
HERFSTPROEF                                                                          november 18 
 
Weg uit de kelder, kom binnen in de woonkamer van Cavaman en co, zet u in de zetel of hang aan de 
proeftoog voor een huiselijke herfstproeverij. 
 

  1. We starten met een feestelijke Spumanté Biologico van Rocca dei forti brut. 
Rocca dei Forti vernieuwt zijn traditie volgens de harmonie van de natuur, waar alles eenvoudig, vitaal en echt is. 
De nieuwe Brut Biologico mousserende wijn is gemaakt van druiven uit gecertificeerde wijngaarden en geteeld 
volgens de biologische landbouwmethoden. 
Een kwaliteitsproduct dat respect heeft voor het milieu en de mensen die erin leven. Gemaakt met Trebbiano, 
drinken als apéritief of bij vis. 
    Dit lekkers is bij ons te koop aan 10 €/fles 
 
ik bestel  

 

Witte wijnen: 
 
2. Preciso grillo     5,70 €/fles     Italie, Sicilie 
Licht strogeel, met gouden schijn,Grillo is de druif uit Siciliê met fijne zachte aroma’s. Fruitige neus met citrus en  
bloemige toetsen, evenwichtig, leuk terraswijntje! 
 
ik bestel  

 
3. Steengoed chenin     6,50 €/fles     Zuid-Afrika, Western Cape (eigen label) 
Levendige aroma's van gebakken appels en kweeperen. In de mond, grapefruit en citrus smaken, worden 
ondersteund door verfrissende zuren en mineraliteit. Een heldere, schone, expressieve wijn met pure fruitsmaken 
voor dagelijks gebruik. Veelzijdige combinaties met eten, zoals bij gevogelte, schaaldieren en groentenschotels. 
Ook als aperitief. 
 
ik bestel  

 
4. MAN Mullers Valley chenin/viognier/roussanne    7,20 €/fles     Zuid-Afrika, Stellenbosch 
Wijn met een topverhaal: 
MAN Family Wines is een jonge joint venture (°2001) van 3 van de meest getalenteerde Zuid-Afrikaanse 
wijnbouwers en vrienden. Om de kerk in het midden te houden vatten ze het snode plan op de initialen van hun 
vrouwen (Marie, Anette, Nicky) voor de naam van hun domein te gebruiken. Op deze manier konden ze zeggen 
dat ze de weekends aan het werk waren voor hun vrouw.  
Alle gekheid op een stokje... Mr. Condé en de broers Myburgh staan ook voor duurzame wijnbouw. Ze werken 
samen met 30 wijnboeren die het fruit aanleveren en die ook aandeelhouder zijn van M.A.N. Deze respectvolle 
manier van werken ondersteunen wij ten volle! 
MAN Muller's Valley is een toffe, frisse, originele blend die hoofdzakelijk bestaat uit Chenin Blanc (68%). De 
Chenin Blanc geeft deze Muller's Valley zijn fruitige karakter met aroma's van guava, meloen en een zachte 
minerale aciditeit. De 22% houtgerijpte Viognier zorgt voor het aroma van bloemetjes en was, 10% houtgerijpte 
Rousanne brengt body en lengte bij aan het palet en aroma's van kruiden en viooltjes in het boeket. Echt een 
juweeltje van een passe-partout wijn die ook ingezet kan worden als aperitief, bij sushi, oesters, aziatische 
curry's, aziatische gerechten met een zoet-zure saus of zomerse salades. 
 
ik bestel  

 
5. Alma Cercius in vino erotico chardonnay/viognier/sauvignon blanc     7,50 €/fles      
    Frankrijk, Languedoc 
Alma Cersius strekt zich met z'n 1200ha uit over het grondgebied van 3 gemeenten in de buurt van Béziers: 
Cers, Portiragnes, Villeneuve-lès-Béziers. De druiven staan op een bodem van 'galets roulés' en genieten er van 
maritieme invloeden en een zacht zeebries. Sinds 2009 heeft Alma Cersius een eigen gamma premium wijnen op 
de markt gebracht die ondertussen talloze medailles op concours wereldwijd wegkaapten. Gedreven door een zin 
voor kwaliteit en creativiteit verkoopt Alma Cersius jaarlijks niet minder dan 2 miljoen flessen wijn in Frankrijk en 
ver daarbuiten. In vino Erotico blanc is super voor z'n prijs, de erotiek krijgt u er gratis bij. Dit is een originele 
blend van licht houtgerijpte Chardonnay, Viognier en Sauvignon. Lichtgele, schitterende wijn met een intense, 
bijzonder gevarieerde neus die het beste van de Chardonnay, Viognier en Sauvignon moeiteloos combineert: de 
frisse citrus- en grassige toetsen van de Sauvignon, de body en de lengte van de Chardonnay en het exotische 
en steenfruit van de Viognier. De bodem zorgt voor een mooie mineraliteit. Wij bemerkten ook een heel elegant 
houttoetsje! Aan deze wijn kan je wel blijven ruiken! De volle aanzet is even aangenaam als de geur waarbij 
opnieuw de mooie balans tussen vettigheid en zuren opvalt. De middellange afdronk is mooi gestructureerd, erg 
verfijnd en fris! Dit is een topper voor deze prijs! Te ontkurken bij schaal-en schelpdieren of een warm 
visgerechtje. 
 
ik bestel  

 
 



6. Les Bastions gros manseng/petit courbu/arrufiac     7,50 €/fles     Frankrijk, Sud-Ouest 
Plaimont is gelegen in het zuid-westen van Frankrijk. De wijn is verrassend gemaakt van de vergeten druiven: 
Gros Manseng, Petit Courbu en Arrufiac. Frisse aanzet met voornamelijk mooie citrusgeuren. In de mond hebben 
we de volheid van de Gros Manseng die hem volume en karakter geeft. Mooie volle afdronk, een wijn voor alle 
gelegenheden. Zeker het proberen waard! 
 
ik bestel  

 
7. Duca di Salaparuta Insolia/chardonnay     9,50 €/fles     Italie, Sicilie 
De wijnen van Duca di Salaparuta weerspiegelen de voortdurende verleiding en de passie van Sicilië. Ieder van 
hun wijnen zijn een unieke expressie van lokale eigenheden, gecombineerd met tradities in het wijnmaken, 
waarbij ook een authentieke levensstijl onmiddelijk herkenbaar is. De rode draad doorheen hun productie is de 
kracht van de ondergrond, waarop de wijnstokken voor iedere afzonderlijke wijn, groeien. Hierdoor trachten zij 
de beste, typische eigenschappen van het eiland uit te drukken. 
Traditionele, autochtone druivensoorten worden gecombineerd met internationale rassen, waardoor zij een 
verfijnd assortiment aan innovatieve wijnen bekomen. Zeker het ontdekken waard!!! 
Lichtgele kleur met groenachtige accenten. Fruitig, met tonen van fruitbloesem. Fris, aangenaam aromatisch en 
met zoete perzikgevoelens,banaan en citrusfruit. Uitstekend als aperitief. Met een onweerstaanbare 'burrata', of 
met een licht tempura, het genereert een onmiddellijke stroom van plezier. 
 
ik bestel  

 
8. San Marzano Gran trio bianco chardonnay/fiano/malvasia     8,50 €/fles     Italie, Puglia 
Koude schilinweking gedurende 6 tot 8 uur, gevolgd door fermentatie in Franse, eikenhouten vaten. Rijping in 
Franse eikenhouten vaten gedurende drie maanden. Bij zeevruchten, schaaldieren en visgerechten met lichte 
sauzen. 
 
ik bestel  

 
mag het iets extremer zijn? Wit voor de durvers: 
9. Dr Zenzen Dreams traminer     7,80 €/fles     Moldavie 
Traminer is een verzamelnaam voor verschillende druivenrassen uit één grote familie. In Oostenrijk kom je de 
Rode en Gele Traminer het meest tegen. De Traminer geeft zeer herkenbare, weelderige en zeer aromatische 
wijnen met exotische geuren van lychee, rozen en specerijen.  
De 'gewone' Traminers zijn even weelderig maar vaak iets minder kruidig en wat strakker dan de bekendste 
variant: De Gewürztraminer, die vooral in de Franse Elzas is aangeplant. 
Voor de Traminer geldt: 'you love it or you hate it'. Er zijn Traminer-fanclubs, liefhebbers die je midden in de 
nacht voor een glas kunt wakker maken. Maar andere wijndrinkers moeten juist niets van deze aromatische witte 
wijnen hebben. Oorspronkelijk stamt de Traminer uit Alto Adige in Italië, een eeuw geleden nog een Oostenrijkse 
provincie. Inmiddels is hij door heel Europa aangeplant. 
Heerlijk geurende wijn met toetsen van exotische lychee, geurend naar rozen en specerijen. In de mond heerlijk 
verfrissend. Een echte " out of the box" wijn. Als aperitief, op het terras of bij Asperges. 
 
ik bestel  

 
10. Bodegas Xenysel Xenys chardonnay/moscatel    9,20 €/fles    
      Spanje, Jumilla (100km inlands van Benidorm) 
Stevige witte wijn uit Jumila, Spanje, gemaakt van Chardonnay en Moscatel druiven. De kleur is mooi helder met 
groene reflecties met subtiele en delicate aroma's van citrus en bloemen. De smaak is goed gebalanceerd met 
ferme zuren waardoor deze wijn heerlijk fris en levendig is. 
Heerlijk bij visgerechten en zeevruchten. Ook heerlijk op een zonnig terras. 
 
ik bestel  

 
11. Gouttes de Lune sauvignon blanc/petit manseng     9,80 €/fles     Frankrijk, Gascogne 
Het familiedomein is 35ha groot en wordt momenteel in de derde generatie door twee jonge broers geleid, 
Médéric en Silas Marcelllin. Men volgt een strikte ‘lutte raisonnée’ waarbij men zoveel mogelijk biologisch 
probeert te telen. 
Het is een complexe droge wijn, met heel wat structuur en rijk aan aroma’s met vooral mineralen en tropisch 
fruit. In de mond rond, fruitig en levendig. Met typische karakteristieken van sauvignon blanc maar rijker 
aangevuld door de petit manseng! 
Ideaal als aperitief, bij Coquilles, vis in saus of wit vlees, gevogelte en kaas. 
Serveren tussen 8 en 12°C. 
 
ik bestel  

 
 
 
 
 



12. Szent Damas MAD furmint     11,20 €/fles     Hongarije, Tokaj 
Ambachtelijk gemaakte wijn in een hele mooie Tokaj fles. 100% Furmint. Geel met licht groene tinten. Een 
verfrissende wijn met een onderscheidende smaak en bouquet zo kenmerkend voor Mád. Ontdek de 
uitzonderlijke en specifieke minerale tonen van deze bijzondere vulkanische aardbodems. Een strak en fris 
mineraal karakter en tonen van ananas en citrus zorgen voor een middellange afdronk. Passend bij zeevruchten, 
beurre blanc en de Aziatische keuken. 
 
ik bestel  

 
Rode wijnen: 
 
13. Steengoed shiraz/grenache/viognier     6,50 €/fles     Zuid-Afrika, Western Cape (eigen label) 
Drinkklare blend, zo te drinken of combineren met vleesgerechten, zacht in de neus en mond, passe partout. 
 
ik bestel  

 
14. Sensas (ex escale)     7,20 €/fles     Frankrijk, Languedoc 
Een strenge selectie van alleen de beste wijngaarden uit de Languedoc in Zuid-Frankrijk. Een volle en pittige 
rode wijn, met een intens boeket van zwarte bessen en toetsen van chocolade en vanille, als gevolg van de 
rijping in Franse eiken vaten. 
Syrah voor de nodige kruidigheid en Cabernet Sauvignon voor de kracht. Smaakvolle elegante rode wijn, bij een 
lekker stuk vlees. 
 
ik bestel  

 
15. MAN Mullers Valley syrah/grenache/cinsault/mourvèdre    7,20 €/fles    Zuid-Afrika, Stellenbosch 
Onder een apart label wordt er afgestapt van de zuivere monocépages van MAN en gaat men hier voor een 
assemblage van 69% Syrah, 13% Grenache, 11% Cinsaut en 7% Mourvèdre. De wijn heeft veel gelijkenissen 
met een stijlvolle Rhône wijn en elke druif zorgt voor zijn eigen karakter in deze samenstelling. De Grenache is er 
één van de pittigste die te vinden is in Zuid-Afrika. Reden hiervoor is dat de wijngaarden helemaal aan de rand 
van de Paarl liggen, vlak naast Swartland (de wijnregio waar je door de warmte geen druivenrank vindt die hoger 
is dan 60cm). Om er zeker van te zijn dat de druiven optimaal kunnen presteren zal de Grenache geïrrigeerd 
worden. In de wijnkelder worden alle cépages apart gehouden en zullen ze allemaal een lichte houtrijping 
meekrijgen. Het is hier dus niet de bedoeling geweest een stevig houttoets te geven, maar eerder een zachtere 
hint die ervoor zorgt dat de druiven onderling perfect matchen.  
De Shiraz (69%) zorgt voor hints van donkere bessen en rijpe pruimen. Samen met de Grenache (13%) vormt 
de Syrah de ruggegraat van deze wijn. De Grenache brengt een toetsje bloemenaroma's terwijl de Mourvèdre 
(7%) complexiteit, kruidige en lederaroma's aan deze Muller's Valley toevoegt. De 11% Cinsault zorgt voor het 
rode fruit in de neus. Bij Aziatische gerechten of bij Italiaanse keuken. 
 
ik bestel  

 
16. Il Pumo negroamaro     7,50 €/fles     Italie, Puglia 
In 1962 bundelden 19 wijnboeren uit San Marzano hun krachten en richtten zo "Cantine San Marzano" op. 
Tegenwoordig telt deze coöperatie meer dan 1200 telers en maakt het gebruik van moderne en technologisch 
geavanceerde installaties zonderafbreuk te doen aan de zeer oude wijntraditie van Puglia. San Marzano ligt in 
Puglia, in het hart van de veelgeprezen DOC "Primitivo di Manduria",tussen twee zeeën (Ionische en de 
Adriatische Zee). De provincies Taranto en Brindisi bieden een landschapwaar wijngaarden en olijfbomen zij aan 
zij groeien op een rode ondergrond. Deze bodem en de Middellandse Zee terroir spelen een essentiële rol in de 
productie van hoogwaardige wijnen. Het klimaat is extreem, met moeilijke omstandigheden:droogte, vorst, 
Sirocco wind. Toch zorgen deze gepassioneerde wijnmakers ervoor dat zelfs druiven uit de oudste wijngaarden 
volle en elegante wijnen opleveren. De zachte, kleiachtige bodemlaag is dun met veel keien. 
De wijngaarden liggen ongeveer 100 m boven zeeniveau met hoge gemiddelde temperaturen en gemiddelde tot 
geringe regenval. 4500 wijnstokken per ha. Oogst in de tweede en derde week van september. 
Schilinweking bij gecontroleerde temperatuur gedurende 10 dagen, gevolgd door alcoholische fermentatie met 
geselecteerde gisten. Smaakt perfect bij smaakvolle voorgerechten, alle soorten vleesgerechten en rijpe kazen. 
 
ik bestel  

 
17. Alma Cersius In vino Erotico merlot/syrah/cabernet sauvignon     7,50 €/fles      
      Frankrijk, Languedoc      
Rode wijn op basis van Syrah, Merlot en Cabernet Sauvignon. Dit druiventriootje onderging (ieder apart) een 
traditionele maceratie van 30 dagen waarna er 20% gedurende 6 maanden logeerde in eiken vaten.Na de mooi 
robijnrode kleur met zijn riant tranencollier, volgt een floraal-geïnspireerd parfum, heel expressief, met 
rode/blauwe bessen, een vleugje cacao en een draai van de pepermolen. 
 
ik bestel  

 
 



18. Baltazar Gracian granacha     7,80 €/fles     Spanje, Calatayud       
Deze wijn is van 100% granacha druiven maar heeft geen houtlagering gehad, dus zeer zuiver en fruitig! 
Baltasar Gracian was een renaissancefilosoof uit de zeventiende eeuw. Deze Spaanse jezuïet verwierf vooral 
bekendheid met zijn machiavellistisch geïnspireerde handleidingen voor een gelukkig, succesvol leven. 
Bodegas San Alejandro is een coöperatie uit de regio Calatayud (Noord-Spanje, op 88 km van Zaragoza). Hun 
'Las Rocas Garnacha 2003' kreeg van de befaamde wijncriticus Robert Parker een score van 93 punten en 
bevestigde zo de solide reputatie van het domein. Deze wijn heeft geen houtrijping gehad en is daardoor fruitig 
en toegankelijk. De kleur is robijnrood met een violette rand. In de neus vol vlezig kersenfruit met aardse tonen 
zoals bietjes en rode kool en een lichte kruidigheid. De wijn heeft een volle en zwoele aanzet met een tonen van 
rood fruit en laurier, frissezuren geven de wijn een goede balans, rijpe tanine zijn nauwelijks merkbaar aanwezig, 
 
ik bestel  

 
19. Bodegas Pirineos crianza barbadillo/tempranillo/cabernet/moristel     8,50 €/fles 
      Spanje,Somontano 
De wijngaarden van Bodegas Pirineos zijn opgebouwd uit een mozaïek van kleine percelen gelegen in het hart 
van Somontano. Dit zijn de oudste wijngaarden in de Somontano D.O. waar honderd jaar oude wijnstokken van 
inheemse druivenrassen staan. Deze worden vandaag de dag verzorgd door de vierde generatie wijnboeren. 
Zacht persen van de druiven, mostlagering gedurende 10 dagen en fermentatie gedurende 21 dagen op 
gecontroleerde temperatuur van 28°C tot 30°C - Vatlagering  Franse en Amerikaanse vaten gedurende 24 
maanden Robijnrood met paarse schakeringen wat zwarte reflecties.  
Geuren van rood en zwart fruit, zwarte kers en confituur van perzik, koffie en vanillegeuren. Donkerrode en 
zwarte bessen - zwarte kers en zoethout. Fruitige wijn met klein zwart fruit, lichte botertoetsen, Fijne romige en 
aromatische afdronk. Bij wild zwijn, gevogelte,kalfsvlees,grillades van wit en rood vlees, stoofpotjes 
 
ik bestel  

 
20. Bodegas Xenysel Nydiah monastrell     9,20 €/fles  Spanje, Jumilla (100 km inlands van Benidorm) 
Deze krachtige wijn is gemaakt met druiven die zijn geselecteerd vanwege de hoge kwaliteit en structuur van 
oude wijngaarden met een laag rendement van de Monastrell-soort. 
Het vinificatieproces wordt uitgevoerd in roestvrijstalen tanks gedurende 15 dagen met een maximale 
temperatuur van 26ºC. Als het proces van maceratie-gisting voorbij is, gaat het over naar Franse en 
Amerikaanse eiken vaten, om te rijpen gedurende 4 maanden.  
 
ik bestel  

 
21. Gouttes de Lune malbec/tannat     9,80 €/fles     Frankrijk, Gascogne 
Een diepe kleur met purperen tinten. In de neus krachtig aroma’s van zwart rijp fruit. Vol en krachtig met een 
lichte kruidigheid in de mond en met een zuurtje dat mooi in evenwicht is met de zijdeachtige maar krachtige 
tannines. Bij rijke en krachtige gerechten met saus zoals wild en stoofpotjes van lam. Schenken tussen 16-18°C. 
 
ik bestel  

 
22. San Marzano SUD primitivo/merlot     10,50 €/fles     Italie, Puglia 
In 1962 bundelden 19 wijnboeren uit San Marzano hun krachten en richtten zo "Cantine San Marzano" op. 
Tegenwoordig telt deze coöperatie meer dan 1200 telers en maakt het gebruik van moderne en technologisch 
geavanceerde installaties zonder afbreuk te doen aan de zeer oude wijntraditie van Puglia. San Marzano ligt in 
Puglia, in het hart van de veelgeprezen DOC "Primitivo di Manduria",tussen twee zeeën (Ionische en de 
Adriatische Zee). De provincies Taranto en Brindisi bieden een landschapwaar wijngaarden en olijfbomen zij aan 
zij groeien op een rode ondergrond. Deze bodem en de Middellandse Zee terroir spelen een essentiële rol in de 
productie van hoogwaardige wijnen. Het klimaat is extreem, met moeilijke omstandigheden:droogte, vorst, 
Sirocco wind. Toch zorgen deze gepassioneerde wijnmakers ervoor dat zelfs druiven uit de oudste wijngaarden 
volle en elegante wijnen opleveren. De bodem bestaat voornamelijk uit klei met een gemiddelde diepte van 1 
meter. De wijngaarden bevinden zich op een hoogte van 100 meter boven zeeniveau. Er staan 4.500 wijnstokken 
per ha aangeplant. De oogst geschiedt volledig manueel in de eerste helft van september. 
Schilinweking gedurende 10 dagen en een alcoholische fermentatie onder gecontroleerde temperaturen. De wijn 
rijpt 4-5 maanden in barriques van Frans eikenhout. Past goed bij rijke voorgerechten of voorgerechten met 
vlees bereid, rood vlees, wild en harde kazen. 
 
ik bestel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. Weingut Nelles 1479 pinot noir     12,80 €/fles     Duitsland, Ahr 
Als geen ander groeigebied staat de Ahr voor uitstekende rode wijn. De Pinot Noir droog van Weingut Nelles is 
geen uitzondering. In tegenstelling tot de Ruber van Nelles is de huidige Pinot Noir sterker en kleurrijker, wat te 
danken is aan de rijping in het oude Barrique-vat. De typische Bourgogne geur gaat gepaard met subtiele hints 
van vanille en de aroma's van donkere bessen. 1479 verwijst naar een huurcontract uit dat jaar, voor de beste 
wijngaarden, tussen een zeker Peter Nelis en de heren van kasteel Landskrone.  
Gebraden vlees, wild en kaas passen perfect bij de droge Pinot Noir.  
 
ik bestel  

 
24. Monterustico Langhe Nebbiolo     16,90 €/fles     Italie, Piemonte 
Het wijnbedrijf G.D. Vajra werd in 1972 door Aldo Vajra gesticht. Van zijn grootvader erfde hij wijngaarden in de 
hoogstgelegen gemeente van Barolo, Vergne. Met zijn vrouw Milena bouwde hij het bedrijf op, met het doel wijn 
te produceren onder eigen label. De wijnen worden uitsluitend van eigen druiven vervaardigd. In de loop van de 
jaren zijn dochter Francesca en de zonen Giuseppe en Isidoro ook in het bedrijf actief geworden. Het is een 
bijzonder familiebedrijf dat door veel innovatie en samenwerking met de universiteit van Turijn een reputatie 
heeft opgebouwd waarmee zij tot de top van de Barolo behoren. Waar Aldo Vajra ooit startte met de familie 
wijngaard, is het eigendom van het bedrijf in de loop der jaren uitgegroeid tot meer dan 40 ha. Sinds de 
reputatie van Barolowijnen een vlucht heeft genomen, is er een toenemende interesse in Nebbiolo wijnen. Die uit 
de Barolo streek zijn extra geliefd. Deze komen als jonge aanplant van Barolo onder de aanduiding van Nebbiolo 
uit de Langhe op de markt. Vajra doet dit ook en je merkt dat zijn Nebbiolo als een 'kleine Barolo' uit de fles 
komt. Met veel liefde wordt ook deze wijn omringd: handmatige oogst en een nauwkeurige selectie van de 
trossen geschiedt in de wijngaard. Vinificatie gedurende 2 weken en lagering hoofdzakelijk in RVS vaten (slechts 
een klein deel rijpt in eiken). Het is een robijnrode wijn met intense aroma's van rozen, viooltjes, kersen en 
pruimen. De smaak is levendig en medium bodied. De tannines zijn zacht. Bij risotto met truffel en stoofschotels 
met zwijn. 
 
ik bestel  

 
25. Cecilia Beretta Comeme magnum merlot     35 €/fles     Italie, Veneto 
ComeMe is een onverwacht huwelijk van Corvina en twee verschillende crus van Merlot, beide van de 
Valpolicella. De blend is Corvina uit San Felice (40%, 110 meter boven zeeniveau), Merlot vanuit het centrum 
van Valpantena (30%, 200 meter hoogte) en Merlot van Illasi (30%, 500 meter boven zeeniveau). De naam 
'ComeMe' heeft twee verschillende betekenissen: Het acroniem van Co (als Corvina) Me (als Merlot) Me (als 
Merlot) De letterlijke vertaling uit het Italiaans is: 'Net als ik'. De gravin Cecilia B., na het proeven van haar 
Merlots uit haar bezittingen placht te zeggen: 'Questo e' come me !! 'or 'Dit is net zoals ik !!' - zijnde de wijn 
wulps, fluweelachtig, sensueel, elegant en met een sterke persoonlijkheid, precies zoals Cecilia Beretta. 
De gisting duurt ongeveer 15 dagen bij een gecontroleerde temperatuur van 22-24 ° C. Malolactische gisting 
volgt dus op harmoniseren en verzachten de wijn. Rijping in hout voor 8 maanden. 
Fruitig en rond, het heeft een diep boeket met aroma's van kersen en hints van vanille. Het paren perfect met 
rood vlees en wild. Ideaal ook met gekruide kaas. 
 
ik bestel  

 
Zoete wijn 
26. Gouttes de Lune petit manseng     10,20 €/fles     Frankrijk, Gascogne 
Door een late oogst (vendange tardives) zorgt de restsuiker na de vergisting voor een zoete wijn. 
Krachtige aroma’s van perzik, agrumes en kaneel. Elegant en verfijnd in de afdronk met toetsen van tropisch 
fruit zoals mango en ananas. Met een frisse ondertoon die de wijn levendig maakt. Heeft bewaarpotentieel.  
Bij desserts met chocolade of fruit. Schenken op 13-14°C. 
Het domein Les Remparts telt ondertussen een 35ha in de omgeving van Ténarèze op de hellingen van de 
Gascogne. Hoofdzakelijk kalkbodem! 
 
ik bestel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Olijfolie 
 
San Marzano extra vergine     13,75 €/fles      Italie, Puglia  
Deze mooi Italiaanse olijfolie heeft een prachtige groene kleur met gouden reflecties. De olie heeft een volle en 
elegante smaak en geurt heerlijk fruitig. 
Nadat de olijven perfect rijp zijn worden ze met de hand geoogst. Na de selectie worden de olijven machinaal 
geperst zonder enige toevoeging. 
 
ik bestel  

 
Agios Ilios  
Kalimera, mag ik me even voorstellen? 
Stavros Ilionakis, geboren op 7 maart 1952. Samen met mijn vrouw Eleni bezit ik een kleine olijfgaard en 
moestuin in het Griekse Drapanos. Ken jij Drapanos? Het is een deelgemeente van Vamos in de regio 
Apokoronas. Dit schiereiland ligt in het noordwesten van Kreta. De olijven groeien hier in een droge streek 
tegen de "witte bergen" in de ‘Heilige Zon’ (Agios Ilios). De zon doet het smeltwater van de bergen lopen en 
houdt zo de olijfgaarden vochtig. Een frisse zeebries die regelmatig over de olijfgaarden waait, zorgt voor 
optimale omstandigheden. De olijfolie herkent u aan de goudgroene kleur én aan het zeer laag gehalte aan 
oliezuur. Door die uitzonderlijk lage zuurtegraad, leent onze extra virgin olie zich perfect om salades en koude 
gerechten te bereiden en er een zeer intense smaak aan te geven. 
 
Agios Ilios ‘Extra Virgin’ olijfolie 2018 21,50 €/fles 
ik bestel  

 
 
 
 
 
 
Pit & Pit kruiden 
 
Gluhweinkruiden 3,25 €/pot 
ik bestel  

Mexicaanse Liefdesdrank 3,25 €/pot 
ik bestel  

 Kerstkruiden 3,90 €/pot 
ik bestel  

 Appelgebak 3,90 €/pot 
ik bestel  

Wildkruiden 3,25 €/pot 
ik bestel  

Pizzakruiden 2,75 €/pot 
ik bestel  

Gehaktkruiden 3,25 €/pot 
ik bestel  

gerookte paprika 3,90 €/pot 
ik bestel  

 
Zin in andere wijnen uit ons gamma? Noteer hieronder uw bestelling 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
naam  
adres  
tel & email  
 
leveren betaling 
afhaling  
 
Uit praktische overwegingen geven we vandaag geen bestellingen mee, dank voor uw begrip. 
 


