl € 24,38 € 29,50

Château Carbonnieux Grand Cru Classé 2019 75 cl € 30,41 € 36,80

Malartic Lagravières 2019 75 cl € 47,93 € 58,00

Domaine de Chevalier 2018 75 cl € 98,35 € 119,00

Comte de Malartic Rouge 2016 75 cl € 24,71 € 29,90

Comte de Malartic Rouge 2019 75 cl € 19,79 € 23,95

Latour Martillac 2019 75 cl € 28,92 € 34,99

Château de Fieuzal 2018 75 cl € 39,50 € 47,80

Château de Fieuzal 2019 75 cl € 31,24 € 37,80

Haut Bailly II 2019 75 cl € 30,99 € 37,50

Château Carbonnieux Grand Cru Classé 2018 75 cl € 36,28 € 43,90

Château Carbonnieux Grand Cru Classé 2019 75 cl € 30,41 € 36,80

Château Carbonnieux Grand Cru Classé 2018 150 cl € 76,03 € 92,00

Château Carbonnieux Grand Cru Classé 2019 150 cl € 65,29 € 79,00

Château La Garde 2018 75 cl € 20,95 € 25,35

Malartic Lagravière 2016 75 cl € 55,29 € 66,90

Malartic Lagravière 2019 75 cl € 39,26 € 47,50

Domaine de Chevalier 2016 75 cl € 73,55 € 89,00

Domaine de Chevalier 2017 75 cl € 57,77 € 69,90

Domaine de Chevalier 2018 75 cl € 72,73 € 88,00

Domaine de Chevalier 2019 75 cl € 65,29 € 79,00

Château Smith Haut Lafitte 2018 75 cl € 104,13 € 126,00

Château Smith Haut Lafitte 2019 75 cl € 90,91 € 110,00

Les Carmes Haut Brion 2018 75 cl € 180,99 € 219,00

Les Carmes Haut Brion 2019 75 cl € 144,63 € 175,00

La Mission Haut Brion 2019 75 cl € 392,56 € 475,00

Château Haut Brion 1ier GCC 2016 75 cl € 735,54 € 890,00

Château Haut Brion 1ier GCC 2019 75 cl € 537,19 € 650,00

Château Haut Brion 1ier GCC 2017 150 cl € 1.033,06 € 1.250,00

Frankrijk - Bordeaux - Rive Gauche

Rive Gauche
Pessac-Léognan



62 63

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update. 

Hauchat La Rose 2019 75 cl € 11,98 € 14,50

Château de la Commanderie 2019 75 cl € 14,71 € 17,80

Château de la Commanderie 2019 37,5 cl € 7,69 € 9,30

Château de la Commanderie 2018 150 cl € 28,02 € 33,90

Château Bourseau 2018 75 cl € 15,04 € 18,20

Château Bourseau 2019 75 cl € 15,04 € 18,20

Château de Bel-Air 2019 75 cl € 16,45 € 19,90

Frankrijk - Bordeaux - Rive Droite

Rive Droite

Fronsac                      

Lalande de Pomerol
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64 6564 65

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update.

Op een klein landgoed in het oosten van 
Pomerol liggen de wijngaarden van het 
befaamde Petrus, wereldwijd bekend als 
één van de beste wijnen ter wereld. Deze 
relatief kleine wijngaarden zijn aange-
plant op het hoogste punt van Pomerol, 
vol met kleigrond die zeer rijk is aan ij-
zer. Omdat deze grond tijdens de zomer 
zeer hard wordt, beschreven de Romei-
nen deze heuvel met het woord “Petrus”, 
wat letterlijk “kleine rots” betekende. Pas 
toen het landgoed eigendom werd van de 
familie Arnaud kreeg de wijn in 1837 of-

ficieel diezelfde naam. In die tijd was de 
originele wijngaard minder dan 7 hectare 
groot. Het is een rijke, ronde en fluweel-
achtige wijn, die bestaat uit 100% mer-
lot, met aroma’s van cassis en kersen, 
zoethout, violet en truffel. Hoewel zeer 
geconcentreerd en vlezig, onderscheidt 
deze wijn zich door een ongelooflijke 
harmonie en bestendigheid.

Frankrijk - Bordeaux - Rive Droite

 Petrus

Petrus	 2004	 75	cl	 Prijs	op	aanvraag

Petrus	 2006	 75	cl	 Prijs	op	aanvraag

Petrus	 2011	 75	cl	 Prijs	op	aanvraag

Petrus	 2012	 75	cl	 Prijs	op	aanvraag

Petrus	 2014	 75	cl	 Prijs	op	aanvraag

Petrus	 2018	 75	cl	 Prijs	op	aanvraag



64 65

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update. 64 65

Château de Sales  2017 75 cl € 26,36 € 31,90

Château de Sales  2018 75 cl € 26,45 € 32,00

Château de Sales  2019 75 cl € 23,06 € 27,90

Château Plince 2016 300 cl € 177,69 € 215,00

Château Plince 2017 75 cl € 27,19 € 32,90

Château Plince 2018 75 cl € 33,88 € 40,99

Château Plince 2019 75 cl € 29,67 € 35,90

Château Lafleur Gazin 2019 75 cl € 31,32 € 37,90

Château Bourgneuf 2015 75 cl € 35,54 € 43,00

Château Bourgneuf 2017 75 cl € 36,28 € 43,90

Château Bourgneuf 2018 75 cl € 46,28 € 56,00

Château Bourgneuf 2019 75 cl € 40,41 € 48,90

Château Bourgneuf 2017 300 cl € 224,79 € 272,00

L’Hospitalet de Gazin 2017 75 cl € 32,23 € 39,00

L’Hospitalet de Gazin 2018 75 cl € 32,81 € 39,70

Clos Rene 2017 75 cl € 29,67 € 35,90

Clos Rene 2018 75 cl € 30,49 € 36,89

Clos Rene 2019 75 cl € 26,86 € 32,50

Clos Rene 2019 150 cl € 55,37 € 67,00

Château Rouget 2019 75 cl € 40,41 € 48,90

Château Beauregard 2018 75 cl € 65,29 € 79,00

Château Beauregard 2019 75 cl € 54,46 € 65,90

Frankrijk - Bordeaux - Rive Droite

Rive Droite

Pomerol



66 67

excl. btw

66 67

incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update.

Château Clinet 2019 75 cl € 80,00 € 96,80

Latour à Pomerol 2017 75 cl € 71,82 € 86,90

Latour à Pomerol 2018 75 cl € 80,00 € 96,80

Latour à Pomerol 2017 150 cl € 139,67 € 169,00

Latour à Pomerol 2019 75 cl € 73,55 € 89,00

Château Certan de May 2016 75 cl € 116,94 € 141,50

Château Certan de May 2018 75 cl € 113,22 € 137,00

Château Certan de May 2019 75 cl € 92,56 € 112,00

Château Trotanoy 2019 75 cl € 314,05 € 380,00

Château La Pointe 2018 75 cl € 41,24 € 49,90

Château La Pointe 2019 75 cl € 38,43  € 46,50

Château La Pointe 2018 150 cl € 84,30 € 102,00

Château La Pointe 2019 150 cl € 78,51 € 95,00

Château Petit Village 2016 75 cl € 72,31 € 87,50

Château Petit Village 2019 75 cl € 62,73 € 75,90

Château Gazin 2016 75 cl € 78,51 € 95,00

Château Gazin 2018 75 cl € 82,23 € 99,50

Château Gazin 2019 75 cl € 66,03 € 79,90

Château La Conseillante 2018 75 cl € 219,01 € 265,00

Château La Conseillante 2019 75 cl € 204,96 € 248,00

La Fleur Petrus  2018 75 cl € 239,67 € 290,00

La Fleur Petrus  2017 150 cl € 355,37 € 430,00

La Fleur Petrus  2017 300 cl € 847,11 € 1.025,00

Vieux Chateau Certan 2017 75 cl € 214,88 € 260,00

Vieux Chateau Certan 2018 75 cl € 304,96 € 369,00

Frankrijk - Bordeaux - Rive Droite

Rive Droite

Pomerol



66 67

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update. 66 67

Alhoewel het domein al meer dan 200 
jaar oud is, kwam het pas echt in de 
schijnwerpers te staan wanneer de 
West-Vlaamse ondernemer Marc-André 
Vandebogaerde in 2008 alles opkocht 
en besloot het roer volledig om te gooi-
en. Kwaliteit stond nu voorop en er werd 
fors geïnvesteerd in nieuwe apparatuur 
en het opnieuw beplanten van de slechte 
delen van de wijngaard. In 2016 was deze 
modernisering eindelijk afgerond. De 
wijngaard is 8 ha groot, en beplant met 
75% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon, 

7% Cabernet Franc en 3% Petit Verdot. 
De oudste delen van de wijngaard zijn 
al meer 100 jaar oud. De bodem bestaat 
uit klei en kalksteen, en is gelegen vlak-
bij bekende Grand Cru Classé`s zoals 
Château Balestard La Tonelle en Château 
Haut Sarpe. Helaas is Marc-André op 9 
mei 2020 overleden. Zijn zoon Arnaud 
Vandenbogaerde zet dit nu op fantasti-
sche wijze verder. 

Frankrijk - Bordeaux - Rive Droite

Château Badette

La Fleur Badette Grand Cru 2019 75 cl € 14,38 € 17,40

La Fleur Badette Grand Cru 2019 150 cl € 29,67 € 35,90

Château de Badette Grand Cru 2019 75 cl € 24,71 € 29,90

Château de Badette Grand Cru 2019 37,5 cl € 13,14 € 15,90

Château de Badette Grand Cru 2019 150 cl € 49,50 € 59,90

Saint-Emilion



68 6968 69

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update.

Frankrijk - Bordeaux - Rive Droite

Famille Krajewski

Exuberance du Clos Cantenac  2021 75 cl € 13,97 € 16,90

Petit Cantenac Grand Cru 2019 75 cl € 23,06 € 27,90

Petit Cantenac Grand Cru 2019 150 cl € 46,28 € 56,00

Petit Cantenac Grand Cru 2019 300 cl € 95,04 € 115,00

Clos Cantenac 2016 75 cl € 41,24 € 49,90

Clos Cantenac  2016 150 cl € 84,30 € 102,00

L’innocence de Seraphine  2019 75 cl € 42,97 € 51,99

L’innocence de Seraphine 2019 37,5 cl € 23,06 € 27,90

L’innocence de Seraphine 2019 150 cl € 86,78 € 105,00

L’innocence de Seraphine 2019 300 cl € 181,82 € 220,00

Château Seraphine 2019 75 cl UITVERKOCHT

Château Seraphine  2019 37,5 cl UITVERKOCHT

Château Seraphine 2019 150 cl UITVERKOCHT

Saint-Emilion / Pomerol
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Poolse Londenaar en serial entrepreneur 
Martin Krajewski is sinds 2016 eigenaar 
van het 2,23HA prestigieuze domein 
Château Séraphine te Pomerol. Dit lilli-
putteriaans domeintje valt onder de lei-
ding van dochter Charlotte die heel wat 
ervaring heeft opgedaan bij o.a. Ch. des 
Sours, Elephant Hill en Trinity Hill. Van-
daag de dag is ze uitgegroeid tot een 
van de betere wijnmaaksters van de Rive 
Droite; energiek, welbespraakt, nuchter, 
ervaren maar bovenal heel erg bekwaam. 
Het domein is virtueel volledig met Mer-

lot beplant met wijngaarden tot 55jr oud, 
nabij het dorpje Catusseau. Naast Ch. 
Séraphine volgt Charlotte ook het andere 
familiedomein (succesvol) op; Clos Can-
tenac. Clos Cantenac, te Saint-Émilion, is 
met haar 6ha net wat groter dan Château 
Séraphine, met percelen op zowel diepe 
gravel als kalksteen gelegen en is net als 
Château Séraphine een ware parel in de 
Bordeaux-portfolio van Crombé, exclu-
sief voor België overigens!



68 69

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update. 68 69

Château Saint-André Corbin St-Géorges 2020 75 cl € 12,73 € 15,40

Château Rocher Corbin Montagne  2018 75 cl € 12,31 € 14,90

Château Rocher Corbin Montagne  2019 75 cl € 12,31 € 14,90

Château Montaiguillon Montagne  2018 75 cl € 12,31 € 14,90

D de Dassault 2016 75 cl € 22,48 € 27,20

Divin de Corbin 2016 75 cl € 22,23 € 26,90

Château Rozier Grand Cru 2019 37,5 cl € 8,18 € 9,90

Château Rozier Grand Cru 2019 75 cl € 16,45 € 19,90

Petit Cantenac 2019 75 cl € 23,06 € 27,90

Petit Cantenac 2019 150 cl € 46,28 € 56,00

Petit Cantenac 2019 300 cl € 95,04 € 115,00

Château Croque Michotte Grand Cru 2019 75 cl € 24,75 € 29,95

Château Croque Michotte Grand Cru 2018 37,5 cl € 14,30 € 17,30

Château Croque Michotte Grand Cru 2019 37,5 cl € 13,14 € 15,90

Château Croque Michotte Grand Cru 2019 150 cl € 52,81 € 63,90

Château Croque Michotte Grand Cru 2019 300 cl € 139,67 € 169,00

Château Puy-Blanquet Grand Cru 2015 75 cl € 16,36 € 19,80

Château Puy-Blanquet Grand Cru 2016 75 cl € 16,36 € 19,80

Château Puy-Blanquet Grand Cru 2018 75 cl € 16,45 € 19,90

Clos La Gaffelière Grand Cru 2019 75 cl € 22,23 € 26,90

Château Fleur Cardinale Grand Cru 2019 75 cl € 32,89 € 39,80

Château Fleur Cardinale Grand Cru 2020 150 cl € 125,62 € 152,00

Clos Cantenac 2019 75 cl € 41,24 € 49,90

Clos Cantenac 2019 150 cl € 84,30 € 102,00

Clos St-Martin Grand Cru 2015 75 cl € 61,98 € 75,00

Clos St-Martin Grand Cru 2018 75 cl € 76,03 € 92,00

Petit Figeac Grand Cru 2018 75 cl € 51,98 € 62,90

Prieuré La Marzelle Grand Cru 2019 75 cl € 24,71 € 29,90

Frankrijk - Bordeaux - Rive Droite

Rive Droite

Saint-Émilion



excl. btw

70 71

incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update.

Château La Dominique GCC 2018 150 cl € 114,88 € 139,00

Château Beau Sejour Becot GCC 2018 75 cl € 61,98 € 75,00

Château Beau Sejour Becot GCC 2019 75 cl € 52,81 € 63,90

Château La Gaffeliere 1ier GCC 2017 75 cl € 64,13 € 77,60

Château La Gaffeliere 1ier GCC 2018 75 cl € 70,25 € 85,00

Château La Gaffeliere 1ier GCC 2019 75 cl € 65,29 € 79,00

Château La Serre Grand Cru Classé 2017 75 cl € 36,28 € 43,90

Château La Serre Grand Cru Classé 2018 75 cl € 48,76 € 59,00

Château La Serre Grand Cru Classé 2019 75 cl € 44,63 € 54,00

Château Pavie Macquin 1ier GCC 2018 75 cl € 74,30 € 89,90

Château Pavie Macquin 1ier GCC 2019 75 cl € 70,08 € 84,80

Château Pavie Macquin 1ier GCC 2020 75 cl € 77,69 € 94,00

Château La Marzelle Grand Cru Classé 2018 75 cl € 38,80 € 46,95

Château La Marzelle Grand Cru Classé 2018 37,5 cl € 21,49 € 26,00

Château La Marzelle Grand Cru Classé 2019 75 cl € 36,32 € 43,95

Château La Marzelle Grand Cru Classé 2019 37,5 cl € 19,75 € 23,90

Château La Marzelle Grand Cru Classé 2019 150 cl € 74,30 € 89,90

Château La Marzelle Grand Cru Classé 2019 600 cl € 359,50 € 435,00

Frankrijk - Bordeaux - Rive Droite

Rive Droite

Saint-Émilion



70 71

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update. 

Château Belair-Monange 1ier GCC 2017 75 cl € 109,09 € 132,00

Château Belair-Monange 1ier GCC 2018 75 cl € 128,10 € 155,00

Château Troplong Mondot 1ier GCC 2017 75 cl € 95,04 € 115,00

Château Troplong Mondot 1ier GCC 2018 75 cl € 98,35 € 119,00

Château Troplong Mondot 1ier GCC 2019 75 cl € 84,30 € 102,00

Clos Fourtet 1ier Grand Cru Classé 2017 75 cl € 95,04 € 115,00

Clos Fourtet 1ier Grand Cru Classé 2018 75 cl € 115,70 € 140,00

Clos Fourtet 1ier Grand Cru Classé 2019 75 cl € 92,56 € 112,00

Château Trotte Vieille 1ier GCC 2018 75 cl € 88,68 € 107,30

Château Trotte Vieille 1ier GCC 2019 75 cl € 70,25 € 85,00

Château Canon 1ier Grand Cru Classé 2017 75 cl € 98,35 € 119,00

Château Canon 1ier Grand Cru Classé 2018 75 cl € 130,58 € 158,00

Château Canon 1ier Grand Cru Classé 2019 75 cl € 119,01 € 144,00

Château Beausejour Duffau Lagarosse 2019 75 cl € 104,96 € 127,00

Château Pavie 1ier Grand Cru Classé 2016 75 cl € 404,96 € 490,00

Château Pavie 1ier Grand Cru Classé 2018 75 cl € 371,90 € 450,00

Le Petit Cheval Grand Cru Classé 2018 75 cl € 197,52 € 239,00

Cheval Blanc Grand Cru Classé 2018 75 cl € 677,69 € 820,00

Frankrijk - Bordeaux - Rive Droite

Rive Droite

Saint-Émilion



72 73

excl. btw

72 73

incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update.

Château Pierron 2021 75 cl € 6,53 € 7,90

Château des Mailles St-Croix du Mont 2019 75 cl € 9,88 € 11,95

Château des Mailles St-Croix du Mont 2016 37,5 cl € 6,28 € 7,60

Château Grillon Sauternes 2019 75 cl € 20,58 € 24,90

Château Grillon Sauternes 2018 37,5 cl € 10,66 € 12,90

Château Grillon Sauternes 2019 37,5 cl € 10,66 € 12,90

Château Coutet 2019 75 cl € 37,93 € 45,90

Frankrijk - Bordeaux Doux

Bordeaux Doux



72 73

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update. 72 73

Frankrijk - Rhône Septentrional & Méridional

Sinds de oprichting in 1834 ontwikkelde 
dit wijndomein zich tot een icoon in de 
Rhônestreek. Nadat in 2006 de Zwitserse 
familie Frey het landgoed overnam, kreeg 
het wijnhuis een nieuwe impuls dankzij 
investeringen in wijngaarden, behuizing 
en wijnmaakfaciliteiten. In totaal bezit 
het domein 100 ha aan wijngaarden, met 
een meerderheid in Syrah. Al generaties 
lang is de familie Frey betrokken bij het 
maken van wijn. Zo zijn zij ook eigenaar 
van Château La Lagune in Haut-Médoc. 
Vandaag de dag is hun oudste dochter 

Caroline Frey, samen met haar broer, 
eindverantwoordelijk voor de wijnen van 
Paul Jaboulet Aîné. Het wijn maken is 
er voor haar met de paplepel ingegoten 
en reeds in 2004 maakte zij haar eerste 
wijn bij Château La Lagune. Deze kennis 
nam zij mee om het succes van Paul Ja-
boutlet Ainé verder uit te bouwen, en met 
resultaat!

Paul Jaboulet Ainé

Parallelle 45 2021 75 cl € 9,01 € 10,90

Saint-Péray 2020 75 cl € 15,62 € 18,90

St-Joseph ‘Grand Pompee’ 2019 75 cl € 18,76 € 22,70

Côtes de Ventoux 2020 75 cl € 7,19 € 8,70

Parallelle 45 2020 75 cl € 9,01 € 10,90

Beaumes de Venise 2018 75 cl € 12,31 € 14,90

Gigondas ‘Pierre Aiguille’ 2018 75 cl € 18,97 € 22,95

Crozes Hermitage ‘Mule Noire’ 2020 75 cl € 18,10 € 21,90

Crozes Hermitage ‘Domaine de Thalabert 2018 75 cl € 28,02 € 33,90

Crozes Hermitage ‘Domaine de Thalabert 2020 75 cl € 24,79 € 30,00

Crozes Hermitage ‘Raymond Roure’ 2018 75 cl € 39,59 € 47,90

St-Joseph ‘Croix des Vignes’ 2018 75 cl € 39,67 € 48,00

St-Joseph ‘Croix des Vignes’ 2020 75 cl € 39,67 € 48,00

Cornas ‘St-Pierre’ 2018 75 cl € 55,29 € 66,90

Cornas ‘St-Pierre’ 2020 75 cl € 48,76 € 59,00

Cote Rôtie ‘Pierrelles’ 2018 75 cl € 64,46 € 78,00

Cote Rôtie ‘Pierrelles’ 2020 75 cl € 65,29 € 79,00

Hermitage ‘La Maison Bleue’ 2018 75 cl € 56,94 € 68,90

Hermitage ‘La Chapelle’ 2017 75 cl € 187,60 € 227,00

Hermitage ‘La Chapelle’ 2018 75 cl € 214,88 € 260,00

Hermitage ‘La Chapelle’ 2019 75 cl € 181,82 € 220,00
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Dit wijndomein is één van de oudste 
binnen de bekende appellatie Château-
neuf-du-Pape. Het kasteel is gebouwd 
in de 1ste helft van de 18de eeuw, maar 
het domein zelf stamt al van twee eeu-
wen daarvoor. Het is een magische plek 
dankzij de kelders die dateren uit de 
16de eeuw. Ook bijzonder is dat alle 90 
ha aan wijngaarden rond het kasteel lig-
gen, wat zeldzaam is in Châteauneuf. De 
wijngaarden worden al sinds lange tijd 
op biologische wijze verbouwd met een 
verscheidenheid aan terroirs, voorna-

melijk in Mourvèdre, Syrah en Grenache, 
die de wijnen voorzien van tannines van 
grote finesse en grote lengte. In totaal 
groeien ze 13 verschillende druivensoor-
ten, telkens op de percelen die het meest 
geschikt zijn voor hun pure expressie. De 
wijnstijl van La Nerthe legt de nadruk op 
elegantie, complexiteit en frisheid.

Frankrijk - Rhône Septentrional & Méridional

Château La Nerthe

Les Cassagnes de la Nerthe  2020 75 cl UITVERKOCHT

Château la Nerthe - Châteauneuf-du-Pa 2020 75 cl € 37,19 € 45,00

Les Cassagnes de la Nerthe 2020 75 cl € 14,79 € 17,90

Les Cassagnes de la Nerthe 2019 150 cl € 34,71 € 42,00

Château la Nerthe - Châteauneuf-du-Pa 2017 75 cl € 37,19 € 45,00

Château la Nerthe ‘Cuvée Cadettes’ 2015 75 cl € 80,99 € 98,00
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De familie Perrin is al meer dan een eeuw 
succesvol. De gebroeders Perrin, in 2014 
verkozen tot ‘Mannen van het Jaar’ door 
het toonaangevende Decanter Magazine, 
bewerken meer dan 400ha wijngaarden 
in het zuidelijke Rhônevallei. Perrin is 
een familie van pioniers en visionairs. 
In 1953 begonnen ze met biologische 
landbouw en in 1970 met biodynamisch 
telen. Als eersten plantten ze de drui-
vensoorten uit de Rhônestreek in de VS 
aan en al in 1989 zag de familie het po-
tentieel van Paso Robles. Met de opening 

van het restaurant en hotel L’Oustalet in 
het plaatsje Gigondas hielpen ze ook de 
regio te promoten. Vandaag de dag zijn 
nog 2 generaties van de familie Perrin 
actief in het bedrijf. De negen broers, 
zussen en neven verdelen alle taken en 
nemen samen beslissingen die gestoeld 
zijn op de filosofie van uitmuntendheid 
van Jacques Perrin. Het was ter ere van 
hem dat de legendarische wijn ‘Homma-
ge à Perrin’ werd geproduceerd. 

Frankrijk - Rhône Septentrional & Méridional

Famille Perrin

Luberon Blanc  2021 75 cl € 6,20 € 7,50

Côtes du Rhône Blanc 2021 75 cl € 8,68 € 10,50

Coudoulet de Beaucastel 2020 75 cl € 25,62 € 31,00

Chât de Beaucastel Châteuneuf-du-Pape 2020 75 cl € 76,03 € 92,00

Ventoux Rouge 2021 75 cl € 6,20 € 7,50

Côtes du Rhône Rouge  2019 75 cl € 8,68 € 10,50

Cairanne 2019 75 cl € 11,49 € 13,90

Vinsobres 2019 75 cl € 11,49 € 13,90

Rasteau 2018 75 cl € 12,27 € 14,85

Gigondas ‘La Gille’ 2019 75 cl € 20,58 € 24,90

Coudoulet de Beaucastel 2019 75 cl € 22,31 € 27,00

Gigondas ‘Clos des Tourelles’ 2019 75 cl € 61,16 € 74,00

Chât de Beaucastel Châteuneuf-du-Pape 2019 75 cl € 73,55 € 89,00

Hommage à Perrin 2017 75 cl € 351,24 € 425,00

Hommage à Perrin 2018 75 cl € 338,84 € 410,00
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Frankrijk - Rhône Septentrional & Méridional

Momenteel zorgen vader en zoon, Rémy 
en Olivier Klein, samen voor het beheer 
van het landgoed, van de wijnstokken 
tot de finalisering van de productie. Zij 
delen dezelfde waarden als wijnmakers: 
authenticiteit, respect voor de levende 
bodem en wezens, en liefde voor de we-
reld van smaken. La Réméjeanne bezit 
momenteel 35 ha aan wijngaarden op 
belangrijke heuvels, met uitzicht op de 
rechteroever van de Rhône-vallei en de 
Mont Ventoux. Omringd door bossen en 
zonder buren worden de wijnstokken 

handmatig en zonder pesticiden bewerkt 
om de expressie van de kalkstenen ter-
roir te bevorderen. Ploegen, pikhouwen, 
handmatig oogsten, inheemse gisten 
en lange maceraties zijn allemaal para-
meters die ervoor zorgen dat hun wijn-
stokken en bijgevolg hun druiven zich zo 
natuurlijk mogelijk kunnen ontwikkelen.

La Réméjeanne

Chévrefeuilles 2020 75 cl € 9,83 € 11,89

Un Air de Réméjeanne 2020 75 cl € 8,68 € 10,50

Un Air de Réméjeanne 2021 75 cl € 9,09 € 11,00

Arbousiers 2019 75 cl € 12,31 € 14,90

Les Genévriers 2017 75 cl € 19,34 € 23,40
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De wijnmakersfamilie Perrin, zelf ster in 
de internationale wijnindustrie, is hier 
een belangrijk onderdeel van door haar 
voortreffelijke wijn. De wijnmaker Marc 
Perrin is op het Château Miraval verant-
woordelijk voor de wijnen, terwijl de fa-
milie Jolie-Pitt voor het nodige aanzien 
zorgt. Maar dat de wijnen ook zonder 
vips klasse hebben, bewijst de interna-
tionale kritiek van Decanter (a sense of 
power alongside the elegance, 91 pun-
ten) en Stephen Tanzer (a pleasure by 
itself, 90 punten). Château Miraval is een 

landgoed met aanzien en een wijngoed 
tegelijk en ligt in het dorpje Correns in 
het Département Var in de regio Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur. In de opnamestu-
dio op het landgoed waren Sting en de 
Cranberries al te gast. Maar de highlight 
is het ontstaan van het nummer ‘The 
Wall’ van Pink Floyd.

Frankrijk - Provence

Château Miraval

Fleur de Miraval rosé  75 cl € 280,99 € 340,00 

Miraval Blanc 2021 75 cl € 17,31 € 20,95

Miraval Rosé 2021 75 cl € 17,31 € 20,95

Miraval Rosé 2020 37,5 cl € 9,71 € 11,75

Miraval Rosé 2021 150 cl € 37,19 € 45,00

Miraval Rosé 2021 300 cl € 99,17 € 120,00

Miraval Rosé 2021 600 cl € 222,31 € 269,00

Muse de Miraval 2020 150 cl € 219,01 € 265,00
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Het wijnhuis Minuty is sinds 1850 opge-
richt door Gabriel Farnet. Vandaag de 
dag staan de kleinkinderen Jean-Etienne 
en François aan het roer van Minuty. De 
wijngaarden zijn aangeplant tussen vele 
bossen, hierdoor worden de druivenstok-
ken van nature uit beschermd tegen de 
ongemakken dat vaker voorkomen in een 
wijngaard. Zo krijgen de druiven alle rust 
om groot te worden, dit proeven we zeker 
terug in de wijnen.  De geweldige rosés 
van Minuty worden voornamelijk gepro-
duceerd uit Grenache, bekend als de ‘ko-

ning van de rosés’. De karakteristieke va-
riëteit van het schiereiland Saint-Tropez, 
wordt gebruikt om het lokale karakter 
van de wijnen te behouden. Sinds 2012 
zijn bezoekers van het landgoed welkom 
in de nieuwe vatenkelder en het proeflo-
kaal om de wijnen van Minuty te proeven. 

Frankrijk - Provence

Minuty

M de Minuty 2021 75 cl € 13,14 € 15,90 

M de Minuty 2021 150 cl € 32,07 € 38,80

Minuty Prestige 2021 75 cl € 17,35 € 20,99
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Het prachtige 17e eeuwse kasteel van 
Pampelonne grenst aan het beroemde 
strand van de Franse Rivièra met dezelf-
de naam in de gemeente Ramatuelle, in 
de buurt van Saint Tropez. De wijngaard 
van Château de Pampelonne ligt in de 
BOB-zone Côtes de Provence en geniet 
het hele jaar door van milde temperatu-
ren en uitzonderlijke zonneschijn. Sinds 
het jaar 2018 is de Château de Pampe-
lonne-wijngaard gecertificeerd in HVE.
Deze certificering garandeert dat de 
landbouwpraktijken die zij bij al hun 

activiteiten gebruiken, het natuurlijke 
ecosysteem behouden en de druk op het 
milieu (bodem, water, lucht, landschap ...) 
minimaliseren.

Frankrijk - Provence

Château Pampelonne

Château Pampelonne 2020 75 cl € 13,97 € 16,90

Château Pampelonne 2021 75 cl € 13,97 € 16,90 

Château Pampelonne 2021 150 cl € 32,15 € 38,90

Château Pampelonne 2019 75 cl € 13,97 € 16,90
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Jean Orliac, afgestudeerd als land-
bouwingenieur in Montpellier, was een 
enthousiast rotsklimmer. In die hoe-
danigheid ontdekte hij de kliffen van 
de Pic Saint Loup en Hortus. Dit zijn de 
voorlopers van de Cévennes binnen het 
grote centrale massief van Frankrijk. Met 
zijn inzichten erkende hij het potentieel 
van dit gebied als wijnbouwregio. Bijna 
zonder een cent op zak kocht hij (...dat 
kon nog in de jaren ’70) 4 ha en begon 
met de aanplant van druivenstokken. 
Vanaf 2000 kwamen zijn vier kinderen 

één voor één terug naar het domein om 
hun steentje bij te dragen. Over steentjes 
gesproken, die vormen de kern en het 
geheim van de bodem van Hortus. Stuk-
ken die in de loop der honderdduizen-
den jaren van de puinhellingen de vallei 
inrolden zorgen voor een op het eerste 
gezicht arme bodem. Maar de stenen die 
soms tot 6 meter diep op de moederrots 
liggen houden goed water vast, zodat de 
druiven ook tijdens de hete, droge zo-
mers nog aan voldoende vocht komen.

Frankrijk - Languedoc

Domaine de L’Hortus

Loup y-es-tu 2021 75 cl € 7,93 € 9,60

Bergerie de L’Hortus 2021 75 cl € 12,23 € 14,80

Grande Cuvée 2020 75 cl € 21,82 € 26,40

Loup dans la Bergerie 2020 75 cl € 7,44 € 9,00

Loup dans la Bergerie 2021 75 cl € 7,93 € 9,60

Bergerie de L’Hortus 2020 75 cl € 13,47 € 16,30

Grande Cuvée 2019 75 cl € 21,82 € 26,40
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Château la Négly is gelegen in de Lan-
guedoc, in het massief van La Clape, net 
naast de Middellandse Zee. Deze buiten-
gewone geografische ligging creëert een 
unieke combinatie van zilte zeelucht, 
een stevige bries en overvloedig zonlicht 
die de grond en de druiven opwarmt. De 
grote diversiteit aan bodems, hoogtever-
schil en ligging (tot zelfs tien meter van 
de vloedrand af!), zorgt voor een grote 
verscheidenheid in stijl en kracht. Négly 
is eigendom van de familie Paux-Ros-
set, en dochter Marion maakt de wijn, 

bijgestaan door oenoloog Claude Gros. 
Door hun vakmanschap kunnen we hier 
terecht spreken van wijnen vol karakter, 
met veel mineraliteit, en waarbij telkens 
het nodige evenwicht wordt bewaard. Zo 
omschreef wijnjournalist Robert Parker 
dit domein ooit als het beste in de Lan-
guedoc en gaf hij één van hun wijnen de 
fabelachtige 100/100 score.

Frankrijk - Languedoc

Château La Négly

La Brise Marine 2021 75 cl € 11,24 € 13,60

La Côte 2020 75 cl € 11,24 € 13,60

Clos des Truffiers 2016 75 cl € 123,14 € 149,00
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Frankrijk - Roussillon

Op haar 23ste kon Marjorie Gallet 10 ha 
wijngaarden kopen in haar zo geliefde 
Roussillon. Later kocht ze er nog eens 15 
ha met mediterrane druivensoorten bij. 
De wijngaarden bevinden zich vooral op 
de noordelijke hellingen van het gebergte 
Força Réal. Dit was een bewuste keuze, 
want de noordelijke hellingen zijn name-
lijk frisser. Dit produceert in het warme, 
soms zinderende Roussillon optimaal rij-
pe druiven die een lager alcoholgehalte 
genereren en aldus meer frisheid voort-
brengen. De gemiddelde ouderdom van 

de stokken is 65 jaar, waarvan sommige 
tot 103 jaar oud zijn. Marjorie gaat terug 
naar de basis met respect voor de na-
tuur en de constante zoektocht naar de 
mooiste expressie van de ondergrond. Er 
wordt zelfs met paard en kar gewerkt om 
de wijngaarden zo natuurlijk mogelijk te 
bewerken. Ook wordt er manueel geplukt 
en elke tros gaat door haar handen ter 
controle. Vanaf de fermentatie laat ze 
de wijn met rust en komt ze niet meer 
tussen.

Le Roc des Anges

Chamane 2021 75 cl € 18,84 € 22,80

Alquimia 2021 75 cl € 20,58 € 24,90

Cioran Blanc  50 cl € 24,79 € 30,00

Unic 2021 75 cl € 18,68 € 22,60

Satine 2020 75 cl € 19,50 € 23,60

Reliefs 2017 75 cl € 20,58 € 24,90

Carignan 1903 2019 75 cl € 30,41 € 36,80
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Frankrijk - Languedoc & Roussillon

Le Soula is simpelweg één van de meest 
originele wijndomeinen in de Roussillon, 
wellicht zelfs in geheel Zuid-Frankrijk. 
Ze maken stille wijn alsof ze een cham-
pagnehuis zijn. Hun wijnen zijn bijna tel-
kens melanges die elk jaar veranderen, 
soms zelfs dramatisch, niet alleen met 
de gebruikte druiven, maar ook met de 
procentuele verhoudingen van die va-
riëteiten. Vanwege het feit dat ze grote 
hoeveelheden oudere jaargangen bewa-
ren, mengen ze geregeld ook jaargangen 
met elkaar. Ook heel uniek is de kwaliteit 

van hun wijngaarden. Dit zijn meestal 
kleine percelen met oude wijnstokken, 
soms heel ver van elkaar verspreid. De 
bodem bestaat telkens uit ontbonden 
graniet, met uitzondering van een klein 
perceel op leisteen. Ze hebben allemaal 
iets andere exposities en de hoogte 
varieert van 350 tot 600 meter. De op-
brengsten zijn laag. Tegenwoordig staat 
de goedlachse Zuid-Afrikaanse wijnboer-
Wendy Paillé aan het roer. Sinds 2008 is 
het domein gecertificeerd voor biologi-
sche en biodynamische landbouw.

Le Soula

Trigone blanc ‘Nr.21’  75 cl € 19,01 € 23,00

Le Soula Blanc 2017 75 cl € 28,92 € 34,90

Le rosé du Soula 2021 75 cl € 16,36 € 19,80

La Maceration du Soula Nr.21  75 cl € 28,92 € 34,99

Trigone rouge ‘Nr.20’  75 cl € 13,97 € 16,90

Le Soula Rouge 2018 75 cl € 25,62 € 31,00
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Fontarèche Chardonnay  2021 75 cl € 5,70 € 6,90

Fontarèche Viognier 2020 75 cl € 5,70 € 6,90

Fontarèche Tradition wit 2021 75 cl € 5,70 € 6,90

Fontarèche ‘La Chapelle Mignard’ VV 2021 75 cl € 6,53 € 7,90

Fontarèche Tapisserie rosé 2021 75 cl € 4,79 € 5,80

Fontarèche Tradition rosé 2021 75 cl € 5,70 € 6,90

Fontarèche Tradition rood 2021 75 cl € 5,70 € 6,90

Fontarèche Merlot 2020 75 cl € 5,21 € 6,30

Fontarèche ‘St-Eugène’ 2020 75 cl € 6,03 € 7,30

Fontarèche ‘Pierre Mignard’ 2020 75 cl € 6,78 € 8,20

Lurton ‘Terres Fumées’ Gros Mans.-Sauv.  2021 75 cl € 5,78 € 6,99

Lurton ‘Terres Fumées’ Sauvignon Blanc 2020 75 cl € 6,78 € 8,20

Lurton ‘Terres Fumées’ rosé 2021 75 cl € 5,78 € 6,99

Lurton ‘Terres Fumées’ Merlot 2021 75 cl € 5,78 € 6,99

Luc Pirlet Sauvignon Blanc 2021 75 cl € 5,74 € 6,95

Luc Pirlet Chardonnay 2021 75 cl € 6,03 € 7,30

Luc Pirlet Viognier Reserve 2021 75 cl € 7,11 € 8,60

Luc Pirlet Chardonnay Reserve 2021 75 cl € 7,19 € 8,70

Luc Pirlet Syrah rosé 2021 75 cl € 5,78 € 6,99

Luc Pirlet Merlot 2021 75 cl € 5,37 € 6,50

Luc Pirlet Cabernet Sauvignon 2020 75 cl € 5,37 € 6,50

Luc Pirlet Pinot Noir Reserve 2019 75 cl € 7,60 € 9,20

Luc Pirlet Syrah-Mourvédre Reserve 2021 75 cl € 6,78 € 8,20

Luc Pirlet Merlot Reserve 2019 75 cl € 6,78 € 8,20

Luc Pirlet Cabernet Sauvignon Reserve 2021 75 cl € 6,78 € 8,20

Lafage ‘Tessellae’ Chardonnay 2021 75 cl € 8,18 € 9,90

Lafage ‘Tessellae’ rosé 2021 75 cl € 7,40 € 8,95

Lafage ‘Tessellae’ Carignan 2019 75 cl € 9,26 € 11,20

Huiswijnen

Huiswijnen
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La di Vegneron werd opgericht in 1980 te 
Chamblave, een klein dorp in het prach-
tige Alpenlandschap van Valle d’Aosta, 
grenzend aan Frankrijk en Zwitserland. 
Het is een coöperatie van lokale wijn-
makers met diepgewortelde roots in het 
gebergte. Met passie en trots verbouwen 
zij op duurzame wijze een reeks inheem-
se wijnstokken op hun eeuwenoude 
terroir in hun unieke bergklimaat. Hun 
doel is om de geest van het gebergte zo 
goed mogelijk tot uitdrukking te laten 
komen. De bodems van de Valle d’Aosta 

bestaan voornamelijk uit zand (80%) en 
slib (20%). Door de stevige bergwinden 
kan de relatieve vochtigheid van de lucht 
drastisch dalen. Hun slogan is “helling, 
zon, steen en wind”, wat de pilaren vor-
men van hun duurzame wijnbouw.

Italië - Valle d’Aosta

La Crotta di Vegneron

Petite Arvine 2021 75 cl € 12,73 € 15,40

Nus Malvoisie 2021 75 cl € 12,73 € 15,40

Chambave Muscat 2020 75 cl € 12,89 € 15,60

Chambave Moscato Passito 2018 37,5 cl € 21,65 € 26,20

Chambave Rosso 2020 75 cl € 11,90 € 14,40

Fumin Esprit Follet 2017 75 cl € 18,10 € 21,90

Fumin Esprit Follet 2018 75 cl € 19,75 € 23,90

Syrah Creme 2017 75 cl € 18,10 € 21,90
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499 is het brainchild van Mario Andrion 
(wijnmaker te Castello di Verduno, Verduno) 
& Gabriele Saffirio (wijnmaker te Brovia, La 
Morra) - het is dus een understatement om te 
zeggen dat de fond hier kwalitatief wel goed 
zit. Dit kleine, persoonlijke project heeft een 
pioniersmissie; singoli vigneti wijnen botte-
len van de autochtone druiven Freisa (nauw 
verwant aan Nebbiolo) en Moscato Bianco. 
Hiervoor hebben de heren de perfecte plek 
gevonden te Camo (op, ja hoor, 499m hoog-
te!). Het dorpje Camo, 20km ten oosten van 
Alba, bevindt zich op een van de hoogste 
heuvels in de Langhe waar er een relatief 

koel klimaat heerst, veel aeratie is en gigan-
tisch kalk- en krijtrijke bodems te vinden 
zijn (een absolute zeldzaamheid in Piemon-
te!). Freisa en Moscato Bianco met perfecte 
phenolische en aromatische rijpheid mét 
een natuurlijke aciditeit om ‘U’ tegen te zeg-
gen, zijn hier een normaliteit. Laat me het zo 
stellen; hebt u ooit al een über-aromatische 
(vlierbloesem!!), fruitige doch op de afdronk 
ziltige, stenige en quasi droge Moscato d’Asti 
geproefd, mét een -tig secondenlange af-
dronk? Wel, ik tot voor de Moscato d’Asti van 
499 ook niet…

Italië - Piemonte

Azienda Agricola 499

Moscato d’Asti Vento Del Mare 2021 75 cl € 10,33 € 12,50

Enigma Bianco 2020 75 cl € 12,73 € 15,40

Enigma Bianco 2020 150 cl € 30,99 € 37,50

Langhe Freisa Coste Dei Fre 2020 75 cl € 13,97 € 16,90

Langhe Nebbiolo Sori Mattino 2020 75 cl € 13,97 € 16,90
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De wijnbouwtraditie bij de familie Bera 
gaat eeuwen terug, maar pas eind de 
jaren ‘70 begonnen ze wijnen met eigen 
label te bottelen voor verkoop. Onder-
tussen zijn hun wijngaarden, met een 
altitude van gemiddeld 300 m, verspreid 
over een oppervlakte van 30 ha, uitge-
strekt tot nabijgelegen steden. Hierbij 
hebben ze heel wat druivenvariëteiten 
herbouwd alsook de wijnmakerij zelf ge-
moderniseerd. De grond is lichtbruin, rijk 
aan kalksteen en brokkelig van aard. De 
textuur is overwegend kleileem, wat het 

vasthouden van water bevordert, zelfs 
tijdens de heetste maanden van het jaar. 
Het koppel Valter en Alida neemt nog 
steeds de leiding, maar er is een nieu-
we generatie toegetreden, hun zonen 
Umberto en Riccardo. Wat opvalt is hoe 
nauw elk lid van de familie samenwerkt. 

Italië - Piemonte

Bera

Moscato d’Asti 2021 75 cl € 8,76 € 10,60

Langhe Arneis 2021 75 cl € 10,70 € 12,95

Barbera d’Alba 2021 75 cl € 10,33 € 12,50

Barbera d’Alba ‘La Lena’ 2019 75 cl € 13,80 € 16,70

Langhe rosso ‘Sassisto’ 2018 75 cl € 14,88 € 18,00

Langhe Nebbiolo ‘Alladio’ 2019 75 cl € 14,79 € 17,90

Barbaresco 2019 75 cl € 22,23 € 26,90

Barbaresco ‘Serraboella 2018 75 cl € 25,95 € 31,40
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Om onze Piemonte-portfolio te vervolle-
digen hebben we de afgelopen jaren hard
gewerkt. Barolo, Barbaresco, Monfer-
rato en Alto Piemonte zijn ondertussen 
prachtig vertegenwoordigd, al zeggen 
we het zelf. Maar; er was nog een leeg-
te. Roero. En na lang zoeken, proeven en 
vergelijken werd dat in juni 2022 ein-de-
lijk opgevuld! Enter Cascina Ca’ Rossa! 
Angelo Ferrio en zijn zoon Stephen deden 
hun eerste botteling in 1995 en sindsdien 
heeft de cascina grote vooruitgang ge-
boekt: het schakelde over naar biologi-
sche wijnbouw, kocht prestigieuze per-

celen zoals Audinaggio en Mompissano 
te Canale en breidde uit tot 13 hectare, 
renoveerde de kelder en investeerde in 
top-notch Slavoonse vaten. De Nebbioli 
van Ca’ Rossa blinken uit in hun ragfijne, 
zuivere en fruitgedreven finesse, onder-
steund door de subtiele en soepele tan-
nines, eigen aan de Roero-zone. En wat 
te zeggen over Merica, de Roero Arneis 
van Ca’ Rossa, welke jaarlijks de ene na 
de andere award wegkaapt? Ziltige en 
complexe Arneis, met zowaar ouderings-
potentieel; het bestaat. Welkom Ca’ Ros-
sa!

Italië - Piemonte

Cascina Ca’Rossa

Ca’Rossa Roero Arneis Merica 2021 75 cl € 12,89 € 15,60

Ca’Rossa Grignolino 2021 75 cl € 11,90 € 14,40

Ca’Rossa Langhe Nebbiolo Funsu 2020 75 cl € 14,63 € 17,70

Ca’Rossa Roero Valmaggiore 2019 75 cl € 30,99 € 37,50

Ca’Rossa Roero Riserva Monpissano 2016 75 cl € 30,99 € 37,50

Ca’Rossa Roero Le Coste 2016 75 cl € 34,05 € 41,20
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Het is een understatement om te zeggen 
dat Olek Bondonio, eigenaar van het meer 
dan 200jr oude familie-domein ‘Cascina 
La Berchialla’, behoorlijk anders is dan het 
leeuwendeel van de winescene in Piemonte. 
Geen tasting room, geen uitgebreide metalen 
sculpturen aan de poorten, geen naambordje 
naast de voordeur, geen website, etc. op de 
Cascina. Nee, Olek (Poolse mamma, Italiaan-
se pappa) doet ‘het’ exact zoals hij dat ziet 
(intens werken in de wijngaard, hands-off 
winemaking, minimale interventie, gebruik 
van bepaalde biodynamische principes, etc.). 
En ook al stamt Olek uit een advocatenfami-
lie, en is hijzelf een meermaals onderscheid 

skateboarder en snowboarder, hij nam zelfs 
deel aan de Olympische Spelen!, er loopt wel 
degelijk wijn door zijn aderen; overgrootva-
der Bondonio was een van de stichters van 
de ‘Barbaresco’s Corporate Wine Cellar’, te-
genwoordig wereldbekend als ‘Produttori del 
Barbaresco’. Daarnaast heeft Olek het geluk 
om enkele van de allerbeste ‘vigneti’ is Bar-
baresco te bezitten zoals Starderi, Roncag-
liette en Altavilla. De resulterende wijnen zijn 
pure, ouderwetse expressies van de autoch-
tone druiven uit Piemonte. Het domein zag 
het levenslicht in 2005 en is zonder twijfel 
one to watch.

Italië - Piemonte

Cascina La Berchialla

Vino Bianco Frizzante  75 cl € 14,79 € 17,90

Dolcetto d’Alba 2021 75 cl € 13,97 € 16,90

Barbera d’Alba 2021 75 cl € 23,97 € 29,00

Langhe DOC Rosso 2021 75 cl € 23,97 € 29,00

Barbaresco Starderi 2019 75 cl € 45,37 € 54,90

Barbaresco Roncagliette 2019 75 cl € 47,85 € 57,90
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100 jaar geleden stond Alto Piemonte 
mijlen voor op Barolo & Barbaresco, die 
toen kinderlijk opkeken naar appellaties 
zoals Boca, Gattinara en Carema. De we-
reldoorlogen strooiden echter roet in het 
eten en deze unieke wijnregio’s gingen 
nagenoeg verloren. 40000 ha werd her-
leid tot ... 500 ha. Maar alles komt altijd 
terug. En hoe! Barolo en Barbaresco zijn 
ondertussen wereldbekend... en Alto Pie-
monte zit mee op de wave, wat ons naad-
loos bij Carema brengt. Chiussuma is een 
ini-mini project van Alessandra, Rudy & 

Matteo, op de grens met de Valle d’Aosta. 
Het domeintje omvat amper 2,7 ha met 
wijngaarden aangeplant in terrasbouw & 
pergola-trained, op zo’n 600m altitude, 
met zeer arme rots- & granietachtige 
onderbodem. De Pajarin wordt gemaakt 
van 100% erbaluce, een autochtone 
druif die een enorm minerale, lineaire 
en complexe wijn oplevert. De Carema 
is een 100% spanna (lokale synoniem 
voor nebbiolo), best te omschrijven als 
een kruising tussen een florale Chambol-
le-Musigny en een delicate Barolo. 

Italië - Piemonte

Chiussuma

Pajarin 2020 75 cl € 15,54 € 18,80

Farinel 2021 75 cl € 15,70 € 19,00

Carema 2018 75 cl € 32,89 € 39,80

Carema 2019 75 cl € 34,05 € 41,20
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Italië - Piemonte

De mama en de drie zusjes Conti zijn al  
decennia lang wijnen aan het produce-
ren in een appellatie dat volgens insiders 
alles heeft om één van Italië’s nieuwe 
grote rode DOC’s van de toekomst te wor-
den; Boca. Deze minuscule appellatie, 
ten noorden van Barolo & Barbaresco, 
situeert zich in een oude vulkanische 
krater op een stevige altitude van 500 
tot 700m. De druif Nebbiolo, welke hier 
net zoals in Carema als Spanna door het 
leven gaat, haalt hier een absurd hoge 
aciditeit gecompenseerd door de fruit-

concentratie en tannines. Deze Nebbio-
lo’s behoren tot de Nebbiolo’s met het al-
lersterkste ouderingspotentieel. Zelfs de 
instap, Origini, zou je moeiteloos een jaar 
of 10 kunnen laten ouderen. De Boca, hun 
vlaggenschip, dan weer decennialang. 
Deze laatste is een absolute must have 
voor menig Nebbiolo, Barolo & Barbares-
co-liefhebber!

Castello Conti

Origini Bianco 2020 75 cl € 19,26 € 23,30

Origini 2019 75 cl € 16,45 € 19,90

Origini 2020 75 cl € 17,52 € 21,20

Spanna 2019 75 cl € 18,43 € 22,30

Flores ‘Colline Novaresi’ 2019 75 cl € 18,51 € 22,40

Boca 2015 75 cl € 50,41 € 61,00

Boca 2016 75 cl € 50,41 € 61,00

Boca 2017 75 cl € 45,37 € 54,90

Boca White Label 2017 75 cl € 45,37 € 54,90
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Al in 1870 begon Francesco Barale wijn te 
produceren in Barolo, toen nog maar net 
op de kaart als wijnregio in de Langhe. Dit 
maakte hem één van de wijnpioniers van 
de ondertussen mythische wijnstreek. 
Ondertussen zet Sergio Barale de traditie 
verder, ondersteund door zijn dochters 
Eleonora en Gloria, en met heel wat meer 
wijngaarden in bezit, ook in Barbaresco, 
met een totaal van ong. 20 ha. Ze streven 
telkens een traditionele, old-school wijn-
stijl na, maar dan met gemoderniseerde 
technieken. Spontane ondergroei van de 

wijnranken, het gebruik van natuurlijke 
mest, handmatig wieden, en het niet 
gebruiken van koper- en zwavelbehan-
delingsproducten zijn slechts enkele van 
hun praktijken om de inheemse flora en 
fauna te beschermen. Uniek om te zien 
hoe familiebanden, tradities, terroir, as-
sortiment en nieuwe ontwikkelingen zo 
vlotjes door elkaar heen lopen.

Italië - Piemonte

Barale Fratelli

Barolo di Barolo 2018 75 cl € 29,67 € 35,90

Barolo ‘Castellero’ 2017 75 cl € 42,89 € 51,90

Barolo ‘Bussia’ 2018 75 cl € 41,24 € 49,90

Barbaresco ‘Serraboella’ 2018 75 cl € 28,84 € 34,90

Barbaresco ‘Serraboella’ 2019 75 cl € 29,67 € 35,90
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Italië - Piemonte

Bescheiden is hij allerminst. Maar als je 
zoals Gian Luca degene bent die al jaar 
en dag meerdere topproducenten van de 
Langhe achter de schermen naar de top 
krijgt, en houdt, dan begrijpen we goed 
dat hij zijn podium claimt. Hij kreeg niet 
voor niets de Gambelli Award voor “Best 
Young Italian Oenologist” in 2014. In 2017 
besloot hij zijn eigen naam op zijn wij-
nen te zetten. Naast wijnmaker is hij ook 
entrepreneur: hij baat namelijk samen 
met zijn vrouw een kleine B&B uit in het 
centrum van Barolo zodat geïnteresseer-

den na hun gepersonaliseerd bezoek ook 
kunnen blijven eten en slapen in een van 
de mooiste regio’s ter wereld. Gratis re-
clame bij deze. Graag gedaan Gian Luca!

Gian Luca Colombo

NU Vino Rosso 2020 100 cl UITVERKOCHT

Barbera D’Alba 2020 75 cl UITVERKOCHT

Nebbiolo D’Alba 2020 75 cl UITVERKOCHT

Langhe Pinot Nero 2020 75 cl UITVERKOCHT

Barolo 2018 75 cl UITVERKOCHT
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Domenico (Mimmo) Capello’s La Montag-
netta is er in geslaagd in slechts enke-
le jaren tijd naam te maken, ondanks 
de stevige concurrentie in Piemonte. 
Zijn boerderij is gelegen in het gehucht 
Bricco Capello in Roatto, in de provincie 
Asti. Hij bezit 15ha grond waarvan 10ha 
wijngaarden. In zijn vorige leven werkte 
hij voor ‘het Spoor’ in Italië, “de saaiste 
job ter wereld” (zijn eigen woorden). La 
Montagnetta is vooral bekend voor zijn 
wijnen op basis van Freisa. Sprankelend, 
stil, rood, rosé, geouderd in amphora, in 

cement, en zelfs eentje met natuurlijk 
gedroogde druiven eraan toegevoegd op 
het einde van de fermentatie. Vinificatie 
is zijn speeltuin, hij heeft het perfect on-
der de knie. Het wijnhuis zet niet alleen 
in op Freisa, maar kweekt ook Bonarda, 
Chardonnay, Sauvignon en Viognier en 
produceert uitstekende Barbera-wijnen.

Italië - Piemonte

Domenico Capello

I Ronchi Freisa d’Asti Frizzante  75 cl € 9,01 € 10,90

L’Altra Freisa d’Asti 2021 75 cl € 12,73 € 15,40

Bugianen Freisa d’Asti Superiore 2017 75 cl € 19,01 € 23,00

Anphora Freisa 2019 75 cl € 23,55 € 28,50
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De geschiedenis van dit befaamde land-
goed begint ergens rond het einde van 
de 18e eeuw. Wanneer precies weet nie-
mand meer, maar wel staat vast dat de 
prachtigste en meest toonaangevende 
wijnpercelen rondom La Morra, in het 
hart van Barolo, al eeuwenlang in handen 
van de Oddero’s zijn. Momenteel wordt 
dit gerund door de zussen Mariacristina 
en Dodie, beide zeer gepassioneerd. Ze 
namen het over van hun vader James en 
worden nu bijgestaan door hun kinderen. 
De totale oppervlakte van hun wijngaar-

den bedraagt 35 ha, waarvan 16,5 ha be-
bouwd met Nebbiolo voor het maken van 
Barolo en Barbaresco. Sinds 2008 pasten 
ze geleidelijk aan biologische wijnprin-
cipes toe. Ondertussen zijn al hun Neb-
biolo-, Barbera- en Dolcetto-wijngaarden 
biologisch gecertificeerd. 

Italië - Piemonte

Oddero

Langhe Nebbiolo 2019 75 cl € 18,84 € 22,80

Barbera d’Asti Superiore NIZZA 2019 75 cl € 19,50 € 23,60

Barolo Classico 2018 75 cl € 45,37 € 54,90

Barolo Classico 2018 150 cl € 99,17 € 120,00

Barbaresco ‘Gallina’ 2017 150 cl € 102,48 € 124,00

Barolo ‘Villero’ 2015 75 cl € 66,86 € 80,90

Barolo ‘Bussia’ Vigna Mondoca’ 2015 75 cl € 92,56 € 112,00

Barolo ‘Bussia’ Vigna Mondoca’ 2015 150 cl € 219,01 € 265,00

Barolo ‘Vignarionda’ Riserva 2012 75 cl € 136,36 € 165,00
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Italië - Piemonte

Castello di Verduno is gevestigd in het 
noorden van Barolo, ook al maken ze 
ook Barbaresco. In 2000 kwam de jonge 
en zeer getalenteerde wijnmaker Mario 
Andrion aan het roer. Onder zijn visie is 
het domein uitgegroeid tot één van de 
hoofdrolspelers in niet alleen Verduno, 
maar ook de rest van Piemonte. Niet 
noodzakelijk qua formaat, maar wel qua 
respect en filosofie. Hun wijnen zijn be-
hoorlijk traditioneel van stijl, maar nooit 
rustiek. Integendeel, ze behouden een 
zeldzame elegantie en zuiverheid. De 

fermentatie vindt plaats in open kuipen 
en duurt voor de Barolo’s en Barbaresco’s 
tot wel 90 dagen met de zogenaamde 
‘Submerged Cap’ methode. Daar wordt de 
kap die uit de schillen bestaat na een dag 
of dertig/veertig naar beneden in de wijn 
geduwd om alsnog twee maanden mee 
te rijpen. Dit zorgt ervoor dat de tannines 
zijdezacht worden. Ook zij hanteren de 
principes van biologische wijnbouw. 

Castello di Verduno

Dolcetto d’Alba ‘Campot’ 2020 75 cl € 12,81 € 15,50

Barbera d’Alba 2020 75 cl € 12,81 € 15,50

Langhe Nebbiolo 2021 75 cl € 14,46 € 17,50

Verduno Basadone 2020 75 cl € 17,35 € 20,99

Barbera d’Alba ‘Bricco del Cuculo’ 2018 75 cl € 21,32 € 25,80

Barbaresco 2018 75 cl € 30,99 € 37,50

Barbaresco 2019 75 cl € 30,99 € 37,50

Barolo 2018 75 cl € 34,63 € 41,90

Barbaresco ‘Rabaja-Bas’ 2017 75 cl € 42,89 € 51,90

Barbaresco ‘Rabaja-Bas’ 2018 75 cl € 42,89 € 51,90

Barbaresco ‘Rabaja’ 2017 75 cl € 51,65 € 62,50

Barbaresco ‘Rabaja’ 2018 75 cl € 51,65 € 62,50

Barolo Reserva ‘Monvigliero’ 2015 75 cl € 84,30 € 102,00
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Italië - Lombardia

Colline della Stella werd eind jaren ’90 gebo-
ren te Gussago, een van de koelere en hoger 
gelegen ‘sottozone’ in het uiterste oosten van 
Franciacorta, daar waar er een ware ‘hub’ 
is van jong, opkomend talent. Andrea Arici 
startte op amper twintigjarige leeftijd met 
een soort van monnikenproject om oude, 
vergeten en door-de-natuur-overwoekerde 
terras-wijngaarden te rehabiliteren. Deze 
percelen, op steile hellingen, rijk in kalk- en 
krijtsteen in tegenstelling tot de doorgaans 
moraïne en alluviale bodems dat typerend 
zijn voor Franciacorta, vormen de absolute 
basis voor de topwijnen van Andrea. Andrea 
hanteert vervolgens een hands-off wine-

making waar balans centraal staat, doet de 
likeur de tirage op basis van druivensap van 
zijn eigen wijngaarden en bottelt elke wijn 
zonder enige vorm van likeur de dosage daar 
zijn wijnen een perfecte rijpheid, precisie, 
mineraliteit en balans brengen in het glas, 
een eigenschap dat met leeftijd zich zo mo-
gelijk nog beter manifesteert. Om het even 
samen te vatten; Andrea Arici’s Colline della 
Stella is een van Italië’s grote namen als het 
gaat over bubbels (niet voor niets zie je zijn 
Franciacorta’s in elk ** en ***-restaurant in 
Italië..) en is hét paradepaardje bij uitstek te 
Franciacorta van Crombé. 

Colline della Stella

Andrea Arici Zero Uno  75 cl € 27,19 € 32,90

Andrea Arici Zero Uno  150 cl € 57,99 € 69,90

Andrea Arici Zero Uno Millesimato 2016 75 cl € 36,28 € 43,90

Andrea Arici DZ Riserva 2012 75 cl € 48,76 € 59,00

Andrea Arici Rosé Dossagio Zero  75 cl € 30,00 € 36,30

Andrea Arici DZ Millesimato 2017 75 cl € 37,11 € 44,90
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 Italië - Lombardia

Op 24-jarige leeftijd begonnen Davide 
Fasolini en Pierpaolo Di Franco dit, zoals 
ze het zelf noemen, ‘projectje’, zonder 
geld én zonder wijngaarden. Zij waren 
goeie studievrienden in de lokale wijna-
cademie en hadden een gezamelijk doel 
voor ogen. Zij wilden namelijk echte Val-
tellina-terroir wijnen maken op een zo’n 
biologisch mogelijke wijze, én vooral zo 
eenvoudig mogelijk! Met gratis bruikleen 
van enkele wijngaarden van wat oudere 
boeren zonder opvolger en het gratis 
gebruik van enkele kelders van een oud 

klooster in eigendom van de lokale over-
heid zijn ze van start gegaan. Het fraaie 
resultaat van dit “project” mag er inmid-
dels wezen: enkele serieuze, pure en lek-
kere (alleen) rode wijnen. De productie is 
nog heel erg beperkt tot 10.000 flessen 
per jaar en hun afzet is met name lokaal. 
Toch zijn wij bij Crombé geslaagd om een 
allocatie voor België los te krijgen. 

Dirupi

Olé ‘Rosso di Valtellina’ 2019 75 cl € 19,42 € 23,50

Valtellina Superiore 2018 75 cl € 27,60 € 33,40

Ges Grumello ‘Valtellina Superiore’ 2017 75 cl € 38,84 € 47,00

Guast Inferno ‘Valtellina Superiore’ 2017 75 cl € 38,84 € 47,00

Sbagliato ‘Valtellina’ Sforzato 2017 75 cl € 68,51 € 82,90



98 99

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update. 

Italië - Lombardia

Af en toe stoot je op een of andere obscure 
blog op een artikel dat je triggert. Dan ga je 
meer informatie opzoeken. En dat triggert je 
nóg meer. En dan maak je een afspraak op 
VinItaly met het domein in kwestie en valt 
je mond open van verbazing dat je het nog 
niet eerder kende én dat het domein zowaar 
nog geen vertegenwoordiging heeft in zo’n 
complexe wijnmarkt als die van België. Wel, 
dat exacte gevoel hadden wij, met Andrea 
Picchioni. Andrea startte, from scratch, in 
1988. Zijn idee? Het vergeten Buttafuoco, een 
sottozona in Oltrepò Pavese te Lombardije, 
opnieuw op de kaart zetten, in navolging van 
die ene iconische magiër, Lino Maga. Wel, 
Picchioni’s wijnen zijn anno 2022 Maga 2.0. 
Het respect van Picchioni voor de terroir is 

diep en vanuit ecologisch standpunt extreem 
vooruitstrevend. Sterker nog; zijn wijnen 
worden geproduceerd op een manier waar 
dat de verwachtingen voor een vin nature 
simpelweg verbleken. Voorbeelden? Sure. 
Onkruidbeheer? Met de hand. Overgebleven 
druivenpulp? Opnieuw naar de wijngaard. 
Gisten? Natuurlijke, uiteraard. Sulfiet? Nog 
nooit gebruikt, kan je dat aankopen dan? 
Malolactische gisting op de fles, voor een 
rode wijn? Uiteraard, is er een andere ma-
nier dan? Dit alles, en nog veel meer, brengt 
loepzuivere, complexe, metdoor-vers-blauw-
fruit-doorspekte wijnen in het glas. De meest 
overtuigende wijnen zijn de eerlijkste. Die 
van Andrea Picchioni zijn bloedeerlijk.

Andrea Picchioni

Sangue di Giuda Brachetto 2021 75 cl € 9,59 € 11,60

Buttafuoco Solinghino 2020 75 cl € 10,66 € 12,90

Rosso da Cima a Fondo 2019 75 cl € 15,62 € 18,90

Vino rosso d’Asia 2018 75 cl € 19,75 € 23,90

Vino rosso d’Asia 2018 150 cl € 43,72 € 52,90

Vino rosso Arfena 2019 75 cl € 20,58 € 24,90

Riva Bianca Buttafuoco 2018 75 cl € 23,97 € 29,00

Riva Bianca Buttafuoco 2018 150 cl € 48,76 € 59,00
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Dit wijndomein is gevestigd in Cermes, 
een klein stadje ten zuiden van Mera-
no. Hartmann studeerde als wijnmaker 
aan de Universiteit van Geisenheim in 
Duitsland en werkte daarna voor Cantina 
Terlano in Zuid-Tirol. In 2000 besloot hij 
echter om zelf wijn te maken. Zijn wijn-
gaarden hebben een mineraalrijke bo-
dem, met erg oude wijnstokken waarbij 
de diepe wortels alle unieke kenmerken 
van de terroir naar boven halen. Hij is een 
non-conformist met karakter die telkens 
vertrekt uit zijn eigen visie en ideeën. 

Zijn wijnstijl is zeer elegant, laag alco-
holisch en uitgebalanceerd. Hartmann 
verbouwde zijn wijngaarden voorname-
lijk met Pinot Noir en Schiava, maar ook 
zijn Lagrein, Pinot Blanc, Chardonnay en 
Gewurztraminer aanwezig. Elk jaar pro-
duceert hij in totaal 35.000 tot 40.000 
flessen, met uitermate veel respect voor 
de natuur. 

Italië - Alto Adige / Süd-Tirol

Hartmann Donà

Chardonnay 2019 75 cl € 14,63 € 17,70

Pinot Bianco 2021 75 cl € 15,62 € 18,90

Sauvignon Blanc 2019 75 cl € 15,37 € 18,60

Traminer Aromat 2020 75 cl € 16,45 € 19,90

Dona Blanc 2018 75 cl € 21,49 € 26,00

Lagrein 2019 75 cl € 16,45 € 19,90

Dolomit 2020 75 cl € 19,42 € 23,50

Phyllit 2020 75 cl € 19,42 € 23,50

Granit 2020 75 cl € 19,42 € 23,50

Dona Rouge 2016 75 cl € 21,49 € 26,00

Dona Noir 2013 75 cl € 45,45 € 54,99

Dona d’Or 2013 75 cl € 49,59 € 60,00
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 Italië - Alto Adige/Süd-Tirol

De Foradori’s maken als sinds 1929 wij-
nen in de regio rond de stad Mezzolom-
bardo, in het noorden van Trentino, maar 
pas toen Elisabetta in 1984 de leiding 
nam groeiden hun wijnen tot de absolu-
te top van de regio. Één van haar eerste 
beslissingen was het herplanten van 6 
ha wijngaard met een oude kloon van de 
Teroldego druif. Zij deed bewust niet mee 
met de trend in de jaren ‘80 om internati-
onale rassen zoals Chardonnay en Merlot 
te verbouwen. Ondertussen is er nie-
mand die beter met Teroldego overweg 

kan dan zij. Elisabetta blijft het succes 
van het domein heruitvinden. Sinds 2002 
experimenteert ze met biodynamische 
wijnbouw en sinds 2009 zijn de 28 hec-
tare wijngaarden volledig biodynamisch 
gecertificeerd. Alle wijnen worden op 
Amphora kruiken van 1000 tot 2000 liter 
vergist, wat de wijnen een ongeëvenaard 
elegante smaak geeft. De wijnstijl van 
Foradori richt zich op zuiverheid en fi-
nesse.

Elisabetta Foradori

Fontanasanta Nosiola Bianco 2020 75 cl € 28,43 € 34,40

Fontanasanta Nosiola Bianco 2021 75 cl € 29,67 € 35,90

Fuoripista Pinot Grigio 2021 75 cl € 29,67 € 35,90

Lezer Rosso 2021 75 cl € 13,97 € 16,90

Teroldego 2021 75 cl € 18,02 € 21,80

Morei 2019 75 cl € 31,40 € 37,99

Morei 2020 75 cl € 28,43 € 34,40

Morei 2021 75 cl € 29,67 € 35,90

Morei ‘Cilindrica’ 2018 75 cl € 30,58 € 37,00

Sgarzon 2018 75 cl € 26,36 € 31,90

Sgarzon 2019 75 cl € 31,40 € 37,99

Sgarzon 2020 75 cl € 29,67 € 35,90

Granato 2019 75 cl € 45,04 € 54,50

Granato 2020 75 cl € 51,24 € 62,00

Granato 2019 150 cl € 92,56 € 112,00

Granato 2020 150 cl € 102,48 € 124,00
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Toen we recent, en totaal onverwacht!, 
dit prachtige domein ontdekten vroegen 
we ons af hoe het in vredesnaam kon zijn 
dat we hier nog niet eerder van hadden 
gehoord. En dat vragen we ons eigenlijk 
nog steeds af. Dit kleine domeintje met 
amper 3HA, allen aangeplant tussen de 
kalksteenrijke kliffen ten noorden van 
het Lago di Garda, heeft zich gespeci-
aliseerd in één enkele druif: Nosiola. 
Bij de familie Salvetta, overigens twee 
handen op één buik met buren Foradori, 
is ondertussen de derde generatie aan 

het roer nu Dario de leiding heeft over-
gelaten aan zoon Giancarlo en kleinzoon 
Francesco. De Salvetta’s produceren op 
de Rauten-boerderij wijnen van de lo-
kale, autochtone Nosiola waarvan je stil 
wordt. Om het dan nog niet te hebben 
over de iconische en legendarische Vino 
Santo..

Italië - Alto Adige / Süd-Tirol

Azienda Agricola Salvetta

Salvetta Nosiola Biologico 2015 75 cl € 18,84 € 22,80

Salvetta Nosiola Biologico 2016 75 cl € 18,10 € 21,90

Salvetta Nosiola Biologico 2017 75 cl € 17,27 € 20,90

Salvetta Nosiola Biologico 2018 75 cl € 17,27 € 20,90

Salvetta Nosiola Biologico 2019 75 cl € 15,62 € 18,90

Vino Santo Trentino 2016 37,5 cl € 54,54 € 65,99

Vino Santo Trentino 2018 37,5 cl € 51,16 € 61,90
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Ca’ La Bionda behoort sinds enkele jaren 
tot de beste wijndomeinen van Valpoli-
cella. Het landgoed is opgericht in 1902 
door Pietro Castellani, maar het niveau 
is pas echt de lucht ingeschoten dank-
zij de renovaties en visie van de uiterst 
bescheiden Alessandro Castellani en zijn 
broer Nicola, die samen de vierde genera-
tie wijnmakers vormen bij Ca’ La Bionda. 
Het domein telt zo’n 29 ha wijngaarden, 
aangelegd in terrassen en aangeplant 
met Corvina (volgens Alessandro ook wel 
de Pinot Noir van Italië genoemd), Corvi-
none, Rondinella en Molinara. De hoogte 

van de wijngaarden varieert tussen 150 
en 300 meter en daarmee dus ook de 
bodem, gaande van klei via vulkaanas 
naar kalksteen. In tegenstelling tot vele 
andere producenten in de streek, ligt 
de focus bij Ca’ La Bionda op finesse en 
elegantie, of het nu om de ‘gewone’ Val-
policella gaat, of de veel rijkere Amarone. 
De wijnen blinken dan ook stuk voor stuk 
uit in doordrinkbaarheid. Het gebruik 
van pesticiden en herbiciden zijn uit den 
boze. Sinds 2014 is Ca’ La Bionda dan ook 
officieel biologisch gecertificeerd.

Italië - Veneto

Ca’ La Bionda

Verona Bianco 2020 75 cl € 27,19 € 32,90

Bianco del Casal 2019 75 cl € 28,02 € 33,90

Valpolicella 2021 75 cl € 12,31 € 14,90

Valpolicella 2010 75 cl € 35,37 € 42,80

Valpolicella Superiore Casalvegri 2019 75 cl € 18,02 € 21,80

Valpolicella Ripasso Malavoglia 2019 75 cl € 18,51 € 22,40

Amarone Classico 2016 75 cl € 36,28 € 43,90

Amarone Ravazzol 2012 75 cl € 44,63 € 54,00

Amarone Ravazzol 2016 75 cl € 44,63 € 54,00

Corvina Veronese 2016 75 cl € 61,90 € 74,90

Recioto Valpolicella Classico 2015 50 cl € 27,19 € 32,90
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  Italië - Veneto

Bardo-wat?? Bardolino. Een iewat verge-
ten appellatie tussen Lago di Garda en 
waar de bekendere Amarone’s en Valpoli-
cella’s worden gemaakt. Dezelfde druiven 
(Corvina, Rondinella en Molinara) worden 
gebruikt, met het verschil dat hier (in be-
perkte mate) andere druiven toegelaten 
worden in de blend.  ‘Bardolino Chiaretto’ 
is de term die wordt gebruikt voor rosé 
van Bardolino en wordt aanschouwd als 
één van de beste rosé’s van de wereld. 
Daniele en Chiara zijn met hun Villa 
Calicantus gesitueerd in het hartje van 

het ‘Classico’-gebied, op een topje van 
een hoge heuvel, tussen bossen en olijf-
gaarden. Met hun 8ha zijn zij één van de 
kleinste wijndomeintjes van het gebied. 
Ze werken al 10 jaar zonder chemicali-
en, zijn gecertificeerd in biodynamie en 
bewijzen met hun wijnen, die ze langer 
rijpen dan eender wie in de appellatie, 
dat Bardolino terug is van weggeweest! 
En hoe! 

Villa Calicantus

Sollazzo ‘Frizzante’ 2020 75 cl € 17,27 € 20,90

Chiarotto ‘Bardolini’ 2020 75 cl € 15,62 € 18,90

Soracuna ‘Bardolini’ 2019 75 cl € 13,97 € 16,90

Lassuperiora ‘Bardolini’ 2019 75 cl € 18,84 € 22,80

Avresir ‘Bardolini Superus’ 2017 75 cl € 29,67 € 35,90
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Fidora is het oudste biologische landgoed 
in de regio Veneto: al in 1974 nam Guido 
Fidora het besluit om zijn familiewijn-
gaard om te bouwen van conventionele 
naar biologische wijnbouw. Uiteindelijk 
werd dit zelfs biodynamische wijnbouw 
(incl. het Demeter label) en recentelijk is 
zelf de stap gezet geweest naar de prin-
cipes van de organische wijnbouw. Tot 
op vandaag maken zij de enigste biody-
namische of zelfs organische prosecco 
die er bestaat. Achter Guido’s beslissing 
lag de diep verankerde wens om zowel 

de gezondheid als de biodiversiteit van 
zijn regio te bevorderen. Deze visie werd 
werkelijkheid en vandaag is Fidora bui-
tengewoon trots dat hun wijngaarden de 
thuisbasis zijn van een groeiende popu-
latie hazen, vossen, fazanten en talloze 
vogelsoorten. Puurder en meer natuurlijk 
dan dit kan een prosecco simpelweg niet 
gaan!

Italië - Veneto

Fidora

Prosecco extra dry  75 cl € 9,42 € 11,40

Prosecco extra dry   150 cl € 20,58 € 24,90

Prosecco rosé brut nature   75 cl € 10,25 € 12,40
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Azienda Agricola Gini is momenteel ei-
gendom van de gebroeders Sandro en 
Claudio Gini. Hun familie cultiveert al 
sinds de 16de eeuw wijngaarden, wat 
hen de oudste wijnboerenfamilie in het 
Soave Classico-gebied maakt. De Azien-
da is 25 hectare groot en is gelegen in 
de regio Veneto in het dorpje Monteforte 
d’Alpone. In de wijngaard wordt volledig 
biologisch gewerkt aan zeer lage rende-
menten. De wijnstokken staan er op zon-
nige hellingen in zeer goed onderhouden 
wijngaarden en de bodem bestaat veelal 

uit vulkanische bodem wat deze wijnen 
een uniek karakter geeft. De oogst ge-
beurt uiteraard manueel. Recent werd 
een volledig nieuwe wijnkelder in de 
vulkanische rots uitgehouwen. Deze kel-
der heeft op natuurlijke wijze de ideale 
temperatuur en vochtigheid waardoor 
hun wijnen excellent kunnen rijpen. Gini 
krijgt ook stuk voor stuk hoge beoorde-
lingen van de internationale wijnpers.

Italië - Veneto

Gini

Grand Cuvee ‘Camillo’ Brut 2010 75 cl € 23,80 € 28,80

Soave Classico 2020 75 cl € 14,63 € 17,70

Soave Classico 2021 75 cl € 14,63 € 17,70

Soave Classico ‘La Frosca’ 2019 75 cl € 19,42 € 23,50

Soave Classico ‘La Frosca’ 2019 150 cl € 41,24 € 49,90

Soave Classico ‘Contrada Salvarenza’ 2019 75 cl € 26,36 € 31,90

Soave Classico ‘Contrada Salvarenza’ 2019 150 cl € 56,94 € 68,90

Gini Sauvignon 2020 75 cl € 23,06 € 27,90

Campo Alle More Pinot Noir 2018 75 cl € 31,32 € 37,90

Valpolicella Superiore ‘Le Mattoline’ 2013 75 cl € 34,71 € 42,00

Valpolicella Superiore ‘Le Mattoline’ 2018 75 cl € 35,37 € 42,80

Scajari Amarone Riserva 2010 75 cl € 97,52 € 118,00

Scajari Amarone Riserva 2010 150 cl € 200,00 € 242,00

Recioto di Soave ‘Col Foscarin’ 2013 75 cl € 42,89 € 51,90

Recioto di Soave ‘Renobilis’ 2013 37,5 cl € 41,24 € 49,90

Recioto di Soave ‘Olinto’ Spumante 2006 75 cl € 51,98 € 62,90
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Italië - Friuli-Venezia-Giulia

Sommige domeinen behoren jaar in, jaar 
uit, bij je all-time-favourites. En daar 
hoort Borgo del Tiglio, hands down, bij! 
Beginnen bij het begin; Friuli, simpelweg 
dé regio voor witte wijnen in Italië. Dan 
trekken we richting de Sloveense grens, 
naar Collio: het perfecte klimaat, ideale 
bodem (Ponca!) en gigantisch veel his-
torie en know-how. Ten derde, Borgo 
del Tiglio’s wijnmaker Nicola Manferrari, 
dé klassebak van deze wijnregio, à la 
“Premier Grand Cru Classé A. Hij neemt 
afstand van de krachtige, pompeuze 

stijl en zet vooral in op finesse en ba-
lans. Perfecte dosis aan fruitconcen-
tratie, aciditeit, alcohol, hout en diepte. 
Hun hele range hoort bij het allerbeste 
en meest complexe wat Italië in wit te 
bieden heeft. Wijnen die als ze jong zijn 
slechts na enkele uren karafferen open-
komen, en pas na enkele jaren flesrijping 
openbloeien. Soit, een Italofiel die deze 
wijn in zijn/haar wijnkelder mist is op 
geen enkele manier verdedigbaar!

Borgo del Tiglio

Milleuve Bianco 2020 75 cl € 10,99 € 13,30

Collio Bianco 2020 75 cl € 18,10 € 21,90

Collio Friulano 2020 75 cl € 24,71 € 29,90

Collio Chardonnay 2020 75 cl € 28,02 € 33,90

Collio Malvasia Italo & Bruno 2020 75 cl € 44,46 € 53,80

Collio Sauvignon Selezione Es 2018 75 cl € 51,24 € 62,00

Collio Sauvignon Selezione Es 2020 75 cl € 41,24 € 49,90

Collio Ronco del Chiesa 2020 75 cl € 51,98 € 62,90

Collio STUDIO di Bianco 2020 75 cl € 58,68 € 71,00

Collio Rosso Riserva 2016 75 cl € 28,84 € 34,90

Collio Rosso della Centa 2015 75 cl € 67,69 € 81,90
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 Italië - Emilia-Romagna

‘Artisanaal’, ‘uitermate drinkbaar’ en ‘ab-
soluut heerlijk’ zijn superlatieven welke 
we niet meteen met Lambrusco asso-
ciëren. En da’s fout, want tijden veran-
deren. En, in het geval van Lambrusco, 
gelukkig maar! Kijk maar naar Silvia 
Zucchi. Deze jongedame is de derde ge-
neratie van een familie van wijnmakers 
in de kwalitatieve Sorbara-sottozona te 
Lambrusco. Silvia Zucchi is de derde en 
huidige generatie uit een familie met een 
lange geschiedenis van wijnmaken in de 
Sorbara-zone van Lambrusco en ze is 
nog maar net bevallen van haar eerste 

kindje, dus de vierde generatie is reeds 
verzekerd! Silvia studeerde aan de pres-
tigieuze Oeno-school Conegliano en im-
plementeerde haar knowhow vanaf dag 1 
in de wijngaarden. We werden te Crombé 
op slag verliefd op haar Purezza (Gian-
luca!) & Rosato (Olivier!) cuvées, terwijl 
de Infondo de old-school Lambrusco van 
weleer in het glas tovert. En wat dacht je 
van de Marascone, een botteling op ba-
sis van Grasparossa welke perfect haar 
mannetje staat bij een rijk bord charcu-
terie? Geloof ons vrij; een fles Zucchi is 
leeg voor je het goed en wel beseft.

Silvia Zucchi

Lambrusco Sorbara Rosato  2021 75 cl € 14,88 € 18,00

Lambrusco Sorbara Rosato  2021 150 cl € 29,75 € 36,00

Lambrusco Modena rosso Marascone  2021 75 cl € 9,01 € 10,90

Lambrusco Sorbara rosso Purezza 2021 75 cl € 13,72 € 16,60

Lambrusco Sorbara rosso Infondo 2019 75 cl € 15,62 € 18,90



108 109

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update. 

Italië - Liguria

Rossese di Dolceacqua, een mond vol maar 
wat een prachtige naam!, is een minuscule 
en virtueel vergeten DOC in Liguria. Rossese, 
de autochtone druif in deze appellatie, kan 
je in haar allerbeste doen vergelijken met 
een kruising tussen een rode Côte de Nuits 
en een intense Côte-Rôtie; florale aroma’s 
van verse bloemen, geroosterde kruiden en 
accenten van gerookt vlees, allemaal door-
spekt met een intense stenige mineraliteit 
en tannines die aanwezig zijn, … Maar eigen-
lijk ook niet! Klinkt te goed om waar te zijn? 
Nee. Geloof me vrij. Op een steenworp van 
de Golfo di Genova vind je Tenuta Anfosso, te 
Soldano. Alessandro Anfosso produceert met 
zijn 5,5HA, in totale vin nature-stijl, één blend 
en drie singoli vigneti, allen van ongeënte 

Rossese Rosso en welke werden aangeplant 
in terrasbouw in 1977, 1905 en 1888. In de al-
lerbeste vintages brengt hij ook een Rossese 
Bianco van meer dan 170jr oude wingerds op 
de markt van, je kan het al raden, eveneens 
pre-phylloxera stokken. Tenuta Anfosso is 
een vergeten juweel van de oude wijnbouw, 
as it once was, met een paar overgebleven 
ambachtslieden die hun kost verdienen op 
deze meedogenloze flysh-terroir, nabij de 
zee, dat in staat is wijnen van wereldklasse 
te produceren. Alessandro Anfosso is zeker 
een van de beste van hen. Mocht je het nog 
niet door hebben; wij zijn vereerd tot in het
kwadraat om Tenuta Anfosso exclusief te 
mogen introduceren op de Belgische
wijnmarkt.

Tenuta Anfosso

Rossese di Dolceacqua Superiore 2019 75 cl € 18,10 € 21,90

Rossese di Dolceacqua Sup. Poggio Pini 2020 75 cl € 23,80 € 28,80

Rossese di Dolceacqua Sup. Luvaira 2020 75 cl € 23,80 € 28,80

Rossese di Dolceacqua Sup. Fulavin 2020 75 cl € 23,80 € 28,80
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Lucente Luce is een apart wijnhuis van 
grootmacht Frescobaldi, en is gevestigd 
in Montalcino. Dit prachtige wijngebied 
in Toscane is uitzonderlijk en heeft de 
roeping van de natuur om uitzonderlij-
ke wijnen te geven. Glooiende heuvels, 
gestreeld door de lucht in de vorm van 
constante wind, opgewarmd door de zon 
geeft de juiste energie aan de druiven. 
Het mooie logo op de fles is meer dan al-
leen een zon, het vertelt het verhaal van 
een land. Het land van Montalcino, en van 
de ambities van zijn mensen. Elke dag 

zorgen de mensen van Frescobaldi voor 
Tenuta Luce, een authentieke en leven-
dige omgeving, om enkele van ‘s werelds 
meest geliefde wijnen uit Toscane te 
creëren en te verzorgen.

Italië - Toscana

Tenute Luce

Lucente 2019 75 cl € 23,06 € 27,90

Lucente 2019 150 cl € 51,24 € 62,00

Lucente 2019 300 cl € 107,44 € 130,00

Luce Della Vite 2019 75 cl € 95,04 € 115,00

Luce Della Vite 2019 150 cl € 209,92 € 254,00

Luce Della Vite 2019 300 cl € 429,75 € 520,00

Luce Della Vite 2019 600 cl € 889,26 € 1076,00

Luce Brunello di Montalcino 2017 75 cl € 95,04 € 115,00

Luce Brunello di Montalcino 2017 150 cl € 209,92 € 254,00

Lux Vitis 2018 75 cl € 123,97 € 150,00

Lux Vitis 2018 150 cl € 272,73 € 330,00
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Er was eens een industrieel en levens-
lange wijnliefhebber, Giuppe Castiglioni, 
die in 1974 besliste om één enkele ha 
wijngaard op een Toscaanse heuvel te 
kopen. Hij droomde ervan rijke, elegan-
te wijnen te produceren, niet alleen van 
inheemse sangiovese druiven, maar ook 
van deze die typerend zijn voor Bordeaux 
en Bourgogne. Al in 1988 zette zijn zoon 
Sebastiano de overstap naar biologische 
wijnbouw, als één van de eersten in Ita-
lië. Terwijl vele wijngaarden de trend 
van bio nog maar aan het overwegen 

waren zette Querciabella in 2000 zelfs 
al de stap naar een 100% plantaardige 
benadering van biodynamica. Yes, vegan 
wine, geen enkel gebruik van dierlijke 
producten. Ondertussen bezit de familie 
100 ha wijngaarden, een stuk in de Chi-
anti Classico, geflankeerd door eiken-
bossen en glooiende heuvels, het ander 
stuk in de Maremma, grenzend aan de 
ongerepte schoonheid van de Toscaanse 
kustlijn. Querciabella is simpelweg één 
van Italië’s beste en meest innovatieve 
wijndomeinen, period! 

Italië - Toscana

Querciabella

Mongrana Bianco 2020 75 cl € 12,40 € 15,00

Batar 2018 75 cl € 61,98 € 75,00

Batar 2019 75 cl € 61,98 € 75,00

Batar 2019 150 cl € 130,58 € 158,00

Batar 2019 300 cl € 256,20 € 310,00

Mongrana 2019 75 cl € 13,14 € 15,90

Chianti Classico 2018 75 cl € 18,10 € 21,90

Chianti Classico 2019 75 cl € 18,10 € 21,90

Chianti Classico 2017 37,5 cl € 11,24 € 13,60

Chianti Classico 2019 150 cl € 47,11 € 57,00

Chianti Classico Riserva 2017 75 cl € 29,67 € 35,90

Chianti Classico Riserva 2018 75 cl € 29,67 € 35,90

Chianti Classico Riserva 2016 150 cl € 65,29 € 79,00

Turpino 2017 75 cl € 29,67 € 35,90

Camartina 2017 75 cl € 70,25 € 85,00

Palafreno 2017 75 cl € 89,26 € 108,00
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Ik, Gianluca, zou je heel erg veel kunnen 
zeggen. Ik zou kunnen zeggen hoe lang we 
hebben gelobbyd om Riccardo zijn wijnen te 
mogen vertegenwoordigen nadat we verna-
men dat het domein vrijkwam op de Belgi-
sche markt. Ik zou kunnen zeggen hoe groot 
dit domein momenteel al is (in kwaliteit, 
welteverstaan). Ik zou kunnen zeggen hoe-
veel groter dit nog zal worden. Ik zou kunnen 
zeggen hoe Riccardo een visionair is, met 
zijn in albarello (!) aangeplante wijngaarden 
te Montalcino op 600+ m hoogte (!!).
Ik zou kunnen zeggen hoe letterlijk elke 
internationale wine critic in de wijnwereld 
dweept met Le Ragnaie, gaande van Walter 
Speller tot Monica Larner, van Jancis Robin-

son tot Antonio Galloni. Ik zou kunnen zeggen 
hoe fantastisch Riccardo’s Brunello’s zijn in 
een voor velen moeilijke vintage als 2017. Ik 
zou je ook kunnen zeggen hoe fantastisch 
zijn ganse portfolio is, gaande van de instap 
Troncone (een mini- Rosso di Montalcino) 
over zijn Viña Tondonia-achtige-Rosato tot 
zijn singoli vigneti als Passo del Lume Spen-
to. Maar ik ga dat allemaal niet doen. Neen. Ik 
ga je gewoon vriendelijk verzoeken de wijnen 
van Le Ragnaie eens te proeven nu wij, Crom-
bé, ze nog relatief ‘makkelijk’ kunnen verkrij-
gen en ze nog niet stratosferisch duur zijn. 
Eigen lof stinkt, ik weet het, ik ben de eerste 
om dat te zeggen, maar je zal me achteraf 
bedanken. Vedrai.

Italië - Toscana

Le Ragnaie

Toscana Bianco 2020 75 cl € 18,84 € 22,80

Civitella Bianco 2020 75 cl € 23,06 € 27,90

Toscana Rosato 2019 75 cl € 18,84 € 22,80

Rosso Troncone 2020 75 cl € 12,31 € 14,90

Rosso di Montalcino 2019 75 cl € 23,06 € 27,90

Brunello di Montalcino 2017 75 cl € 53,64 € 64,90

Brunello di Montalcino 2017 150 cl € 115,70 € 140,00

Brunello di Montalcino 2017 300 cl € 264,46 € 320,00

Brunello Montosoli 2017 75 cl € 89,26 € 108,00

Brunello Montosoli 2017 150 cl € 204,96 € 248,00

Brunello Montosoli 2017 300 cl € 453,72 € 549,00

Brunello Vecchie Vigne 2017 75 cl € 89,26 € 108,00

Brunello Vecchie Vigne 2017 150 cl € 204,96 € 248,00

Brunello Vecchie Vigne 2017 300 cl € 453,72 € 549,00
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Dit geweldige, door vrouwen gerunde, 
wijnhuis is gelegen op de heuvels rond 
de Italiaanse stad Montepulciano, bekend 
om zijn uitstekende wijnen. Montepulcia-
no ligt, zoals de meeste wijnliefhebbers 
wel zullen weten, in het mooie Toscane, 
de bekendste wijnregio van Italië. En zeg 
je Toscane dan denk je natuurlijk aan 
wijn! De aldaar gelegen wijnmakerij Villa 
Sant’Anna is al ongeveer 200 jaar in ei-
gendom van de familie Simona Ruggeri 
Fabroni. Al vele jaren zet Simona zich in 
om de oude, gepassioneerde familietra-

ditie van het produceren van wijnen van 
uitmuntende kwaliteit te handhaven. 
Inmiddels doet zij dit met de hulp en 
aanmoediging van haar dochters Anna 
en Margherita. Dit ‘damesteam’ werkt on-
vermoeibaar en vol passie & toewijding 
aan het nog succesvoller maken van dit 
al zo prachtige wijnhuis. De laatste 15 
jaren heeft wijnhuis Villa Sant Anna in 
Montepulciano ook de trend gezet door 
zich alleen te focussen op kwaliteit. 

Italië - Toscana

Villa Sant’Anna

Rosso di Montepulciano 2019 75 cl € 12,07 € 14,60

Vino Nobile di Montepulciano 2018 75 cl € 18,10 € 21,90

Vino Nobile di Montepulciano ‘POLDO’ 2016 75 cl € 27,19 € 32,90
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Umbrië krijgt eindelijk de aandacht die hij 
verdient, daar zorgt Paolo Bea voor. Dit kleine 
landgoed heeft een legioen trouwe fans die 
elk jaar reikhalzend uitkijken naar de nieuwe 
releases, want snel zijn is hier de boodschap, 
ze produceren echt maar een klein aantal 
flesjes. Paolo Bea is het voorbeeld van een 
klassieke italiaanse fattoria, die wijn produ-
ceert maar ook het land bewerkt on olijven 
fruit en groenten te produceren én boerde-
rijdieren houdt voor de handel en voor eigen 
gebruik. Van biodiversiteit gesproken… Van 
de 15 hectare is slechts 5 aangeplant met 
druiven. Hun Arboreus, een wijn gemaakt 
van Trebbiano Spoletino, met schilcontact, 

is uniek in zijn soort, gewoonweg magni-
fiek! Zijn Cerette, gemaakt van de krachtige 
Sagrantino-druif, kan je decennia vergeten 
in de kelder, there is nothing like it. Hij valt op 
omdat hij bovenop krachtig ook elegant en 
complex is, met een fruitigheid en kruidig-
heid om U tegen te zeggen. Bea produceert 
ook een Sagrantino passito, de druiven wor-
den 70 dagen op matten gedroogd en 4 jaar 
geouderd op stalen tanks. Het resultaat is 
een authentiek stukje paradijs. Ook zijn Mon-
tefalco Sagrantino DOCG secco’s, waarvan de 
appellatie pas in 1979 officieel werd, zijn de 
beste in zijn soort.

Italië - Umbria

Paolo Bea

Arboreus 2017 75 cl € 49,59 € 60,00

Montefalco Piparello 2015 75 cl € 64,46 € 78,00

Rosso de Véo 2015 75 cl € 67,77 € 82,00

Sagrantino di Montefalco Vigna Pagliaro 2015 75 cl € 80,99 € 98,00

Sagrantino di Montefalco Vigna Pagliaro 2015 300 cl € 363,64 € 440,00

Sagrantino di Montefalco Cerrete 2012 75 cl € 119,01 € 144,00

Sagrantino di Montefalco Passito 2011 37.5 cl € 78,51 € 95,00
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Italië - Abruzzo

Het verhaal van Tiberio klinkt meer als 
een verhaal uit de nieuwe wereld dan 
één van de oude wereld. Op 350 meter 
boven de zeespiegel en 37 km landin-
waarts vanaf de kustplaats Pescara vond 
Riccardo Tiberio een zeer oud perceel 
van Abruzzese Trebbiano wijnstokken, 
die ondanks de naam van het ras, een 
zeldzaamheid zijn in Abruzzo. Dit is om-
dat de hoge kwaliteit van de Abruzzese 
Trebbiano druif (die niets gemeen heeft 
met de Trebbiano Toscano) altijd ver-
ward werd met andere soortgelijke, maar 
toch totaal verschillende rassen in de 

regio. Riccardo was zo onder de indruk 
en enthousiast over zijn ontdekking van 
deze ongeveer 60 jaar oude wijnstokken, 
dat hij besloot om zowel zijn eigen lot als 
dat van zijn familie te veranderen. Omdat 
hij de export manager voor een bekende 
wijnmakerij in de regio was, wist Riccar-
do goed welk potentieel echte Abruzzo 
druiven van hoge kwaliteit zouden kun-
nen bieden en wat de moderne wereld 
verwacht in wijnen.

Tiberio

Pecorino 2021 75 cl € 18,10 € 21,90

Trebbiano d’Abruzzo 2020 75 cl € 11,98 € 14,50

Trebbiano d’Abruzzo 2021 75 cl € 12,89 € 15,60

Trebbiano d’Abruzzo ‘Fonte Canale’ 2019 75 cl € 53,64 € 64,90

Cerasuolo d’Abruzzo 2021 75 cl € 12,89 € 15,60

Montepulciano d’Abruzzo  2020 75 cl € 12,89 € 15,60
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Ook al was 2018 nog maar de eerste vin-
tage van Alferio Romito; de brave jonge-
man vinifieert en werkt alsof het reeds 
zijn 20ste vintage was. En ondanks dat 
we nu nog maar aan zijn derde vintage 
toe zijn, krijgt Alferio reeds de nodige 
aandacht van de grote wijncriticasters 
op deze aardbol. De 2,2 ha grote (kleine?) 
wijngaard bevindt zich in een natuur-
park binnen de provincie Salerno, op een 
klif, naast de Middellandse Zee. Klinkt 
idyllisch, en dat is het ook! Twee wijnen 
worden hiervan geproduceerd; één witte 

wijn, een erg aromatische, Mediterraan-
se en bovenal ziltige versie van 100% 
Fiano (één van Italië’s allerbeste autoch-
tone druiven in wit overigens!); en één 
krachtige, volle rode wijn, een blend van 
Primitivo en Aglianico. Primitivo vraagt u 
zich, terecht, af? Yes, inderdaad, in deze 
uithoek van Campania heeft Primitivo 
wel degelijk een achtergrond en toont 
het een uitgesproken fraîcheur en fines-
se, zoals je ze enkel kan terugvinden in 
de DOC Gioia del Colle. Een gloednieuw 
project dat we met argusogen opvolgen!

Italië - Campania

Colle del Corsicano

Licosa - DOC Cilento Fiano  75 cl € 17,52 € 21,20
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Taurasi is voor menig Italofiel een        
beetje de ruwe diamant van Zuid-Italië. 
De DOCG-appellatie situeert zich in de 
provincie Avellino, op een dik uurtje rij-
den van de thuisbasis van Dries Mertens. 
Slechts één druif zwaait hier met de 
scepter, Aglianico. In Taurasi mag men 
enkel en alleen rode wijn produceren 
en dit als mono-cepage van de oeroude 
druif Aglianico. Deze rustieke Zuid-Ita-
liaanse druif kan je slechts temmen op 
twee manieren; houtrijping en tijd. Veel 
tijd. Enkel dan kan je erin slagen om 

geslepen diamanten te produceren van 
deze koppige druif uit deze vulkanische 
wijnregio. We zijn dan ook apetrots Peril-
lo exclusief voor België te mogen impor-
teren! Dit kleine familiedomein produ-
ceert een Taurasi en een Taurasi Riserva 
van de allerhoogste plank. Aan jou om 
uit te dokteren waarom Taurasi de Ba-
rolo van het Zuiden wordt genoemd, en 
bij Perillo ben je in goede handen, geloof 
ons vrij. Perillo haar Taurasi was dan ook 
de ‘Vino Rosso dell’Anno 2021’ voor Danie-
le Cernilli. 

Italië - Campania

Perillo

Taurasi 2010 75 cl € 35,12 € 42,50

Taurasi Riserva 2009 75 cl € 43,72 € 52,90

Taurasi Riserva 2005 75 cl € 80,99 € 98,00
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Tenute Girolamo ligt in het hart van de 
Itria vallei, één van de mooiste plekken in 
Puglia. De eerste wijnstokken zijn aange-
plant geweest in 2001 en het werk werd 
voltooid in 2006. De toewijding en gren-
zeloze energie van de familie Girolamo 
begint zich de afgelopen jaren pas echt 
te onthullen. Ze hebben 50 hectare wijn-
gaard beplant met de mooiste inheemse 
Pugliese druiven, evenals de beroemde 
druiven van over de hele wereld. Elke 
wijnstok stopt zijn wortels in hun koele 
kalksteengrond, die zachtjes gestreeld 

wordt door de wind, en opgewarmd door 
de intense Salentijnse zon. De toekomst 
zal een voortdurende zoektocht naar 
perfectie zijn, waarbij innovatie wordt 
gecombineerd met ervaring en hun niet 
te stoppen passie voor de natuur.

Italië - Puglia

Tenute Girolamo

Conte Rosso 2017 75 cl € 26,36 € 31,90

Conte Gold Bottle 2017 75 cl € 37,11 € 44,90

Conte Rosso 2017 150 cl € 65,29 € 79,00

Conte Rosso 2016 300 cl € 104,13 € 126,00

Conte Rosso 2016 500 cl € 163,64 € 198,00

Conte Rosso 2017 1500 cl € 735,54 € 890,00



118 119

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update. 

Italië - Puglia

Orion wines, opgericht in 2010, is het 
resultaat van een eenvoudige maar ver-
bluffende vriendschap tussen 3 mensen: 
Alessandro Michelon, Luca Pomaro en 
Elena Ciurelli. Alessandro is één van de 
meest innovatieve en ervaren wijnmar-
kers in Italië, met een grondige kennis 
van verschillende regio’s doorheen Italië. 
Hij is het brein achter het transformeren 
van kwaliteitsdruiven in heerlijke wijnen. 
Luca is een 25-jarige veteraan van de 
Internationale wijnwereld. Hij levert de 
marketingkennis en -vaardigheden aan 

die nodig zijn om de behoeften en sma-
ken van de Internationale markten te 
begrijpen. Elena zit al meer dan 15 jaar 
in de wijnhandel en heeft een grondige 
kennis van de Engelse en Duitse markt 
opgebouwd. Orion Wines creëert heel 
wat verschillende wijnen die telkens de 
essentie en typiciteit van elke respectie-
velijke regio vertegenwoordigt. 

Orion Wines

Masseria Borgo del Trulli Vermentino 2021 75 cl € 6,03 € 7,30

Premo Fiano-Malvasia-Chardonnay 2020 75 cl € 6,36 € 7,70

Tre Fiori ‘Greco di Tufo’ 2020 75 cl € 8,02 € 9,70

Zensa Fiano 2020 75 cl € 8,22 € 9,95

Masseria Borgo del Trulli rosato 2021 75 cl € 6,53 € 7,90

Premo rosé 2021 75 cl € 6,36 € 7,70

Zensa rosé 2021 75 cl € 8,22 € 9,95

Masseria Borgo del Trulli Primitivo 2021 75 cl € 6,53 € 7,90

Premo Nero d’Avola 2020 75 cl € 6,36 € 7,70

Sette Vigne 2019 75 cl € 8,68 € 10,50

Sette Vigne 2020 75 cl € 8,68 € 10,50

Cabaletta ‘Tenuta Fiorebelli’ 2020 75 cl € 6,53 € 7,90

Zensa Nero d’Avola  2020 75 cl € 8,22 € 9,95

Zensa Nero di Troia 2020 75 cl € 8,22 € 9,95

Zensa Primitivo 2020 75 cl € 8,22 € 9,95

Masseria Borgo del Trulli Saracena 2020 75 cl € 11,24 € 13,60

Liala Trulli Negroamaro 2020 75 cl € 18,84 € 22,80
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Italië - Puglia

De provincie Puglia wordt ook wel de 
hak aan de Italiaanse laars genoemd. 
Het landschap van Puglia is voor het 
grootste deel vlak en kenmerkt zich door 
uitgestrekte korenvelden, olijfboom– en 
wijngaarden. Deze zuidelijke provincie 
kent veel druivenrassen die door de Grie-
ken en andere overheersers zijn geïntro-
duceerd. 
Paolo Leo’s wijnmaak geschiedenis om-
vat vijf generaties van liefde en harts-
tocht voor Puglia en zijn wijnen. Het be-
drijf is gevestigd in het hart van Puglia, 

halverwege de steden Brindisi en Lecce. 
De familie bezit twintig hectare wijn-
gaarden. In de jaren tachtig nam Paolo 
het bedrijf van zijn vader over en bouwde 
een nieuwe wijnmakerij. De wijnmaak fi-
losofie van Paolo Leo is om in harmonie 
met de natuur te werken en alleen in te 
grijpen wanneer nodig om ervoor te zor-
gen dat elke wijn zijn unieke persoonlijk-
heid tot uitdrukking kan brengen. 

Paolo Leo

Numen Chardonnay Oak Aged 2021 75 cl € 10,74 € 13,00

Orfeo Negroamaro 2020 75 cl € 11,98 € 14,50

Orfeo Negroamaro 2019 150 cl € 28,02 € 33,90

Orfeo Negroamaro 2017 300 cl € 42,15 € 51,00

Fiore di Vigna Primitivo 2018 75 cl € 11,98 € 14,50

Fiore di Vigna Primitivo 2019 75 cl € 11,98 € 14,50

Fiore di Vigna Primitivo 2019 150 cl € 27,19 € 32,90
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Dit is Ayunta, een familiebedrijf, een klei-
ne druivenboerderij en wijnmakerij, met 
2,8 ha oude wijngaarden, op bijna 700 
meter boven de zeespiegel, op de noor-
delijke hellingen van de Etna vulkaan in 
Sicilië. De Etna is nog steeds actief met 
bijna jaarlijkse uitbarstingen. Hun focus 
ligt op het produceren van wijnen met 
de meest accurate persoonlijkheid van 
de terroir en de inheemse druiven van 
de Etna zelf. Ze werken handmatig in 
de wijngaarden, gebruiken geen chemi-
caliën en maken op ambachtelijke wijze 

alleen wijnen waar ze volledig achter 
staan. In hun wijnen zoeken ze naar ele-
gantie, balans en frisheid. Hun terroir be-
schrijven ze als vrouwelijk en uiteraard is 
die beïnvloed door vulkanische gesteen-
tes die gevormd werden door lava, rotsen 
en as. Dit resulteert in heel wat minerali-
teit in de smaak en aroma’s.

Italië - Sicilia

Ayunta

Nerello Mascalese Rosso 2019 75 cl € 13,97 € 16,90

Navigabile Rosso 2018 75 cl € 20,58 € 24,90

Calderara Sottana Rosso 2017 75 cl € 30,58 € 37,00
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Italië - Sicilia

Het iconische Siciliaanse domein Duca 
di Salaparuta, genaamd naar Guiseppe 
Alliata, de graaf van Salaparuta, werd op-
gestart in 1824. Het domein werd echter 
verwaarloosd totdat het door nieuwe ei-
genaars nieuw leven werd ingeblazen. En 
hoe! Duca di Salaparuta bezit liefst 183ha 
aan wijngaarden, allen verdeeld over drie 
domeinen: Risignolo, Suor Marchesa en Va-
jasindi, respectievelijk gelegen in de Tra-
pani, Zuid-Sicilië en op de Etna. Wat Duca 
di Salaparuta zo iconisch maakt is niet en-
kel de hele stabiele kwaliteit over de ganse 

portfolio, in combinatie met een scherpe 
prijszetting overigens, maar tevens hun 
Duca Enrico. Duca Enrico is een naam 
dat staat als een huis en was in 1984 de 
allereerste 100% monocèpage gebottelde 
Nero d’Avola, geproduceerd onder leiding 
van niemand minder dan de oenologische 
legende Giacomo Tachis (inderdaad ja, die 
ene van die andere iconische Italiaanse 
wijn, Sassicaia…). De wijn won de ene na 
de andere prestigieuze (inter)nationale 
award en bevestigd tot op vandaag haar 
prestigieuze staat.

Duca Di Salaparuta

Oniris Bianco 2021 75 cl € 6,94 € 8,40

Calanica Chardonnay 2021 75 cl € 9,26 € 11,20

Bianca di Valguarnera 2019 75 cl € 36,28 € 43,90

Oniris Rosso 2020 75 cl € 6,94 € 8,40

Passo Delle Mule 2020 75 cl € 13,14 € 15,90

Kados 2021 75 cl € 13,14 € 15,90

Duca Enrico 2015 75 cl € 53,72 € 65,00
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Marsala associëren we met goedkope 
rommel, iets dat we gebruiken in onze sa-
bayon. Maar deze slapende reus, ooit één 
van de meest bepalende en historische 
wijnregio’s op aarde, is aan het ontwaken 
uit zijn (lange) winterslaap. Het was een 
werk van lange adem, maar tal van nieuwe 
investeringen, herwerkte marktstrategieën 
en bovenal de juiste filosofie sterken ons 
in ons gevoel dat we op de rand van een 
revolutie staan. En waar beter starten dan 
met de absolute top, het meest historische 
domein uit de ganse regio? Enter Florio! De 
machtige en invloedrijke familie Florio ging 
er prat op dat kwaliteit steeds met stip bo-

venaan moest staan: de beste contrada’s 
voor de druif Grillo werden uitgezocht, de 
baglio’s (warenhuizen) eindigen letterlijk 
aan het water (van uitermate groot be-
lang voor de oudering!) en de wijn oudert 
jaren, en jaren, en jaren, op de vaten van 
de iconische producent Garbelotto. Dur-
ven we stellen dat we oprecht geloven dat 
Marsala de nieuwe, in sommige gevallen 
ondertussen wel héél erg prijzige, Madeira 
zal worden, gekruist met de sexiness van 
Sherry maar met een meer uitgesproken, 
ziltige karakter in vergelijking met Porto? 
Ja. 1000%. Onze eigen Crombé-Marsala is 
daarvan het levende bewijs!

Italië - Sicilia

Cantine Florio

Florio La Botta di Gianluca 19%  75 cl € 21,48 € 25,99

Florio Classic Dolce 18% 2017 75 cl € 24,79 € 30,00

Florio Classic Semisecco 19% 2015 75 cl € 28,92 € 34,99

Florio Classic Vergine 18,5% 2008 75 cl € 35,54 € 43,00

Florio Classic Semisecco Riserva 19% 2007 75 cl € 44,63 € 54,00

Florio Vergine Riserva 19% 2004 75 cl € 61,98 € 75,00

Florio Semisecco Riserva 19% 2001 75 cl € 105,78 € 127,99

Florio Dolce Riserva 18,5% 1994 75 cl € 190,08 € 230,00

Florio Vergine Riserva 19% 1998 75 cl € 214,88 € 260,00
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Italië - Sicilia

Etna is, terecht, een van de meest gehypete 
DOC’s van Italië. De (land)prijzen schieten er 
de hoogte in, de (internationale) topscores 
zijn niet meer bij te houden en meerde-
re keren per jaar zijn er investeringen en 
aankopen van buitenaf (buitenland en/of 
Noord-Italië). Het mega-aimabele koppeltje 
Vecchio, Carmelo en Rosa, zijn daarente-
gen echte Etna-locals. Carmelo Vecchio en 
zijn vrouw, Rosa La Guzza, zijn opgegroeid 
tussen de Etnae vigneti. Carmelo begon op 
jonge leeftijd te werken bij het nabijgelegen 
Passopisciaro en na twintig jaar praktijker-
varing werd het tijd om zijn eigen projectje 
uit de grond te stampen. Van amper één hec-
tare wingerds, tot 130 jaar oud, geërfd van 

Rosa’s familie, nam het paar het heft in eigen 
handen: duurzame landbouw met de hand, 
elegant evenwicht in de druiven, microvini-
ficaties in de kleine kelder onder hun huis, 
met respect voor traditie en terroir en rijping 
van de wijnen in gebruikte vaten voordat ze 
worden gebotteld zonder klaring of filtratie. 
Dit is vino dell’Etna van de bovenste plank 
doch uitermate betaalbaar. Gestaag timmert 
Vigneti Vecchio verder aan hun weg richting 
de top (in juni 2022 kocht men bijvoorbeeld 
een groot perceel van 105jr oud te Contrada 
Linguaglossa). En wij bij Crombé zijn ape-
trots dit prachtige domein te mogen ver-
tegenwoordigen!

Vigneti Vecchio

Sciare Vive Bianco 2019 75 cl € 19,75 € 23,90

Sciare Vive Bianco 2021 75 cl € 20,66 € 25,00

Sciare Vive Rosso 2019 75 cl € 19,75 € 23,90

Sciare Vive Rosso 2021 75 cl € 20,66 € 25,00

Sciare Vive Rosso 2020 150 cl € 45,45 € 54,99

Contrada Melpasso Rosso 2020 75 cl € 22,31 € 27,00

Contrada Melpasso Rosso 2021 75 cl € 23,97 € 29,00

Contrada Melpasso Rosso 2020 150 cl € 49,59 € 60,00

Donna Bianca Rosso 2021 75 cl € 26,45 € 32,00

Donna Bianca Rosso 2020 150 cl € 56,20 € 68,00

Contrada Crasa Rosso 2019 75 cl € 29,75 € 36,00

Contrada Crasa Rosso 2020 75 cl € 29,75 € 36,00

Contrada Crasa Rosso 2020 150 cl € 61,98 € 75,00
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Een Spanjaard zal je zeggen dat Gar-
nacha Spaans is. Een Fransman zal je 
zeggen dat Grenache Frans is. En een 
Sard zal je zeggen dat Cannonau Sardijns 
is. Hoe het ook zij, en waar de origine ook 
ligt, het is een Mediterraanse druif dat 
de beste resultaten haalt op zanderige, 
graniteuze bodems in een continentaal 
klimaat met Mediterraanse invloeden. 
En de paar wijngaardjes die Luca Gungui 
bezit vinken dat netjes af! We bevinden 
ons hier in de officieuze grand cru zone 
van Grenache/Cannonau in Sardinië en 

Italië, Mamoiada. Meer dan 700m hoog, 
bodems van gedecomposeerde graniet, 
warme dagen en koele nachten, oude al-
barelli-wingerds (bushvines) en een ge-
talenteerde jonge wijnmaker... wat wil je 
nog meer? Luca produceert een aardse, 
hartige rosato en een volle, rijpe en ge-
structureerde rode wijn. In de allerbeste 
vintages produceert hij ook een Riser-
va dat mag wedijveren met de betere 
Châteauneuf-du-Papes van deze wereld. 
Een domein om van nabij te volgen!

Italië - Sardegna

Cantina Gungui

Berteru en rosé - Cannonau 2020 75 cl € 23,06 € 27,90

Berteru rood - Cannonau 2020 75 cl € 25,62 € 31,00



126 127

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update.

Bodegas Castro Martin ligt in één van de 
meest noordelijke zones van Rias Baixas. 
Meer specifiek in de Salnes-vallei, die 
bekend staat als het groeiende land van 
de albariño druif. Door de nabijheid van 
de Atlantische Oceaan is het klimaat koel 
genoeg om druiven op te leveren met een 
pittige, frisse zuurtegraad, wat voor de 
albariño druif nu net heel geschikt is om 
haar typerende levendigheid en fruitige 
aroma’s uit te drukken. Samen met de 
zandgronden, vol mineralen (graniet en 
kwarts), zijn de wijngaarden van Bode-

gas  Castro Martin merkwaardig en sterk 
gelegen. Hun wijnen worden door velen 
beschouwd als één van de beste in de 
regio. Wat dit wijnhuis ook uniek maakt 
is het feit dat hun wijnen minimaal 5 tot 
6 maanden op de droesem rijpen. Deze 
techniek draagt   niet alleen bij tot de 
complexiteit van de wijn, maar verlengt 
ook het verouderingspotentieel van elke 
release. Momenteel wordt het landgoed 
gerund door dochter Angela, opgeleid als 
biologe én wijnmaker.

Spanje - Galicia

Bodegas Castro Martin

Casal Caeiro 2021 75 cl € 9,34 € 11,30

Castro Martin Albarino 2020 75 cl € 10,08 € 12,20
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Bodegas Cachazo bestaat al sinds de 
jaren 60, gevestigd in de hoge gebieden 
van de Rueda streek. Zij spitsen zich 
volledig toe op de productie van witte 
kwaliteitswijnen. De oprichter Félix was 
één van de acht oprichter van de D.O. 
Rueda, gekenmerkt door wijngaarden 
met grindachtige bodems en zand, met 
een lage vruchtbaarheid. Dit geeft de 
wijnen een meer mineraal karakter en 
een goede zuurtegraad. Verder geeft de 
grote thermische uitwisseling van dag en 
nacht (soms tot bijna 20 graden!) de Ver-

dejo-druif een langzamere rijping en een 
zeer hoge aromatische lading. Hun wij-
nen zijn zeer geliefd in Spanje. Zo schon-
ken de beide dochters van de Spaanse 
koning Juan Carlos de Cachazo wijnen 
op hun bruiloft. Inmiddels is het familie-
bedrijf in handen van zoon Eduardo en 
dochter Ángela.

Spanje - Galicia

Bodegas Cachazo

Carrasvinas Verdejo  2021 75 cl € 7,77 € 9,40

Carrasvinas Barrel Fermented Verdejo  2021 75 cl € 9,42 € 11,40
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Spanje - Toro

Álvar is een jonge dertiger die in 2014 de 
oude wijngaarden, gesitueerd op enkele 
meters van de DO Toro, van zijn groot-
vader overnam. Sindsdien heeft Álvar er 
zijn missie van gemaakt om met respect 
voor de natuur en het land hier fantas-
tische wijnen te produceren. En het re-
sultaat mag gezien worden, me dunkt! 
Samen met zijn beste vrienden Daniel 
& Fernando, de eigenaars van Coman-
do G, wordt Álvar ondertussen tot één 
van de meest opkomende talenten van 
de Spaanse wine scene gerekend. Zijn 

jonge, frisse en open visie én het geluk 
dat hij met oude pre-phylloxera wingerds 
kan werken, maken het project volkomen 
uniek in het eerder statische Toro. De 
wijngaarden, onder andere op de quater-
naire zandafzettingen van El Pego en in 
Arribes del Duero, zijn aangeplant in ter-
rasbouw en op erg arme onderbodems. 
Dit maakt dat elke cuvée van Álvar een 
pure beleving op zich is. Puur, zoals wijn 
hoort te zijn.

Alvar de Dios

Vaguera Dona Blanca 2018 75 cl € 26,03 € 31,50

Vaguera Dona Blanca 2020 75 cl € 26,03 € 31,50

Vaguera Cuvee Rapadal 2020 75 cl € 35,54 € 43,00

Las Vidres 2019 75 cl € 45,37 € 54,90

Tio Uco  2021 75 cl € 10,70 € 12,95

Camino del Arrieros  2018 75 cl € 14,01 € 16,95

Camino del Arrieros 2020 75 cl € 14,79 € 17,90

Aciano 2018 75 cl € 23,06 € 27,90

Aciano 2019 75 cl € 23,06 € 27,90

Yavallo 2019 75 cl € 45,37 € 54,90
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Spanje - Castilla y León

Bodegas Mauro werd in 1980 opgericht 
door Mariano Garcia, wereldbekend als 
de voormalige wijnmaker van het fameu-
ze Vega Sicilia, voor 30 jaar aan een stuk.
Het domein ligt in de historische stad 
Tudela de Duero, in het hart van de Du-
ero-vallei en op slechts 19 km van de pro-
viciehoofdstad. De wijngaarden zijn ver-
preid over 90 ha, met wijnstokken met 
een gemiddelde leeftijd van 35 jaar oud.
Na Bodegas Mauro breidde Mariano uit 
naar San Roman (Toro) in 1997, en daarna 
Garmon  (Ribera del Duero) in 2014. Voor 

elk domein, past hij een verschillende 
benadering toe, vertrekkende uit res-
pect voor de unieke kenmerken van elk 
gebied. Wel is er telkens een rode draad-
terug te vinden overheen al zijn wijnen: 
evenwichtigheid en elegantie, met de 
bedoeling om de wijn te laten rijpen. Het 
is duidelijk dat deze man bezeten is van-
uitmuntendheid.

Bodegas Mauro

Godello 2021 75 cl € 40,00 € 48,40

Malvasia 2019 75 cl € 38,76 € 46,90

Prima 2019 75 cl € 11,65 € 14,10

San Roman 2019 75 cl € 30,58 € 37,00

Mauro 2020 75 cl € 32,07 € 38,80

Mauro 2019 150 cl € 62,81 € 76,00

Mauro 2020 150 cl € 67,77 € 82,00

Mauro 2020 300 cl € 158,68 € 192,00

Mauro 2020 600 cl € 315,70 € 382,00

Garmon 2019 75 cl € 36,03 € 43,60

Garmon 2017 150 cl € 74,30 € 89,90

Garmon 2019 300 cl € 170,25 € 206,00

Garmon 2019 600 cl € 343,80 € 416,00

Mauro VS 2019 75 cl € 60,00 € 72,60

Mauro VS 2019 150 cl € 144,63 € 175,00

Mauro VS 2019 300 cl € 322,31 € 390,00

Mauro VS 2019 600 cl € 806,61 € 976,00

Cartago 2016 75 cl € 73,55 € 89,00
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Spanje - Castilla y León

Na succes te hebben geboekt in de Pe-
nedès regio (met Parès Baltà) alsook de 
Priorat (met Gratavinum) besloot de fa-
milie Cusiné in 2005 om in de Ribera del 
Duero regio in de voetstappen van hun 
voorouders te treden. Hiervoor kozen ze 
wijnstokken van Tinto Fino (ook wel Tem-
pranillo genoemd) uit diverse deelgebie-
den met als doel het fruitige karakter van 
deze inheemse variëteit zo perfect mo-
gelijk te omarmen en vertalen in het glas. 
Dit doen ze dan ook op biodynamische 
wijze, in terrasbouw, waarbij de oeno-

loog Jordi Fernandez ook hier de wijn-
maker van dienst is. De bodem bestaat 
uit schist, met grijze en zwarte kwarts 
elementen in. Ze werken met stokken 
van 30 jaar en ouder en passen een mix 
toe van gebruikte eiken vaten, amforen 
en demijohns voor de rijping van de wijn.

Dominio Romano

Camino Romano 2018 75 cl € 13,97 € 16,90

Dominio Romano RDR 2014 75 cl € 46,28 € 56,00



130 131

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update. 

Spanje - Castilla y León

De familie van César Marquez is al sinds 
1752 eigenaar van wijnhuis Castro Vento-
sa in Bierzo. Zijn roots zijn dus diep ge-
ankerd in de wijngaarden. Hij startte zijn 
eigen project in 2015 en bezit momenteel 
6ha met oude wijnstokken, tussen de 80 
en 120 jaar oud. HIj maakt deel uit van 
een beperkt clubje van jonge vignerons 
die kennis hebben van de internationa-
le wijnwereld en feeling hebben met het 
land rondom de wijngaard. Zijn focus ligt 
op micro-vinificaties van kleine ‘parajes’, 
kleine perceeltjes (zoals het ‘cru’-prin-

cipe). Zijn La Salvación Godello is zo 
bijvoorbeeld afkomstig van 1ha van 100-
jaar oude stokken (en is fantastisch!). 
César is werkelijk een knappe, jonge der-
tiger die we sinds kort volgen omdat we 
er van overtuigd zijn dat we nog veel van 
hem gaan horen.

César Márquez

Parajes Godello 2020 75 cl € 14,88 € 18,00

Parajes del Bierzo 2020 75 cl € 13,97 € 16,90

Valtuile 2020 75 cl € 18,10 € 21,90

Sufreiral 2020 75 cl € 28,84 € 34,90

Pico Ferreira 2020 75 cl € 28,84 € 34,90

César el Márquez el Rapolao 2020 150 cl € 28,84 € 34,90
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Spanje -  La Rioja

Als Rioja een bodega heeft die kan wed-
ijveren met het uiterlijk van een groot 
kasteel van Bordeaux, dan is het zeker 
Murrieta. Sla de drukke hoofdweg van 
Logroño naar Zaragoza af en je botst op 
hun legendarische wijndomein. Gebouwd 
in 1872 en liefdevol gerestaureerd in 
2013, maakt Murrieta wijnen die net zo 
stijlvol zijn als de façade, waarbij tra-
ditionele en hedendaagse technieken 
worden gecombineerd. Murrieta maakte 
zijn eerste wijnen in 1852, maar het mo-
derne succes dateert van 1982 toen men 

nieuwe wijngaarden plantte en de oude 
kelders begon te moderniseren. Murrieta 
produceert enkele van de beste en meest 
gevierde wijnen in Spanje, onder leiding 
van de occasionele Castillo Ygay-botte-
lingen (zowel rood als wit), Dalmau (een 
van de weinige lokale wijnen die Caber-
net Sauvignon bevat) en de fantastische 
witte Rioja Capellanía. De wijnproductie 
is al meer dan twintig jaar onder leiding 
van de über-getalenteerde María Vargas. 
Voor Tim Atkin Rioja’s top ‘First Growth’.

Marqués de Murrieta

Capellania Reserva 2017 75 cl € 36,28 € 43,90

Pazo Barrantes Albarino 2019 75 cl € 32,89 € 39,80

La Comtesse 2017 75 cl € 57,02 € 68,99

Tinto Reserva 2018 50 cl € 13,97 € 16,90

Tinto Reserva 2017 75 cl € 18,43 € 22,30

Tinto Reserva 2018 150 cl € 37,93 € 45,90

Tinto Reserva 2018 300 cl € 109,09 € 132,00

Tinto Reserva 2017 600 cl € 206,61 € 250,00

Tinto Reserva 2017 1200 cl € 429,75 € 520,00

Gran Reserva 2015 75 cl € 39,67 € 48,00

Gran Reserva 2014 150 cl € 104,13 € 126,00

Gran Reserva 2014 300 cl € 260,33 € 315,00

Gran Reserva 2015 500 cl € 446,28 € 540,00

Dalmau ‘Tinto Reserva’ 2018 75 cl UITVERKOCHT

Dalmau ‘Tinto Reserva’ 2017 150 cl € 172,73 € 209,00

Castillo Ygay 2009 75 cl € 169,42 € 205,00

Castillo Ygay 2010 75 cl € 169,42 € 205,00

Castillo Ygay 2011 75 cl € 173,55 € 210,00
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Toen Pere Ventura in 1992 zijn eigen 
wijndomein oprichtte was hij niet alleen 
vastbesloten om uitzonderlijke cava te 
produceren, maar ook zijn familie trots 
te maken. Zijn overgrootvader, Manuel 
Montserrat Font, was namelijk één van 
de wijnmakers die in 1872 bijdroeg tot 
het produceren van de allereerste fles-
sen cava volgens de champagne metho-
de. Ultiem vakmanschap die Pere voluit 
wilde voortzetten! Het wijnhuis heeft on-
dergrondse galerijen die tot maar liefst 
25m diep gaan en bij elkaar een lengte 

van meer dan 1000m hebben. Hier rijpen 
duizenden flessen cava! Ze maken slim 
gebruik van verschillende druivensoor-
ten: macabeo voor frisheid en finesse, 
parellada voor parfum en elegantie en 
xarel-lo voor body en structuur. Het huis 
heeft respect voor het omringende land-
schap, traditie en het milieu. Hun wijnen 
worden op duurzame wijze geprodu-
ceerd. Zo worden er bijvoorbeeld alleen 
organische meststoffen gebruikt. 

Spanje - Catalunya

Pere Ventura

Primer Brut  75 cl € 8,26 € 9,99

Trésor Gran Reserva  2017 75 cl € 10,66 € 12,90

Trésor Gran Reserva   20 cl € 3,10 € 3,75

Trésor Gran Reserva  37,5 cl € 6,03 € 7,30

Trésor Gran Reserva  150 cl € 23,06 € 27,90

Rosé  75 cl € 10,33 € 12,50

Vintage Brut 2015 75 cl € 22,23 € 26,90

Vintage Brut Rosé 2017 75 cl € 22,23 € 26,90

Trésor Organic  75 cl € 9,01 € 10,90

Trésor ‘On the Rocks’  75 cl € 8,68 € 10,50

Trésor ‘On the Rocks’ Rosé  75 cl € 8,68 € 10,50

Cava Bienvenido Brut  75 cl € 7,19 € 8,70
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Spanje -  Catalunya

Extreem! Dat is het codewoord in dit 
specifieke geval bij deze parel uit Pri-
orat. Extreme temperaturen, extreme 
hellingen, extreem droge ondergrond, 
extreme wind. En enkel door extreem 
veel aandacht voor elke wingerd (die 
letterlijk vecht om te overleven) kan hier 
kwalitatieve wijn gemaakt worden. Me-
rum Priorati heeft dit goed begrepen: het 
weinige fruit dat ze oogsten, geeft exact 
de terroir weer en resulteert in intense, 
krachtige, sensationele wijnen. Priorat 
op zijn best.

Merum Priorati

Inici 2019 75 cl € 18,01 € 21,79

Inici 2018 150 cl € 40,41 € 48,90

Inici 2019 150 cl € 40,41 € 48,90

Desti 2019 75 cl € 30,41 € 36,80

Desti 2017 150 cl € 66,03 € 79,90

Desti Sols Garnacha 2018 75 cl € 38,80 € 46,95
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Gratavinum is - net als Parès Baltà (in 
Penedès) en Dominio Romano (in Ribera 
del Duero) - een project van de familie 
Cusiné die in 2003 van start ging. Deze 
keer plaatsten ze hun wortels in de 
Priorat appellatie, gevestigd tussen de 
dorpjes Gratallops en Poboleda op een 
ondergrond van Llicorella (leisteen). Pas 
als je die ondergrond in levende lijve 
ziet, besef je hoe moeilijk de plantjes het 
moeten hebben om te groeien en drui-
ven te produceren. Beschouw de leisteen 
als een bakplaat, waar regen op valt en 

meteen verdwijnt. Zoekend naar water 
reiken de worters dieper waardoor meer 
mineraliteit in de druiven wordt opgeno-
men. Verder kozen zij ervoor om uitslui-
tend biodynamisch tewerk te gaan, en dit 
opnieuw in samenwerking met de geves-
tigde wijnmaker Jordi Fernandez.

Spanje - Catalunya

Gratavinum

Gratavinum 2Pi R 2019 75 cl € 23,80 € 28,80
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Om met de deur in huis te vallen; Sherry 
is (again) hot. Van de kleinste wine bar in 
New York’s meest trendy suburb tot een 
***-tent in Tokio: de kans dat er geen 
Sherry rond je oren zal vliegen is gering. 
Erg gering. De hoofdreden daarvoor? 
Twee woorden: Equipo Navazos. Equipo 
Navazos is een hersenspinsel van Jes-
ús Barquín & Eduardo Ojedo, geboren 
in 2005. De heren zijn almacenistas, in 
normale mensentaal betekent dat dat 
ze Sherry-vaten sourcen, aankopen en 
bottelen. En niet zomaar een vat, neen. 
De meest exceptionele soleras en ver-

borgen, soms vergeten, parels passeren 
langs de heren hun proeftafel en wor-
den, al dan niet, geselecteerd en gebot-
teld, weliswaar in extreem gelimiteerde 
kwantiteiten.. Ondanks dat dit project 
amper volwassen is, is Equipo Navazos 
zonder tegenspraak (en tevens zonder 
enige vorm van subjectiviteit) dé abso-
lute Premier Grand Cru Classé A in de 
regio. Vraag maar aan Luis Gutiérrez, 
Jancis Robinson, Antonio Galloni of een-
der ander welke Master of Wine in de 
wijnwereld. 

Spanje - Andalucia

Equipo Navazos

Navazos Ovni Pedro Ximinez 2021 75 cl € 13,14 € 15,90

Navazos Niepoort 2020 75 cl € 20,58 € 24,90

99 La Bota de MMXIX Florpower 2019 75 cl € 23,06 € 27,90

107 La Bota de Florpower MMXX 2020 75 cl € 24,71 € 29,90

111 La Bota MZ Florpower 2019 75 cl € 27,19 € 32,90

91 La Bota Fino Macharnudo Alto 15%  75 cl € 23,64 € 28,60

93 La Bota Manzanilla Navazos 15%  75 cl € 21,98 € 26,60

102 La Bota PC Florpower MMX 18%  75 cl € 39,59 € 47,90

95 La Bota Amontillado Navazos 18,5%  75 cl € 39,59 € 47,90

110 Bota MZ Pasada Capataz Cabo 16,5%  75 cl € 36,53 € 44,20

103 La Bota de Manzanilla Pass. 16%  150 cl € 59,01 € 71,40

76 La Bota de Pedro Ximinez 16%  75 cl € 39,59 € 47,90

86 La Bota de Palo Cortado 19%  37,5 cl € 66,94 € 81,00

100 La Bota de MZ Pasada 16,5%  50 cl € 46,53 € 56,30

109 La Bota Oloroso 22%  37,5 cl € 67,77 € 82,00

108 La Bota Oloroso 22%  37,5 cl € 67,77 € 82,00

110 La Bota Manzanilla Florpower 22%  75 cl € 67,77 € 82,00
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Portugal - Douro

De Quinta do Passadouro dateert uit de 
18e eeuw en was altijd al vermaard om 
zijn portwijnen. Het domein is gelegen 
in de topregio Cima Corgo nabij het 
dorpje Pinhão. Het extremere klimaat - 
heet overdag, maar heel koude nachten 
- maakt dat de druiven er trager rijpen 
dan in de andere regio’s van de Douro. 
Dat resulteert in oogsten van de hoogste 
kwaliteit. Traditioneel komen de beste 
vintage en late bottled vintage porto’s 
van de gerenommeerde porthuizen dan 
ook uit dit gebied. Vanwege de steile hel-

lingen van leisteen en de geringe breedte 
van de terrassen, kunnen de druiven er 
alleen met de hand geplukt worden.  De 
wijnmakers werken bovendien bio-min-
ded en dragen duurzaamheid hoog in het 
vaandel.  Dit resulteert in wijnen van een 
hoog niveau.

Quinta Do Passadouro

Passa 2020 75 cl € 9,26 € 11,20

Passadouro Eekhoorn 2016 75 cl € 13,39 € 16,20

Passadouro 2017 75 cl € 13,55 € 16,40

Passadouro Reserva 2015 75 cl € 37,19 € 45,00
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Deze wijn is afkomstig van de Alente-
jo-streek, één van de grootste wijnbouw-
gebieden van Portugal, met de Spaanse 
grens in het oosten en de Algarve pro-
vincie in het zuiden. De regio is groten-
deels vlak, met schilderachtige glooien-
de heuvels en brede vlaktes bedekt met 
wijngaarden, olijfbomen en kurkbomen. 
De naam Divai betekent letterlijk ‘wijn’ 
in Swahili en symboliseert het godde-
lijke binnenin de relatie tussen mens 
en natuur. De wijnmaker is Luís Darte, 
twee keer (1997 en 2007) uitgeroepen tot 

‘Wijnmaker van het Jaar’ door het ‘Por-
tugese Wine Magazine’, en genomineerd 
voor ‘Beste Wijnmaker ter Wereld’ op de 
Prowein Awards 2010. Zelf komt hij uit de 
Douro-streek en past hij een gebalan-
ceerde combinatie toe tussen moderne 
en eeuwenoude wijntechnieken.

Portugal - Alentejo

Divai

Divai White 2021 75 cl € 6,53 € 7,90

Divai Red 2020 75 cl € 6,53 € 7,90
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Lang voorheen Lodewijk Waes aan de slag 
ging als wijnbouwer in Zwijnaarde, werd op 
dezelfde plek door Bourgondische hertogen 
reeds wijn gemaakt. Vandaag teelt Lodewijk 
er verschillende druivensoorten waaronder 
solaris, bianca en cabernet cortis op basis 
van eeuwenoude biodynamische principes 
en met een focus op manueel werk. Zo wil 
hij met respect voor de natuur wijn maken 
die jaar na jaar garant staat voor kwaliteit. 
Dat hij hierin slaagt, is duidelijk te zien aan 
de prijzen die Wijndomein Waes reeds in de 
wacht kon slepen. Zo kreeg men onder ande-
re, op verschillende jaren, de prijs voor beste 

Belgische wijn. Wijndomein Waes bevindt 
zich dankzij de nabijheid van de Schelde in 
een microklimaat. Een rivier kan er immers 
voor zorgen dat de omliggende omgeving 
extra zon krijgt, maar ook eerder gematigde 
temperaturen tijdens warme zomers en kou-
de winters. Bovendien warmen de zandbo-
dems snel op wat bijdraagt tot de rijping. Een 
teveel aan water zal dankzij deze bodems 
ook vlot aflopen. De ideale omstandigheden 
voor optimaal rijpe druiven dus!

België - Oost-Vlaanderen

Waes

Waes wit 2020 75 cl € 17,77 € 21,50

Waes Cabernet Blanc  75 cl € 17,77 € 21,50

Waes rood 2020 75 cl € 19,17 € 23,20
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Op een steenworp van de cultuurstad 
Maaseik liggen, op de zonovergoten 
zuidoosterhellingen langs de Maas, de 
10 ha grote wijngaarden van Wijndomein 
Aldeneyck. Met een voor wijndruiven 
uitstekend mineraalrijk kiezel- en grind-
terroir, wordt met veel passie de pinot 
blanc, pinot gris, pinot noir, chardonnay, 
en riesling druif verbouwd. De prachtige 
Maasvallei is de levensader in dit warme 
en droge stukje Limburg. Het warme mi-
croklimaat en de unieke stenige bodem 
garanderen een elegante en fruitige 

smaak met een lange afdronk. De hele 
vallei tussen Lanaken en Roermond is nu 
het droogste en warmste gebied van de 
Benelux. Alle Aldeneyck wijnen zijn reeds 
meermaals bekroond tot Beste Belgische 
Wijn. 

België - Limburg

Aldeneyck

Riesling ‘Mousserend’  75 cl UITVERKOCHT

Pinot Noir Brut ‘Mousserend’  75 cl UITVERKOCHT

Pinot Blanc 2021 75 cl UITVERKOCHT

Pinot Gris 2021 75 cl UITVERKOCHT

Pinot Gris Barrique 2021 75 cl UITVERKOCHT

Riesling 2018 75 cl UITVERKOCHT

Chardonnay Heerenlaak 2021 75 cl UITVERKOCHT

Pinot Noir 2020 75 cl UITVERKOCHT
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België - Limburg

Langs de oude Romeinse heirbaan in de 
gemeente Riemst schittert het fabelachtige 
kasteel Genoels-Elderen. Met 25 ha wijngaard 
in bezit is Genoels-Elderen vandaag één van 
de grootste en meest invloedrijke wijnkaste-
len in België. Wanneer de familie Van Rennes 
hier in 1990 introk, was er echter nagenoeg 
geen wijnbouw meer in de Limburgse vlak-
ten. De prachtige wijnkelders in het kasteel 
en de rijke wijngeschiedenis van dit land-
goed spraken enorm tot de verbeelding 
van de kersverse kasteelheer. Hij droomde 
ervan de wijngaarden van de Romeinen in 
hun oorspronkelijke glorie te herstellen. Het 

duurt dan ook niet lang vooraleer Jaap Van 
Rennes de knoop doorhakt en besluit de 
wijnteelt in Riemst nieuw leven in te blazen. 
Zijn dochter Joyce bleek hiervoor de perfec-
te ‘partner in crime’. Zij studeerde Oenologie 
in Zuid-Frankrijk en trok daarna meermaals 
naar Bourgogne om haar kennis te verfijnen. 
Met haar expertise en haar vaders goedlach-
se optimisme en werkijver werden in 1991 de 
eerste wijnstokken geplant. De trein naar 
een topwijn en internationaal prestige was 
vertrokken.

Genoels Elderen

Zwarte Parel ‘Methode Traditionelle’  75 cl € 15,62 € 18,90

Chardonnay Blauw 2019 75 cl € 14,46 € 17,50

Chardonnay Goud 2018 75 cl € 24,71 € 29,90

Pinot Noir rood 2017 75 cl € 28,02 € 33,90



142 143

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update.

Oké, het feit dat een wijndomein van de 
ene generatie naar de andere gaat is 
ondertussen geen uniek gegeven meer, 
maar hier gaat dit toch wel echt ver. In 
dit familiebedrijf is momenteel de elfde 
(!) generatie aan het roer. Wijnbegeerte 
sinds 1636... dat is er toch los over. Wat 
dit nog extra bijzonder maakt is dat de 
wijnmakerij al 4 generaties lang door 
vrouwen wordt gerund. Female power at 
its best! De wijngaarden bevinden zich in 
Bernkastel-Kues, Lieser en Brauneberg. 
De bekendste is de Berncasteler Dokter, 

al meer dan 200 jaar in handen van de 
familie. Terroir en duurzaamheid zijn 
de principes volgens welke ze hun wijn-
gaarden verbouwen. Terroir betekent 
voor hen niet alleen de structuur van de 
bodem, maar ook de beperking tot de 
Riesling druif alleen, de klimatologische 
omstandigheiden van hun wijngaarden, 
en het werk van hun team. 

Duitsland - Mosel

Wwe. Dr. H. Thanisch

Bernkastel-Kues Riesling Alte Reben 2020 75 cl € 14,79 € 17,90

Bernkasteler Badstube Riesling Kabinett 2020 75 cl € 14,79 € 17,90

Bernkasteler LAY Riesling Spatlese 2019 75 cl € 20,83 € 25,20

Berncasteler DOCTOR Riesling Kabinett 2020 75 cl € 28,84 € 34,90

Berncasteler DOCTOR Riesling Spatlese 2020 75 cl € 34,30 € 41,50

Berncasteler DOCTOR Riesling Auslese 2020 75 cl € 48,76 € 59,00
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Duitsland - Nahe

We bevinden ons in de Duitse gemeen-
te Bad Kreuznach, in de regio van Nahe. 
De familie Korrell komt oorspronkelijk 
uit Spanje en runt al meer dan 250 jaar 
een gemengd landbouwbedrijf. De Heer 
Johanneshof was de eerste in de Korrell 
familie die druiven begon te verbouwen, 
en in 1967 veranderde Wilfried Korrell 
(eindelijk...) de boerderij naar uitsluitend 
wijnbouw. Vandaag worden de wijngaar-
den gerund door Martin en Britta Korrell, 
de 6de generatie aan het roer. Martin 
werkt en leeft, dag na dag, volgens het 

motto “less is more”. Hij concentreert 
zich enkel en volledig op het hoofdza-
kelijke, waar hij het beste in is. Deze le-
venshouding reflecteert zich ook in Kor-
rell’s collecties. Veel verschillende wijnen 
maakt hij niet. Op die manier kan hij zich 
voluit focussen op het bekomen van het 
perfecte evenwicht en diepgaande ex-
pressiviteit van de klassieke, verfijnde 
druivensoorten die hij hanteert. 

Korrell

Slice of Paradise ‘Riesling Trocken’ 2021 75 cl € 12,31 € 14,90

Riesling Kabinett Feinherb 2020 75 cl € 11,49 € 13,90

Von Den Grossen Lagen Riesling 2019 75 cl € 19,75 € 23,90

Paradies ‘Riesling Trocken’ 2019 75 cl € 26,78 € 32,40
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 Geboren als zoon van het wijndomein 
Castel Peter Winery in Pfalz, trok Karsten 
Peter op zijn 30ste de wijde wereld in 
om ervaring op te doen als wijnmaker. 
Na enkele jaren reeds werd hij bekroond 
door Gault & Millau als “Rising Star of the 
Year” en in 2016 door The Frankfurter Al-
lgemeine Zeitung (het Duitse equivalent 
van The New York Times) als “Winemaker 
of the Year”. Gene kattenpis dus... In 2021 
nam Peter het domein van zijn ouders 
over en hernoemde het Karsten Peter. 
Zijn focus verlegde hij naar Chardonnay, 

Pinot Noir en Riesling. Wat deze grote 
mijnheer reeds heeft bewezen voor an-
dere domeinen, bewijst hij nu met eens 
zoveel overgave in de wijngaarden van 
zijn thuisstad. We zullen niet vreemd op-
kijken bij Crombé als hij nog meer groot-
se dingen neerzet de komende jaren.

Duitsland - Pfalz

Weingut Karsten Peter

Ancestral Riesling Trocken 2021 75 cl € 13,14 € 15,90

Ancestral Weiss Trocken 2021 75 cl € 13,14 € 15,90

Durckheim IC Riesling Trocken 2021 75 cl € 18,51 € 22,40

Mineral Chardonnay Trocken 2020 75 cl € 18,51 € 22,40

Saumagen Riesling Trocken 2021 75 cl € 38,84 € 47,00

Charme Spatburgunder Trocken 2020 75 cl € 21,82 € 26,40

Ancestral Rot Trocken 2021 75 cl € 15,62 € 18,90
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 Martin Mittelbach is een Wachau-insi-
der met het perspectief van een bui-
tenstaander. Hij is de vijfde generatie 
Mittelbachs die het historische Tegern-
seerhof runt, een landgoed dat meer 
dan 1000 jaar teruggaat. Ondanks de 
historische waarde van het landgoed 
kon je in deze regio geen veel progres-
sievere wijnmaker vinden met zijn eigen 
normen en manier van denken. Martin 
nam op zeer jonge leeftijd het landgoed 
over en veranderde meteen de manier 
waarop dingen werden gedaan. Zoals je 
je kunt voorstellen, was er wat wrijving 

met zijn vader, die de voorkeur gaf aan 
het maken van wijnen die zoeter waren. 
De druiven worden geoogst en rigoureus 
gesorteerd om eventuele botrytisdruiven 
eruit te halen en vervolgens gevinifieerd 
in roestvrij staal. Zijn wijnen zijn als zijn 
persoonlijkheid: intens, gefocust en zeer 
intellectueel en hebben weinig tot niets 
te maken met de vaak barokke wijnen 
dat de Wachau DAC rijk is. Op elk niveau 
blinken de wijnen van Tegernseerhof uit 
en kunnen ze naast de grootste produ-
centen in Oostenrijk staan.

Oostenrijk - Wachau

Tegernseerhof

Durnstein Gruner Veltliner 2021 75 cl € 11,98 € 14,50

Durnstein Riesling Fiederspiel 2020 75 cl € 12,73 € 15,40

Durnstein Riesling Fiederspiel 2021 75 cl € 12,73 € 15,40

Weissenkircher Smaragd 2019 75 cl € 20,58 € 24,90
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Oostenrijk - Burgenland

Bij Pittnauer pakken ze de zaken op 
eigenzinnige wijze aan. Eén blik op de 
website en je begrijpt al heel snel dat 
dit geen standaard wijnproducent is. En 
die eigenzinnigheid werpt zijn vruchten 
af! In Gols, een gemeente in Burgenland, 
maken Gerhard en Brigitte prachtige 
rode wijnen van vooral inheemse drui-
venrassen zoals zweigelt, blaufränkisch 
en sankt-laurent. Gerhard legt uit dat 
zijn unieke stijl de som is van talloze 
kleine beslissingen die op het gebied van 
wijngaardonderhoud en keldertechniek 

plaatsvinden. Elk detail doet er toe. Ook 
hier worden absoluut geen chemicaliën 
gebruikt en gaat men biodynamisch te-
werk. Hun wijnhuis zelf ziet eruit als een 
moderne kunstgallerij. Ook hun labels 
zijn rebels en onvoncentioneel. 

Weingut Pittnauer

Mash Pitt Orange Wine 2021 75 cl UITVERKOCHT

Pitti 2019 75 cl € 9,50 € 11,50

Pitti 2020 75 cl € 9,50 € 11,50

Pinot Noir 2021 75 cl € 13,14 € 15,90

St-Laurent 2019 75 cl € 12,81 € 15,50

Pannobile 2016 75 cl € 21,41 € 25,91

St-Laurent Rosenberg 2019 75 cl € 31,32 € 37,90

St-Laurent Altenberg 2013 75 cl € 18,10 € 21,90

Konig rosé 2020 75 cl € 9,05 € 10,95

Konig rosé 2021 75 cl € 9,92 € 12,00

By Nature rosé 2021 75 cl € 9,75 € 11,80

Pitt Nat white mousserend  75 cl € 18,84 € 22,80

Pitt Nat rosé mousserend  75 cl € 18,84 € 22,80
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Oostenrijk - Burgenland

Hier spreken we van een bliksemcarrière 
in de Oostenrijkse wijnbouw. De wijnma-
ker, Claus Preisinger heeft de status van 
een oenologisch wonderkind te zijn: op 
24-jarige leeftijd won hij, met zijn rode 
wijnen, reeds de prijs van ‘Oostenrijkse 
wijn van het jaar’. Hij is een gedreven 
perfectionist, en weet van alle cuvée’s 
een echt kunstwerk te maken. Biody-
namische wijnbouw is zijn passie en hij 
is een sterke believer in de kracht van 
puurheid. Dat zie je aan zijn minimalis-
tisch label, zijn uiterst strak en futuris-

tisch gebouw, en proef je uiteraard ook 
in zijn wijnen. Natuur, zuiverheid en 
mineraliteit sieren elke slok. Geen hout-
toetsen te bespeuren. Zijn 20 ha wijn-
gaarden zijn gelegen in Burgenland te 
Gols, dichtbij het Neusiedler meer. Claus 
is ook lid van de Pannobile, een collec-
tief uit Burgenland van 9 wijnboeren die 
vanaf 1994 strikt biodynamisch hun wijn-
gaarden bewerken en natuurwijn maken.

Claus Preisinger

Pet Nat Sankt Laurent Ancestral 2021 75 cl € 18,10 € 21,90

Ordinaire rosé Sparkling  75 cl € 18,10 € 21,90

Gruner Veltliner Erde 2020 75 cl € 30,33 € 36,70

Kalkundkiesel 2021 75 cl € 16,03 € 19,40

Kalkundkiesel 2020 150 cl € 36,36 € 44,00

Weisburgunder Erde 2017 150 cl € 67,77 € 82,00

Zweigelt Kieselstein 2021 75 cl € 11,57 € 14,00

Blaufrankish Kalkstein 2021 75 cl € 11,57 € 14,00

Puszta Libre 2021 75 cl € 11,49 € 13,90

Kalkundkiesel ROT 2019 75 cl € 15,62 € 18,90

Bonsai Blaufrankish Bushvine 2020 75 cl € 19,26 € 23,30

Pannobile 2017 75 cl € 23,39 € 28,30

Pinot Noir 2019 75 cl € 30,33 € 36,70

Blaufrankish Erde Luftgrasundr 2019 75 cl € 30,33 € 36,70

Blaufrankish Erde Luftgrasundr 2017 150 cl € 64,05 € 77,50

Pinot Noir 2019 150 cl € 67,77 € 82,00



148 149

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update.

Reeds in 2008, op 20 jarige leeftijd, be-
gon Christoph Wachter voluit te werken 
op het wijndomein van zijn vader om al 
twee jaar later de volle verantwoorde-
lijkheid op zich te nemen. Zijn speeltuin 
bestaat uit 16 ha wijngaarden in Süd-
burgenland, rond de steden Eisenberg 
en Deutsch Schützen. Van zodra hij aan 
het roer stond was het gebruik van her-
biciden en pesticiden uit den boze. Dit 
maakte hem één van de slechts drie 
producenten in Südburgenland die bio-
logisch telen met certificering. Zoals 

zijn vader en grootvader blijft hij zich 
focussen op het viniferen van de klassie-
ke blaufränkisch druif van de Eisenberg. 
Op hun wapenschild staat een hond af-
gebeeld. En jawel  hoor, die bestaat echt 
en heet ‘Stoney’. Waarom? Neen, de wijn 
maakt je niet stoned... maar hij heeft de 
neiging stenen uit de grond te graven. 
Can you blame him? Met een sterke neus 
wil je toch niet anders dan Burgenland’s 
heerlijke terroir opsnuiven. 

Oostenrijk - Burgenland

Wachter-Wiesler

Handgemenge  75 cl € 10,66 € 12,90

Handgemenge 2018 75 cl € 9,92 € 12,00

Handgemenge 2019 75 cl € 10,66 € 12,90

Handgemenge 2021 75 cl € 10,66 € 12,90

Béla-Jóska Blaufrankish 2019 75 cl € 13,14 € 15,90

Béla-Jóska Blaufrankish 2019 150 cl € 26,86 € 32,50

Deutsch Schutzen 2017 75 cl € 19,00 € 22,99

Deutsch Schutzen 2019 75 cl € 19,00 € 22,99

Deutsch Schutzen 2019 150 cl € 40,41 € 48,90

Ried Ratschen 2017 75 cl € 29,50 € 35,70

Ried Ratschen 2018 75 cl € 29,50 € 35,70

Ried Ratschen 2018 150 cl € 60,33 € 73,00

Ried Riehburg 2018 75 cl € 44,63 € 54,00

Ried Riehburg 2018 150 cl € 90,91 € 110,00
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Oostenrijk - Weinviertel

Het wijndomein Zillinger is een Oosten-
rijkse legende als het gaat om biodyna-
misch wijnmaken. Al sinds de jaren ’80 
is vader Hans Zillinger overgegaan op 
biologische landbouw, als één van de 
pioniers in Oostenrijk. Zoals zonen wel 
graag doen, heeft sinds 2013 zoon Johan-
nes er nog een schepje bovenop gedaan 
door biodynamisch tewerk te gaan. Hij is 
ervan overtuigd dat deze benadering de 
druiven meer vitaliteit geeft, met meer 
krachtige aroma’s als gevolg. Organisch 
telen is voor hen zéker geen trend, het 

is een levensstijl. Een gezonde bodem 
is de sleutel tot opmerkelijke en opwin-
dende wijnen. Johannes heeft zijn wijnen 
opgedeeld in 3 kwaliteitsniveaus: ‘Velue’ 
– toegankelijke natuurwijnen, ‘Reflexion’ 
– wijnen uit één wijngaard, met optimale 
reflectie van terroir en oogstjaar, en ‘Nu-
men’ – pure natuurwijnen, met zo weinig 
mogelijk menselijke invloeden. 

Johannes Zillinger 

JZ Velue Gruner Veltliner 2021 75 cl € 10,66 € 12,90

Numen Gruner Veltliner 2018 75 cl € 24,71 € 29,90

Numen Fumée Blanc 2018 75 cl € 27,19 € 32,90

Perpetuum 2017 75 cl € 43,80 € 53,00

Velue Zweigelt 2021 75 cl € 11,32 € 13,70

Revolution Red Solera  75 cl € 12,56 € 15,20

JZ Velue Cabernet rosé 2020 75 cl € 10,83 € 13,10

Dragonfly Orange wine  75 cl € 16,45 € 19,50
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In het idyllische landschap, vol met groe-
ne heuvels van de Südsteiermark, vind je 
het biologisch-dynamische wijngoed van 
Sepp en Maria Muster, op maar liefst 3 ki-
lometer van de grens met Slovenië. Oor-
spronkelijk is Sepp opgeleid tot oenoloog 
aan het oerconventionele Klosterneuburg 
te Wenen, maar samen met Maria besloot 
hij een volledig andere weg in te slaan: 
‘Ik ben erachter gekomen dat je als wijn-
boer de natuur vooral moet observeren 
in plaats van erin in te grijpen.” Omwille 
van hun succes zijn Muster’s natuurlijke 

wijnen enorm begeerd. Noma in Kopen-
hagen, het beste restaurant ter wereld, 
liep er als eerste mee weg. Dit opende 
het pad naar vele hotspots. In Scandina-
vië, New York en Japan sloeg deze stijl 
van wijn het eerst aan en daar kregen 
ze dan ook hun eerste grote klanten. 
Gelukkig is Crombé er ook in geslaagd 
een allocatie te verzilveren voor jullie. De 
wijnen zijn zowel complex alsheel puur. 

Oostenrijk - Südsteiermark

Sepp & Maria Muster

Sauvignon Blanc vom Opok 2020 75 cl € 23,80 € 28,80

Graf Sauvignon 2018 75 cl € 31,40 € 37,99

Graf Sauvignon 2019 75 cl € 31,40 € 37,99

Graf Morillon 2019 75 cl € 31,40 € 37,99

Sgaminegg 2018 75 cl € 42,48 € 51,40

Grafin Orange wine 2019 75 cl € 34,05 € 41,20

Erde Orange wine 2019 75 cl € 45,45 € 54,99

vom Opok 2020 75 cl € 23,80 € 28,80

Graf Zweigelt 2017 75 cl € 31,40 € 37,99
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Wijn is hun passie en hun tijd. Ze asso-
ciëren het met genieten van de rijkdom 
van het moment. Sinds 1984 runnen ze 
het domein met veel toewijding en en-
thousiasme. Iedereen die hen kent weet 
hoeveel belang er gehecht wordt aan het 
terroir. De bodem is hun meest waarde-
volle bezit en daar luisteren ze naar. Ze 
begrijpen de wijngaard tot in haar ziel. 
In Bündner Herrschaft zit veel diepte 
en veelzijdige geologische formaties 
verborgen onder het aardoppervlak, die 
zelfs een onopvallende wijngaard top-

status geven. Hun gezamelijk werk wordt 
bepaald door het streven naar uitsteken-
de en onmiskenbare kwaliteit. Leer het 
kennen en hou ervan. 

Patrick Adank 

Adank’s Brut  75 cl € 36,36 € 44,00

Flascher Chardonnay 2020 75 cl € 40,49 € 48,99

Flascher Pinot Noir 2020 75 cl € 22,23 € 26,90

Flascher Pinot Noir Alte Reben 2020 75 cl € 28,92 € 34,99

Spondis Pinot Noir 2019 75 cl € 59,50 € 72,00

Herrenacker 2019 75 cl € 84,30 € 102,00

Zwitserland - Graubünden
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Het wijndomein, opgericht in 1990, is uit-
gegroeid tot een van de meest bewon-
derde wijnhuizen in Tokaj. In het begin 
besloot Royal Tokaji zich te concentre-
ren op de productie van wijnen met één 
wijngaard, gemaakt van de First Growth- 
wijngaarden van Mézes Mály, Nyulászó, 
Szt. Tamás en Betsek. Erkend als een van 
de beste wijnmakers van de regio, com-
bineren ze traditionele technieken met 
moderne technologie om het bekroonde 
Royal Toaji-assortiment wijnen te creë-
ren. Royal Tokaji is de erkende leider van 

de renaissance van deze legendarische 
Hongaarse wijnen, die, in de woorden 
van de wijnauteur en mede-oprichter 
van het bedrijf Hugh Johnson, ‘een wijn 
is die engelen hardop zou laten zingen in 
lof’. Hun doel is om de wijnen van een van 
de meest gerenommeerde wijnregio’s uit 
de geschiedenis nieuw leven in te blazen 
en terug te brengen naar internationale 
bekendheid.

Royal Tokaji 

Royal Tokaji Furmint Dry 2019 75 cl € 9,75 € 11,80

Royal Tokaji Late Harvest GQFT 2018 50 cl € 11,82 € 14,30

Royal Tokaji Betsek Harslevelu 2020 75 cl € 20,00 € 24,20

Royal Tokaji Blue Label 5 Puttonyos 2017 50 cl € 32,07 € 38,80

Royal Tokaji Gold Label 6 Puttonyos 2017 50 cl € 48,68 € 58,90

Betsek First Growth 6 Puttonyos 2017 50 cl € 77,69 € 94,00

Hongarije - Tokaj
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Zuid-Afrika - Stellenbosch

Dit Zuid-Afrikaanse wijndomein werd in 
eerste instantie opgericht als landbouw-
bedrijf. De gronden zijn dusdanig gunstig 
gelegen dat ze als eerste in heel Stellen-
bosch ‘s ochtends de zon mogen verwel-
komen. Vandaar de naam De Morgenzon.
Hun totaal aan 55ha wijngaarden ligt 
tussen 200 en 400 m boven zeespiegel. 
Dankzij de nabijheid van de oceaan is 
er een relatief koel klimaat waardoor de 
druiven voldoende frisheid en fruitaro-
ma’s behouden. In de wijngaarden wordt 
gewerkt met respect voor de natuur. Veel 

plagen en ziektes worden met natuurlijke 
middelen bestreden. Het slim aanplanten 
van bepaalde bloemen en planten tussen 
de wijngaarden is hier een belangrijk on-
derdeel van. In zowel de wijngaarden als 
in de wijnkelder wordt Barok muziek ge-
speeld. Volgens de familie Appelbaum, de 
eigenaren van De Morgenzon, komt dit de 
kwaliteit van de druiven zeer ten goede. 

De Morgenzon

DMZ Sauvignon Blanc 2020 75 cl € 9,26 € 11,20

DMZ Sauvignon Blanc 2021 75 cl € 9,26 € 11,20

DMZ Chardonnay 2021 75 cl € 10,08 € 12,20

DMZ Chenin Blanc 2021 75 cl € 9,26 € 11,20

Chenin Blanc Reserve 2019 75 cl € 26,86 € 32,50

Maestro White 2018 75 cl € 17,27 € 20,90

DMZ Shiraz 2018 75 cl € 11,32 € 13,70

Maestro Red 2016 75 cl € 17,27 € 20,90

Maestro Red 2017 75 cl € 17,27 € 20,90
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Shaun kreeg het wijnbouwen, als zoon 
van onze eigen zaakvoerder Philip 
Crombé, met de paplepel mee. Van-
af zijn veertiende ging hij op stage bij 
verschillende wijnboeren in Frankrijk. In 
eerst instantie wou Shaun zijn Frans wat 
bijschaven, maar ondertussen leerde hij 
ook de kneepjes van het vak en vooral 
zijn passie kennen. Hij beleefde er de tijd 
van zijn leven. Op zijn 20ste trok Shaun - 
in een wat meer rebelse periode - naar 
Stellenbosch, de wijnstad bij uitstek van 
Zuid-Afrika. Hij heeft er vier jaar gewerkt 

bij verschillende wijnboeren. Toen groei-
de het idee om zijn eigen wijn te maken. 
Met weinig geld op zak moest hij creatief 
zijn: ruilhandel. Hij zou gratis werken in 
ruil voor de kans om met een deel van de 
druiven en installaties te kunnen werken. 
En zo geschiedde. Met bloed, zweet, en-
kele traantjes en weinig slaap werd snel 
resultaat geboekt. “In de, soms ruwe, 
Zuid-Afrikaanse wijnsector moet je je 
wat opwerken, voor je er je plaats kunt 
opeisen”, zegt Shaun altijd.

Zuid-Afrika - Stellenbosch

Ram / Rocking Ram

Ram Chenin Blanc Blend 2022 75 cl € 5,95 € 7,20

Rocking Ram Chardonnay 2021 75 cl € 12,73 € 15,40

Ram Shiraz Blend 2021 75 cl € 5,95 € 7,20

Rocking Ram Cabernet-Shiraz 2020 75 cl € 12,73 € 15,40

Ram Shiraz Blend rosé 2021 75 cl € 5,95 € 7,20
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Dit wijndomein heeft, sinds de opstart 
eind jaren 80, mee de standaard gezet 
voor moderne Pinot Noir in Oregon. Hun 
wijnakkers van 88 ha zijn gelegen in de 
meest prestigieuze terroirs van Willa-
mette Valley. Oprichter Mike Etzel start-
te dit met zijn schoonbroer, vandaar de 
naam Beaux Frères. Tegenwoordig is 
Mike niet meer actief in de kelder en gaf 
hij de fakkel door aan zijn zoon. Met be-
hulp van biodynamische en biologische 
technieken maakt hij, samen met zijn 
team, zeer natuurlijke en authentieke 

wijnen. Voor hun wijnbereiding maken ze 
gebruik van lokale, wilde gisten, en rijpen 
ze de wijn op Franse eiken vaten. Één van 
de mede-eigenaars van Beaux Frères is 
de fameuze wijncriticus Robert Parker.

USA - California

Beaux Frères

Gran Moraine Pinot Noir 2016 75 cl € 73,55 € 89,00
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Petulant Natural Malvasia 2021 75 cl € 26,45 € 32,00

Petulant Natural rosé Zinfandel 2021 75 cl € 27,27 € 33,00

Malvasia Bianca 2020 75 cl € 15,70 € 19,00

Malvasia Bianca 2021 75 cl € 17,52 € 21,20

Chenin Blanc Jurassic Parc  2021 75 cl € 27,27 € 33,00

Peter Martin Ray Chardonnay 2019 75 cl € 89,26 € 108,00

Scylla 2020 75 cl € 20,66 € 25,00

St-Georges Zinfandel Old Vine 2019 75 cl € 24,63 € 29,80

St-Georges Pinot Noir 2021 75 cl € 26,45 € 32,00

Rokurokubi & Inugami 2020 75 cl € 27,27 € 33,00

Cinsault Bechtold Vineyard 2021 75 cl € 27,27 € 33,00

Grenache Besson Vineyard 2021 75 cl € 28,43 € 34,40

Peter Martin Ray Cabernet Sauvignon 2019 75 cl € 38,02 € 46,00

USA - California

Alex Krause en John Locke richtten in 
2008 in Santa Cruz het wijnhuis Birichi-
no op. Birichino is hun troetelkindje en 
toen de twee hun benjamin boven de 
doopvont hielden, hadden ze hun sporen 
al meer dan verdiend in de wijnwereld, 
met decennialange ervaring in de Oude 
en de Nieuwe Wereld en samenwerkin-
gen met gerenommeerde wijnmakers op 
hun indrukwekkend curriculum. In hun 
wijnen willen ze het terroir en de drui-
ven zelf aan het woord laten, eerder dan 
hun eigen stempel te drukken: de oude 
wijnstokken die ze gebruiken, vertellen 

een verhaal dat vaak meer dan een eeuw 
bestrijkt. Technische ingrepen worden 
tot een minimum beperkt en er wordt 
ook niet aangemodderd met chemische 
rotzooi. De wijnen die hieruit voortvloei-
en zijn puur, intens en opwekkend. En 
waar komt die vreemde naam vandaan? 
Krause en Locke waren op zoek naar een 
originele naam, die haast onmogelijk uit 
te spreken is in het Engels. Hun eerste 
idee was Alluce, tot bleek dat dat ‘grote 
teen’ betekent! Birichino bleek niet al-
leen leuk te klinken, maar is ook Italiaans 
voor ondeugend.

Birichino
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Beaulieu Vineyard werd in 1900 opge-
richt door Georges de Latour en zijn 
vrouw Fernande toen zij 1,6 ha land koch-
ten in Rutherford. Dit lapje grond leverde 
de beste wijnstokken van de westelijke 
kant van Rutherford op. Georges was een 
innovator pur sang en werd bekend door 
het importeren van Phylloxera-resistente 
onderstammen uit Europa om de recent 
verwoeste jonge Californische wijnin-
dustrie herop te bouwen. Na de droogleg-
ging, toen de meeste wijnhuizen moes-
ten sluiten, verhoogde Beaulieu Vineyard 

net haar activiteiten door sacramentele 
wijn te verkopen aan de katholieke kerk. 
In 1940 bracht Beaulieu Vineyard de eer-
ste wijnoogst van de Private Reserve uit, 
100% Cabernet Sauvignon en voortbe-
stemd om de eerste cult-wijn van Napa 
Valley te worden. Deze wijn is krachtig 
in concentratie, diepte en elegantie. Één 
van de meest verzamelde Amerikaanse 
Cabernet Sauvignons ter wereld.

USA - California

Beaulieu Vineyard

Private Reserve Beaulieu Vineyard 2018 75 cl € 114,88 € 139,00
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Opus One is ontstaan in 1980 door een 
samenwerking tussen Baron Philippe de 
Rothschild van Mouton-Rothschild en Ro-
bert Mondavi, één van California’s meest 
beroemde wijnproducenten. Beide hun 
silhouetten worden dan ook op het eti-
ket afgebeeld. Hun visie bestond uit het 
maken van wijn met de cabernet sauvig-
non-druiven uit Napa Valley, maar in de 
stijl van Bordeaux. Al in 1989 bouwden zij 
een nieuwe, ultramoderne wijnmakerij 
in Oakville. De wijn was toen al één van 
de duurste van Californië, maar deze 

bereikte in de jaren 90 een cultstatus 
dankzij de grote vraag uit zowel Europa 
als Azië. Men past een rijping toe van 18 
maanden in nieuwe Franse eiken vaten 
en dan nog eens 15 maanden op fles. De 
bijna 70 ha druivenstokken kunnen jaar-
lijks gemiddeld 25.000 kisten produce-
ren. Deze wijn wordt als één van de beste 
ter wereld erkend.

USA - California

Opus One

Opus One 2019 75 cl € 371,90 € 450,00
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Pym Rae 2017 75 cl € 351,24 € 425,00

USA - California

Alfred Tesseron is geboren en getogen 
in de wijncultuur van Bordeaux. Toen 
hij de kans kreeg om stage te lopen in 
Amerika aarzelde hij geen moment. Twee 
maanden werden zes jaar. Op het hoog-
tepunt van de wijncrisis kocht zijn vader 
in 1975 plots Château Pontet Canet op in 
Bordeaux en werd hij teruggefloten naar 
zijn thuisland om mee te helpen. Ook 
al bouwde hij dit familiedomein uit tot 
een gevestigde waarde, zijn verlangen 
voor de Verenigde Staten bleef bestaan. 
Uiteindelijk kocht hij in 2016 het land-
goed op van Robin Williams. Uit respect 

noemde hij de wijn Pym-Rae (beide de 
middelste namen van twee van Williams’ 
kinderen). De wijngaarden zijn hoog ge-
legen op Mount Veeder, met een gemid-
delde van 500m. De soms steile hellingen 
bemoeilijkt het bewerken van het land 
wat resulteert in een bescheiden druive-
noogst. Dit verklaart de exclusiviteit van 
Tesseron Estate.

Tesseron Estate



160 161

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update.

Argentinië - Mendoza

In 2009 ontstond er een hechte vriend-
schap tussen acht verschillende CEO’s 
van grote bedrijven die gezamenlijk de 
cursus ‘Challenge of Leadership’ volgden. 
Na afloop van deze intense cursus wil-
den zij hun vriendschap bezegelen. Het 
idee ontstond om gezamenlijk een klein 
wijngoed te beheren. Dit werd een veel 
langere zoektocht dan initieel gedacht. 
Eerst zochten ze in Frankrijk en Italië, 
maar daar waren de prijzen peperduur 
door de interesse van Chinese en Russi-
sche investeerders. Uiteindelijk beland-
den zij in Argentinië en vonden ze op 

zo’n 150 km ten zuiden van Mendoza, in 
de Uco-valley, een landgoed op 1200 tot 
1400 m hoogte. Ze begrepen direct dat 
hier kansen lagen met buren als Clos de 
Los Siete (van de beroemde wijnguru Mi-
chel Rolland) en Salentein (van Meindert 
Pon), maar ook zanger Bono van U2 was 
hier een wijngoed begonnen. Dit werd 
ook snel bevestigd in de kwaliteit van 
hun wijn. Ze passen ook de principes van 
organische wijnteelt toe, maar wachten 
nog op hun certificering. Op het label 
staan de vingerafdrukken van alle eige-
naars van dit wijngoed.

Alpasión

Gran Chardonnay 2020 75 cl € 23,14 € 28,00

Gran Chardonnay 2021 75 cl € 23,14 € 28,00

Cabernet Sauvignon 2020 75 cl € 14,30 € 17,30

Malbec 2020 75 cl € 14,30 € 17,30

Gran Malbec 2019 75 cl € 21,32 € 25,80

Gran Cabernet Franc 2020 75 cl € 23,14 € 28,00
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Dit is het ambitieuze (zij)project van Lau-
ra Catena, dochter van Nicolás, wijnma-
ker van Catena Zapata. Volledig op haar 
eentje reisde zij op 15 jarige leeftijd naar 
Frankrijk om kunst te studeren.  Daar be-
gon haar levenslange obsessie met Sar-
tre en Camus, maar ook het Louvre en 
het Centre Georges Pompidou, waar ze 
talloze uren doorbracht. Toen deze zelf-
verklaarde francofiel terugkeerde naar 
Argentinië was ze aangetrokken tot de 
pinot noir klonen uit Dijon die haar vader 
begin jaren ‘90 plantte op de grote hoog-

tes van de Mendoza, tussen maar liefst 
1120 en 1450m! Deze wijnen waren ver-
bazingwekkend elegant en lagen in lijn 
met de oudwereldse stijl van Bourgogne. 
Dit nam ze volledig in handen en wou ze 
tot in de puntjes bestuderen en perfec-
tioneren. Daarin is ze ondertussen voluit 
geslaagd! Er zijn 4 verschillende perce-
len, die telkens in één wijn vervat zitten: 
Grand Mère, Grand Père, Histoire d’A en 
La Savante. De naam van dit project is 
een eerbetoon aan haar overgrootvader 
Nicola die alles begon.

Argentinië - Mendoza

Domaine Nico

Grand Mere Pinot Noir 2020 75 cl € 20,58 € 24,90

Grand Pere Pinot Noir 2020 75 cl € 20,58 € 24,90

Histoire d’A 2019 75 cl € 32,15 € 38,90

Histoire d’A 2020 75 cl € 36,28 € 43,90

La Savante 2020 75 cl € 36,28 € 43,90

Le Paradis 2017 75 cl € 200,00 € 242,00
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Chili - Maipo

In 1997 sloten barones Philippine de Ro-
thschild, voorzitter van de adviesraad 
van Baron Philippe de Rothschild SA, 
en Eduardo Guilisasti Tagle, voorzitter 
van Viña Concha y Toro SA, een samen-
werkingsovereenkomst met het oog 
op het creëren van een uitzonderlijke 
Frans-Chileense wijn genaamd Almavi-
va. Geproduceerd onder de gezamen-
lijke technische supervisie van beide 
partners, behaalde de eerste vintage 
onmiddellijk internationaal succes bij de 
lancering in 1998. Het Château-concept 
werd in de 19e eeuw in Frankrijk geïntro-

duceerd als een manier om het creatieve 
meesterschap van wijnboeren uit Bor-
deaux te eren. Almaviva was de eerste 
wijn in Chili die werd gecreëerd volgens 
dit Franse Château-concept, rekening 
houdend met uitzonderlijk terroir, één 
unieke bodega en één technisch team - 
waarvan de drie zich exclusief toeleggen 
op de productie van één wijn van onge-
evenaarde kwaliteit en uitmuntendheid.

Almaviva

Almaviva 2019 75 cl € 139,67 € 169,00

Almaviva 2018 150 cl € 297,52 € 360,00
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Chili - Maipo

Na een succesvolle carrière in Zuid-Afri-
ka en Californië richtte de Nieuw-Zee-
landse wijnmaker Brett David Jackson 
zijn pijlen op het Chileense Valdivieso, 
ondertussen wereldbekend. Brett is be-
dachtzaam, het liefst met zijn vak bezig, 
en staat niet graag op de voorgrond. Zijn 
focus ligt op het binnenhalen van zo 
gezond en rijp mogelijke druiven uit de 
wijngaarden. Druiven die makkelijk en 
natuurlijk, zonder al te veel ingrepen, een 
goede wijn worden. De beoogde wijnstijl 
van Valdivieso is dit van volle, soepele en 

toegankelijke wijnen, die betaalbaar zijn. 
Het huis Valdivieso dateert van 1879 en is 
daarmee één van oudste wijndomeinen 
uit Chili. Ondertussen zijn zij een wereld-
speler geworden met wijngaarden in Val-
le de Maipo, Maule, Rapel en Casablanca. 

Valdivieso

Sauvignon Blanc 2021 75 cl € 5,95 € 7,20

Chardonnay 2021 75 cl € 5,95 € 7,20

Chardonnay Reserva 2020 75 cl € 10,58 € 12,80

Chardonnay Reserva 2021 75 cl € 10,58 € 12,80

Merlot 2021 75 cl € 5,95 € 7,20

Cabernet Sauvignon 2020 75 cl € 5,95 € 7,20

Reserva Carmenère 2019 75 cl € 10,58 € 12,80

Reserva Syrah 2017 75 cl € 10,58 € 12,80

Caballo Loco N°18  75 cl € 37,19 € 45,00

Caballo Loco N°19  75 cl € 37,19 € 45,00

Cabernet Sauvignon rosé 2021 75 cl € 5,95 € 7,20
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De man die verliefd werd op Zuid-Ame-
rika, vervolgens leerde vinifiëren bij Phi-
lippe Pacalet en Marcel Lapierre, en zich 
in 2006 definitief in Chili vestigde om 
zijn eigen wijnen te maken van eeuwen-
oude, hoog en koud gelegen, dry-farmed 
wijngaarden in Maule en Bio Bio. Pio-
nierde daar de maceration-carbonique 
van de door grote bedrijven verguisde 
Paìs-druif, tot hij in de ban raakte van 
de nóg eenvoudigere Pipeño-vinifica-
tie. Hierbij worden druiven ontsteelt en 
spontaan vergist in grote open contai-

ners genaamd ‘lagares’, vervolgens met 
voeten getreden en heel kort gerijpt in 
houten ‘pipas’. Pipeño-vinificatie is volle-
dig gericht op jonge, vrolijke consumptie, 
oorspronkelijk bij feestelijkheden binnen 
de eigen boerengemeenschap. De per-
fecte antithese dus van de loodzware 
houtbakken waar Chili internationaal om 
bekend is geworden.

Chili - Maule

Louis-Antoine Luyt

Garda Blanca 2017 75 cl € 17,35 € 20,99

Gamay Blanc 2020 75 cl € 17,35 € 20,99

Gamay Blanc 2021-2022 75 cl € 17,35 € 20,99

Pipeno Carrizal Blanco 2022 100 cl € 17,52 € 21,20

Huasa De Pilen Alto 2019 75 cl € 17,35 € 20,99

Huasa De Pilen Alto 2021 75 cl € 17,35 € 20,99

Pais de Quenehuao 2019 75 cl € 17,35 € 20,99

El Mismo Pais 2021 100 cl € 17,52 € 21,20

Pipeno Portezuelo 2020 100 cl € 17,52 € 21,20

Pipeno Coronel Maule  2022 100 cl € 17,52 € 21,20
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LIMESTONE COAST

Stickleback Red 2017 75 cl € 9,26 € 11,20

Heartland Shiraz 2019 75 cl € 13,39 € 16,20

BAROSSA VALLEY

Ben Glaetzer ‘Wallace’ 2020 75 cl € 18,68 € 22,60

Ben Glaetzer ‘Bishop’ 2018 75 cl € 24,62 € 29,79

Ben Glaetzer ‘Anaperenna’ 2018 75 cl € 40,08 € 48,50

Ben Glaetzer ‘Amon-Ra’ 2018 75 cl € 60,25 € 72,90

Australië - South Australia

Nergens in Australië zijn de wijngaarden 
ouder, is de geschiedenis rijker en zijn 
de tradities steviger aanwezig dan in 
Barossa Valley. En net hier is de familie 
Glaetzer al voor 130 jaar even diep ver-
ankerd als de oude wijnstokken zelve. 
Terwijl zijn vader eerder rustiek en hout 
gelagerd tewerk ging, zet Ben Glaetzer 
qua wijnstijl veel meer in op zuiverheid 
van fruit en expressie van terroir. Rijpere 
fruitaroma’s zijn absoluut welkom, maar 
ze moeten steeds fris en levendig aan-
voelen, en daar slaagt hij als de beste in. 
Hij wordt dan ook als één van de meest 

prominente leden van de moderne school 
in de vallei beschouwd. James Halliday, 
de bekendste wijnexpert van Australië, 
geeft het wijngoed al drie jaren ach-
tereen vijf sterren. Naast zijn kleppers 
uit Barossa, heeft Ben Glaetzer ook een 
meer volumegerichte wijn gelanceerd, 
de Heartland-series, afkomstig van de 
zuidelijker gelegen Langhorne Creek en 
Limestone Coast. Ook deze wijnen heb-
ben verassend veel karakter, een mond 
vol fruit en complexiteit, en dit voor een 
heel interessante prijs.

Ben Glaetzer
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Er is zo veel te vertellen over Taras 
Ochota… Een legende. Een pionier. Een 
belangrijk wijnmaker van onze generatie. 
Een surfende punk-rocker met een talent 
voor wijn. Een boezemvriend van die an-
dere legende, Eben Sadie. Met zowel een 
business-diploma als eentje van Oenolo-
gie deed Ochota samen met zijn vrouw 
Amber ervaring op in Californië, Zweden 
en Italië om vervolgens terug te keren 
naar Zuid-Australië en een eigen domein 
te starten in 2008. Zoals de grootouders 
van Ochota hem reeds voordeden pro-

duceerde hij wijnen met minimale inter-
ventie en zocht hij naar ‘energie’ in een 
wijn. Hij inspireerde een volgende gene-
ratie wijnmakers. Zijn wijnen zijn steeds 
daags na release uitverkocht en winnen 
jaarlijks aan populariteit. En zoals zo 
vaak wordt een artiest na zijn dood, in 
2020, nog meer geëerd dan ervoor. Am-
ber zet vandaag de zware nalatenschap 
van haar man met veel succes verder, 
exact zoals Taras zou gewild hebben.

Australië - South Australia

Ochota Barrels

Slint Chardonnay 2020 75 cl € 34,71 € 42,00

Slint Chardonnay 2021 75 cl € 34,71 € 42,00

A Forest Pinot Noir 2021 75 cl € 34,71 € 42,00

Fugazi Grenache 2020 75 cl € 34,71 € 42,00

Fugazi Grenache 2021 75 cl € 34,71 € 42,00



166 167

excl. btw incl. btw

Onder voorbehoud van beschikbaarheid stock en prijswijzigingen.
Bekijk onze webshop voor de meest recente update. 

Pounamu is een van de drie wijnen waar-
mee de Nieuw-Zeelandse oenologe Fleur 
McCree, met eigen wijngaarden in het 
wijndistrict Marlborough, sinds enkele 
jaren van zich laat horen. Marlborough 
ligt in het noordoosten van het Zuiderei-
land, ten westen van de stad Wellington. 
Dat het een gebied is met ideale omstan-
digheden voor wijnbouw blijkt wel uit het 
succes dat met name de witte sauvig-
non-blancwijnen uit Marlborough heb-
ben. Fleur McCree en haar partner Mark 
Duns begonnen in 2002, toen zij in de 

Waihopai-vallei een oude schapenboer-
derij met 40 hectare grond vonden die 
uitermate geschikt bleek voor wijnbouw. 
Sindsdien timmert Fleur McCree – met 
duurzaamheid hoog in het vaandel en de 
hulp van de beroemde oenologe Eveline 
Fraser – zeer overtuigend kwalitatief en 
innovatief aan de weg.

Nieuw-Zeeland - Marlborough

Pounamu

Pounamu Sauvignon Blanc 2022 75 cl € 11,49 € 13,90


