


Terre des Anges 2016 

Sauvignon Blanc - Frankrijk 

 

Frisse, fijne witte wijn. Beschikt over een palet aan primair 
fruit en een expressief smaakpatroon. 

 

Per fles: € 7,50 /st 

Per 6 flessen: € 7,25 / st 

Per 12 flessen: € 7,00 / st 

 

 

Cheverny blanc sec 2016 

Loire - Frankrijk 

 

Gemaakt door Pascal Bellier, dit is een blend van 80%      
sauvignon en 20% chardonnay. Cheverny met de expressie 
van Sancerre. Verfrissend smaakpalet in limoentonen, licht 
en elegant.  

 

Per fles: € 10,50 /st 

Per 6 flessen: € 10,25 / st 

Per 12 flessen: € 10,00 / st 

 

CHÂTEAU GRAND BATEAU 2016   

Sauvignon—Frankrijk 

 

De wijn is mooi helder en bleekgeel van kleur.  Zijn geur is 
opvallend aromatisch met hints van vanille, eikenhout en exo-
tische vruchten. Eenmaal in de mond komt hij vrij krachtig en 
toch elegant over. Beschikt over eigenschappen, die zowel de 
jonge wijndrinker als de fervente wijnliefhebber voor zich 
weet te winnen.  

   

Per fles: €  10,50 / st 

Per 6 flessen 10,25 / st 

Per 12 flesssen: € 10,00 / st 

                   



Lindenhof paarl 2016 

Chardonnay - Zuid-Afrika 

 

Na de gisting werd deze wijn kort gerijpt op kleine eikenhou-
ten vaten. Geur en smaak zijn zeer gedoseerd aanwezig met 
een heerlijke frisheid. Fraaie Chardonnay met een fijn aroma 
van eikenhout, fruit en toast. De smaak is sappig rond en ro-
mig. 

 

Per fles: € 10,50 /st 

Per 6 flessen: € 10,25 / st 

Per 12 flessen: € 10,00 / st 

 

Brunel de la gardine 2015 

Côtes du Rhône - Frankrijk 

Cépages: Viognier, Marsanne, Rousanne en Grenache Blanc.   

 

De kleur is goudgeel met groene tinten, in de neus aroma’s 
van witte bloemen en geel fruit, versterkt door een vleugje 
exotische en citrusvruchten. In de mond zeer alert, fris en 
verleidelijke suave. 

 

Per fles: € 11,50 /st 

Per 6 flessen: € 11,25 / st 

Per 12 flessen: € 11,00 / st 

 

CHÂTEAU LE FAGÉ 2015 

Moelleux Bergerac—Frankrijk 

 

De kleur is goudgeel. Neus van witte vruchten op siroop. Een 
zachte flexibele, lichtgewicht, delicate zoetheid die zich ver-
mengt met een heerlijk fruitig palet. Wij waarderen haar ba-
lans, versheid en tederheid. 

 

Per fles: € 9,50 / st 

Per 6 flessen: € 9,25 / st 

Per 12 flessen: € 9,00 / st 

 

 



Terre des Anges 2015 

 

Cabernet Sauvignon - Frankrijk 

 

Gemaakt van 100% Cabernet Sauvignon. Deze wijn heeft mooi 
fruit en zachte tannines, een volmondige smaak. 

 

Per fles: € 7,50 /st 

Per 6 flessen: € 7,25 / st 

Per 12 flessen: € 7,00 / st 

 

Davide Rouge 2016  

 

45% Syrah, 35% Merlot, 20% Carignan  -  Frankrijk 

 

Wijn van merlot, aangevuld met een sappige syrah verstevigd 
door Carignon afkomstig van een 70 jaar oude wijngaard. Zeer 
mooie prijs/kwaliteit. 

 

Per fles: € 9,00 /st 

Per 6 flessen: € 8,75/ st 

Per 12 flessen: € 8,50 / st 

 

Sirius 2014 – Bordeaux (P. Sichel – Château Palmer Margaux) 

 

60% Merlot en 40% Cabernet Sauvignon - Frankrijk 

 

Diep rood van kleur; een elegant, complex boeket van rode bes-
sen, kersenpitten en cacao, verlengd door een rijk  
verhemelte.  

 

Per fles: € 9,50 /st 

Per 6 flessen: € 9,25 / st 

Per 12 flessen: € 9,00 / st 



 

Filoco Tinto 2014 - Quinta do Filoco 

 

40% Touriga Nacional, 20% Touriga Franca, 40% Tinta Roriz - 
Portugal 

 

Marta Macedo neemt als jonge vrouw de Portugese wijngeschie-
denis in handen, een totaal vernieuwde aanpak van de Douro wij-
nen. Sterk gespierd, met strak fruit en zeer veel finesse! 

 

Per fles: € 10,00 /st 

Per 6 flessen: € 9,75 / st 

Per 12 flessen: € 9,50 / st 

 

CHÂTEAU GRAND BATEAU 2015 

 

Cépages: 65% Merlot en 35% Cabernet-Sauvignon 

 

De kleur van deze bordeaux is robijnrood met purperen tinten. 
In de neus  viooltjes, kersen, vanille, cassis en pruimen. In de 
mond een aanzet van zwart fruit, elegant en fris middenstuk 
en een gestructureerde en evenwichtige finale. 

 

Per fles:  € 10,50 / st 

Per 6 flessen: € 10,25 / st 

Per 12 flessen: € 10,00 / st 

 

 

NERIO NARDO 2013 (Schola sarmenti) 

 

80% Negroamaro, 20% Malvasia Nera di Lecce—Italië 

Rustiek en dynamisch karakter. Beschikt over heel veel charme 
en is zeer elegant. Wijn met grote finesse, intrigerend fruit, 
ondersteund door een aparte kruidigheid waar indrukken van 
kruidnagel, kaneel en steranijs nooit ver weg zijn. Het is een 
wijn met een verleidelijke mooie mondvulling. 

 

Per fles: € 15,00 /st 

Per 6 flessen: € 14,75 / st 

Per 12 flessen: € 14,50 / st 



 

Garciano 2013 - Azul Y Garanza 

Navarra - Spanje 

 

Gemaakt met de druiven Graciano en Garnache en werd 6 
maand houtgelagerd. Garciano is een nobele en krachtige druif, 
die we vooral terugvinden bij de beter rioja. De stijl van deze 
wijn is min of meer te vergelijken met Gigondas of andere pro-
vencaalse sterke wijnen.  

 

Per fles: € 13,50 /st 

Per 6 flessen: € 13,25 / st 

Per 12 flessen: € 13,00 / st 

 

 

Filoco Tinto Reserva 2014 - Quinta do Filoco 
 

40% Touriga Nacional, 40% Touriga Franca, 20% Tinta Roriz - 
Portugal 

 

Intense, complexe maar zeer verfijnde, elegante wijn.  
Weelderige aroma’s van donker bosfruit, chocolade, verse es-
presso, een licht getoaste toets en een vleugje tabak.  
Intense volle wijn smaak met heel wat zwart fruit en een  
fijne concentratie. Uitmuntende wijn! 

 

Per fles: € 14,00 /st 

Per 6 flessen: € 13,75 / st 

Per 12 flessen: € 13,50 / st 

 

Cubardi 201 - IGT Salento 

Schola Sarmenti - Italië 

 

100% primitivo di Salento. Deze wijn werd gemaakt met stok-
ken van 65 jaar oud en is dan ook een absolute top in zijn gen-
re. Massieve kruidigheid, krachtig en toch zeer charmant…. 
Steeds een verassing! 

 

Per fles:  € 17,50 / st 

Per 6 flessen: € 17,25 / st 

Per 12 flessen: € 17,00 / st 



 

 

Baron Charcot Pays d’Oc Rosé 2015 

Grenache en Syrah - FrankrijK 
  

Schitterende rosé met florale aroma’s en veel finesse, met 
een mondvullend karakter. 

  

Per fles: € 7,50 /st 

Per 6 flessen: € 7,25 / st 

Per 12 flessen: € 7,00 / st 

 

Gris de Gris 2016 – Château Corneilla  

Roussillon - Frankrijk  
 

Mooie rosé met aroma’s van bessen en aardbeien. Elegant ver-
leidelijk gemaakt van Granache en Syrah, dicht bij de zee en 
‘s nachts geoogst om de versheid te behouden. Complexe 
structuur met een mooie fraîcheur en een lange aromatische 
finale. 

per fles: € 9,50 /st 

Per 6 flessen: € 9,25 / st 

Per 12 flessen: € 9,00 / st 

 

Cinsault 2016  Laurent Miquel 
 

60% Cinsault en 40% Syrah -  Languedoc - Zuid-Frankrijk 
 
Volmondige, frisse roséwijn met fijne zuren van getalen-
teerd wijnmaker Laurent Miquel uit Saint-Chinian in de 
Franse Languedoc. De smaak is elegant, lekker fris, fruitig, 
droog en subtiel met heerlijk zomerse aardbeien en rode 
bessen fruit. 
  

Per fles: € 9,50 /st 

Per 6 flessen: € 9,25 / st 

Per 12 flessen: € 9,00 / st 



 

 

 

 

 

  

  Pont de Ferro - Brut Reserve 
 
Rijping van 18 maand op fles en zeer lage dossage (3,4gr).  
Cépages: Macabeo, Xarel-Lo en Parellada. De wijngaarden 
zijn gelegen in één van de beste gemeenten (Tiana)…  
Superkwaliteit! 
  
  
Per fles: € 10,50 /st 
Per 6 flessen: € 10,00 / st 
 
 

 

Casa Valduga Reserva 25 Meses Brut—Vintage 2014 
 

70% Chardonnay en 30% Pinot Noir - Brazilië 

 
Het fermentatieproces van deze cava heeft zijn 2e fase in 
de fles gedurende 25 maanden. Goudkleurig met een con-
stante, fijne pareling. Het boeket is elegant en doet denken 
aan specerijen, amandelen en tropische vruchten.  
 
Per fles: € 14,00 /st 
Per 6 flessen: € 13,50 / st 
  
 
  

 

Burmester 
 

White:   geur en smaak zijn exotisch fris en delicaat met een aromatische  
  complexiteit.(Malvasia Fina, Malvasia Dorada en Rabigato) 
  
Tawny:   volle kleur, dakpanbruin in de rand. Helder en zuiver in het glas met  
  daaronder amandel, rozijnen, vanille en karamel. Aangenaam romig, soepel  
  op de tong met volle structuur, erg verleidelijk met rijpe bessen, rozijnen 
  fruit en mooie afdronk met vanille.  
             (Touriga Nacional, Touriga Franca en Tinto Roriz) 
 
Per fles: € 10,50 /st 

 

 


