
HERFSTPROEF!                                                                 11 & 12 november 22 
 
Welkom op deze herfstproef.  
 
Is een bepaalde wijn jouw ding? Vul het aantal gewenste flessen, naast "ik bestel", in. 
 
Veel proefplezier! 
 

Bubbels: 
 
1. Cava Nuviana Macabeo/Parellada     7,90 €/fles     Spanje, Penedes     
De kelders van Coniusa zijn gevestigd in de Penedès. Deze streek ligt 40 km ten zuiden van Barcelona en brengt 
95% van de cavaproductie voort. In de kelder van Sant Sadurni d'Anoia wordt 75% gebotteld van de bijna 200 
miljoen flessen die jaarlijks door de sector worden verkocht. 
Mediterraan klimaat: warm en zonnig met milde winters en niet al te hete zomers. Gematigde regenval, wat 
optimaal is voor de wijnbouw. Er zijn verscheidene microklimaten door de hoogteverschillen. 
De wijnbouw in Penedès situeert zich op de centrale vlaktes, weg van de Middellandse zee en de kust. De 
Montserrat heuvelruggen beschermen de percelen. De centrale percelen zijn vlak, maar het terrein wordt ruwer 
aan de grensgebieden. Zeer gevarieerde bodems. 
In de cava's van Coniusa vinden we alleen druiven van de eigen wijngaarden of de landerijen van wijnboeren in 
de buurt, waarmee langdurige contracten worden gesloten en die technisch advies krijgen. Op technisch gebied 
is Coniusa altijd een pionier geweest met nieuwe vinificatiesystemen en verbeterde productiemethodes. 
een fruitige neus door de blend van 3 duivensoorten en de gisting op fles. Frisse appelaroma's vermengen zich 
mooi met geroosterde toetsen. 
Zeer evenwichtig in de mond, mooi fris met een aangename zuurtje 
Aperitief, zalmcarpaccio, geitenkaas, oesters, vis met citroen of mosterdsaus, als aperitief … of met zeevruchten, 
vis, pasta, rijst en lichte gerechten. 3,7 
 
ik bestel  

 
2. Bellussi spumante extra dry Glera/Chardonnay/Riesling/pinot bianco  11,90 €/fles      
Mousserende wijn verkregen uit een zorgvuldige assemblage van verschillende druiven uit de meest 
gerenommeerde wijnbouwgebieden van de Veneto, in verschillende percentages, afhankelijk van het oogstjaar. 
Elegante, strogele full-body wijn. Mooie neus en het iedeale apéritief. 
 
ik bestel  

 

Witte wijnen: 
 
3. Bodegas Lozano Toma Sauvignon blanc/Verdejo    6,50 €/fles  Spanje, La Mancha 
Sinds 1853. In de landgoederen La Carrasca, La Elipa en Los Salvadores, gelegen in Villarrobledo, is een 
wijngaard met 14 verschillende druivensoorten het overheersende gewas; leven met granen en olijfbomen. En in 
Rioja Alavesa, met 36,5 ha droomachtige landschappen en wijngaarden, vormen de Tempranillo- en Viura-
variëteiten, met zeer langlevende planten, de ziel van wijnen van topkwaliteit. We zorgen voor elk detail en 
zorgen ervoor dat onze wijnen de waarde en het prestige van twee bevoorrechte enclaves delen; Villarrobledo en 
Rioja Alavesa. De kwaliteit van het land en de vochtigheid ervan, de temperatuur, het type plantage, de 
aandacht voor de mate van rijping van de druiven, de afstand van de wijngaard tot de wijnmakerij en de tijd die 
is verstreken van de oogst tot de vinificatie, de zorgvuldige collectie van het product en vooral een werkfilosofie 
gebaseerd op inspanning maken deel uit van het succes van Lozano. 
Bleek groengele wijn, met mooie heldere tinten. Intense en heerlijke aroma's met citrus en uitbundige tonen van 
exotisch fruit. In de mond heeft het een geweldige balans tussen volume en zuurgraad. Elegant en soepel in de 
mond. Ideaal bij salades, zeevruchten en vis. 
 
ik bestel  

 
4. Fiuza 3 Castas blanca  Arinto/Chardonnay/Fernao   7,20 €/fles  Portugal, Tejo (dicht bij Lissabon) 
De familie Fiuza heeft prachtige  wijngaarden en produceert al meer dan een eeuw wijn op hun landgoed in de 
regio Tejo. Het bedrijf werd opgericht door Joaquim Mascarenhas Fiuza. In 1985 was er een samenwerking 
tussen de familie Fiuza en de internationaal befaamde Australische wijnmaker Peter Bright. pionier in het 
bestuderen van internationale variëteiten op Portugese bodem, ontwikkelde het bedrijf een reeks wijnen van één 
enkele variëteit. Tegenwoordig bevat de portfolio ook enkele blendwijnen, waardoor echt unieke wijnen ontstaan. 
Fiuza produceert zijn wijnen met druiven van hun eigen landgoederen, geteeld in klei-kalksteensoorten en 
handmatig en machinaal geoogst, waardoor wijnen van hoge kwaliteit worden gegarandeerd. 
Classificatie: Vinho Regional Tejo. Druivensoorten: Arinto, Chardonnay and Fernão Pires. Vinificatie: Veroudering 
‘sur lie’. Groenachtig geel van kleur. 
Neus & smaak: Aroma's van tropisch en citroenfruit met bloemige hints. 
Fris en soepel met evenwichtige afdronk 
Geniet als voorgerecht en bij gegrilde vis, zeevruchten of lichte gerechten. 
 
ik bestel  



 
 
5. Le Jade  Chardonnay    7,80 €/fles     Frankrijk, Languedoc 
Wordt gemaakt in het zuiden van Frankrijk in de buurt van Montpellier en de druivensoort is dus de chardonnay. 
Harmonieus rijp wit fruit met een lichte exotische toets en hints van gegrilde amandelnoten. 
Een heerlijke begeleider bij gegrilde vis, Sint-Jacobsvruchten en gegratineerde oesters. Past bij elk visgerecht 
met roomsauzen, gegrilde visgerechten en wit vlees. 3,7 
 
ik bestel  

 
6. Steengoed winemakers selection Sauvignon blanc     8,50 €/fles     Zuid-Afrika, Kaap 
Steengoed  is een schitterende Zuid-Afrikaanse wijn die zorgvuldig en op maat werd samengesteld door de T2W-
groep. De voortdurende zoektocht naar kwaliteitsvolle wijnen en smaken die aansluiten op de hoge Belgische 
verwachtingen leidde tot een geheel eigen wijn waar we bijzonder trots op zijn. Deze wijn stelt op geen enkel 
vlak teleur en is het resultaat van ons ervaren vakmanschap. Met deze schitterende wijn bieden we een 
eigentijds antwoord op de grote vraag naar nieuwe wereldwijnen. 
Verfrissende zomerse wijn met aroma's van groene vijgen, citrus fruit en een toets van limoen gras. Heerlijk als 
aperitief met vrienden op het terras of bij een plat fruit de mer. Ook salades en kip gerechten kunnen begeleid 
worden door deze Sauvignon Blanc. Deze 'Winemakers selection' Sauvignon Blanc is prijs/kwaliteit  Top! 
 
ik bestel  

 
7. Pasqua  Pinot Grigio    8,50 €/fles     Italie, Veneto 
Deze verfijnde Pinot Grigio  uit  Veneto, gemaakt door de famiglia  Pasqua is werkelijk indrukwekkend!  De Pinot 
Grigio druiven groeien in wijngaarden aan de rand van de rivier, Adige in Trentino, ten noorden van Veneto. 
Daardoor krijgen we een frisse, aromatische Pinot Grigio. 
Het verkoelende effect van de rivier is duidelijk merkbaar, dit in combinatie met een ondergrond van kalk en 
kiezels  heeft een uniek resultaat. 
Alleen de beste trossen worden gebruikt om te persen. In de geur vinden we aroma’s van prachtig fris wit fruit 
zoals citrus, passievruchten en lychee. In de mond is deze wijn lekker fris met mooie rijpe smaken met een 
afdronk van limoen en vers gemaaid gras. Een topper van het al gekende wijnhuis Pasqua! 3,9 
 
ik bestel  

 
8. Al Mercado Garnacha blanca    8,90 €/fles     Spanje, La Mancha 
Een klein domein waar gewerkt wordt met heel veel respect voor de natuur. Deze wijn kreeg het BIO label 
waarbij in de ecologische wijnbouw steeds naar het evenwicht tussen de mens en respect voor de natuur wordt 
gezocht. De wijnen zijn fruitig en fris. Een ontdekking in de zoektocht naar de juiste wijn-gerecht combinatie. 
Heldere wijn met citroengele tinten. Fris met impressies van citrusvruchten en appel. In de mond fruitig maar 
ook rond. Aangename fruitige afdronk. Ideaal als aperitief, bij vis, schaaldieren, salades & vegetarische schotels 
 
ik bestel  

 
9. Bacalhoa Catarina branco Arinto, Chardonnay, Fernão Pires      10,2 €/fles     Portugal, Sétubal 
Afkomstig van wijngaarden gelegen op het schiereiland Setúbal, Portugal. Fernão Pires en Arinto groeien op een 
bodem van zand, Chardonnay op kalkhoudende leisteen. 
De druiven worden apart gevinifieerd. Fernão Pires en Arinto worden vergist in RVS tanks. Chardonnay vergist 
deels op RVS, deels op nieuw Frans eikenhout. Dat deel ondergaat ook een houtrijping van vijf maanden met 
regelmatige batonnage; het rond roeren van de gistcellen in de wijn om de wijn zachter te maken en meer 
complexiteit te geven. De kleur is licht citroengeel. 
In de geur hebben we perzik, ananas en subtiele tonen van toast en hout. 
Deze geuren zetten door in de smaak, aangevuld met mineraliteit en bloemige tonen. 3,8 
 
ik bestel  

 
10. San Marzano Timo Vermentino     10,5 €/fles     Italie, Puglia 
Brindisi, Salento, Puglia. Het gebied ligt ongeveer 100 meter boven zeeniveau, met een gematigd microklimaat 
vanwege de nabijheid van de zee. 
Bodem, ondiep, middelmatig gestructureerd, voornamelijk zandig. 
Aroma: delicaat van witte bloemen met tonen van citrus en mediterrane maquis. Smaak: hints van tijm en 
rozemarijn. Elegant, fris en mineraal. 
Oogst: De druiven worden in de laatste week van augustus geoogst. 
Vinificatie: De druiven worden voor het persen onsteeld en hebben een koude schilinweking om de delicate 
bloemige tonen te extraheren. 
Fermentatie: in roestvrijstalen tanks voor 13 tot 15 dagen onder gecontroleerde temperaturen. 
Rijping: in stalen tanks gedurende 5 maanden. 
Lekker bij: Lekker bij voorgerechten. Uitstekend bij kaas.  
 
ik bestel  

 
 



 
 
11. San Marzano Talo Fiano     11,9 €/fles     Italie, Puglia 
Afkomstig van het prachtige wijnhuis San Marzano hebben we de Talo Fiano Salento. Deze druif is stilaan een 
begrip in de Puglia regio. De druiven komen uit de provincie Taranto waar de wijngaarden  meer in het warmere 
binnenland liggen dan de wijnen uit Salento, Daardoor gaat men iets vroeger plukken zodat de druiven niet te 
rijp geworden zijn en de frisheid kan bewaard worden. 
De Talo Fiano is herkenbaar door zijn floraal karakter met accenten van wit fruit zoals appels en rijpe peren in de 
geur. In de smaak hebben we exotisch fruit zoals  passievruchten en ananas gevolgd door de fijne zuren van 
limoenen in de afdronk. Dit bekomen we door een rijping van drie maand op  roestvrijstalen tanks.  Fris en 
verassende wijn met een sappig karakter.  4 
 
ik bestel  

 
12. San Marzano Talo Verdeca    11,9 €/fles     Spanje, La Mancha     
Talo San Marzano Verdeca is vol en fris, de mineralen in deze wijn zorgen voor verfijning en kracht. Uitstekende 
wijn bij een fruits de mer, een mooi  oesterbord of mosselen. 
San Marzano is gelegen in de hak van de laars in Italië meer bepaald In Puglia. Deze regio heeft de afgelopen 
jaren veel aan populariteit gewonnen. De wijnen van San Marzano zijn prijs-kwaliteit top, zoals  deze Talo 
Verdeca. Deze fenomenale wijn rijpt na vinificatie nog drie maanden op Frans eiken. 
In de geur heeft deze Verdeca nuances van witte bloemen en vanille. Door de drie maanden houtlagering krijgt 
de wijn meer kracht en boddy. De Strogele kleur met gouden tinten verklappen  veel rijp wit en geel fruit in de 
smaak gevolgd door groene kruiden, mineralen en vanille. De afdronk is fantastisch!  3,8 
 
ik bestel  

 
13. La Baume Elite d'Or Chardonnay/Rousanne     14,90 €/fles     Frankrijk, Languedoc 
De Elite D'Or is de nieuwste telg uit de Domaine de La Baume-familie. Dit domein is gelegen in de regio 
Languedoc-Roussillon. De Elite D'Or is gemaakt van de oudste Chardonnay stokken (23 jaar oud) van de 
wijngaard en is daarmee gecombineerd met Roussanne. 
De wijn heeft 12 maanden op eiken vaten gerijpt en is op eiken vaten vergist. Een complexe witte wijn met een 
intens aroma en een intense rijke smaak. Een heerlijke aperitiefwijn die ook perfect past bij vis als zeebaars, 
tong en tonijn, bij kalfsvlees en kipgerechten. 
Domaine de la Baume is gelegen in het hart van de Languedoc bij Servian, tussen Béziers en Pézenas. Het ligt 20 
kilometer landinwaarts van de Middellandse Zee, 50 meter boven de zeespiegel. In totaal zijn er ongeveer 175 
hectare aan wijngaarden in het bezit van het domaine.  4 
 
ik bestel  

 
14. La Tunella Ribolla Gialla     16 €/fles     Italie, Friuli 
In de jaren zestig van vorige eeuw produceerde vader Zorzetti wijnen voor familieconsumptie, met zo’n goede 
reputatie dat vrienden en kennissen van heinde en verre kwamen om ze te proeven. Daarop besloot de patriarch 
om samen met zijn zonen zijn huisgemaakte wijnen op grotere schaal te produceren. Drie generaties later zorgen 
de broers Massimo en Marco samen met hun moeder Gabriella ervoor dat de familietradities in ere worden 
gehouden, én voegen ze een flinke portie nieuwe en creatieve energie toe. 
'La Tunella' is de oude naam van het gehucht op de heuvels niet ver van de plek waar het huidige wijnbedrijf nu 
staat. De wijngaarden van deze Ribolla Gialla druiven groeien op mergel en zandsteen terroir, dat van oorsprong 
uit het Eoceen beter bekend als “ponca”, kenmerkend voor de heuvels van Oost Friuli. 
De Tunella Rjgialla is gemaakt van  Ribolla Gialla druiven. De kleur van de wijn is mooi helder strogeel met 
elegante groenachtige reflecties. De geur is elegant met een intens boeket, bloemig en fruitig, geurig, van grote 
klasse en continuïteit. Zoals noten van acacia, pruim en gele perzik, renetta appel. In de mond is het intens en 
vol, met een mooie body dat het kenmerk van de druiven weerspiegelt. Droog en sappig, dankzij het type 
vinificatie is het aangenaam fris. De lange afdronk ontwikkelt aangename tonen die gepaard gaan met een 
elegante, licht aromatische afdronk. 3,9 
 
ik bestel  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rode wijnen: 
 
15. Bodegas Lozano Toma Tempranillo     6,50€/fles     Spanje, La Mancha 
Sinds 1853. In de landgoederen La Carrasca, La Elipa en Los Salvadores, gelegen in Villarrobledo, is een 
wijngaard met 14 verschillende druivensoorten het overheersende gewas, omringd door granen en olijfbomen. 
En in Rioja Alavesa, met 36,5 ha droomachtige landschappen en wijngaarden, vormen de Tempranillo- en Viura-
variëteiten, met zeer langlevende planten, de ziel van wijnen van topkwaliteit. We zorgen voor elk detail en 
zorgen ervoor dat onze wijnen de waarde en het prestige van twee bevoorrechte enclaves delen; Villarrobledo en 
Rioja Alavesa. De kwaliteit van het land en de vochtigheid ervan, de temperatuur, het type plantage, de 
aandacht voor de mate van rijping van de druiven, de afstand van de wijngaard tot de wijnmakerij en de tijd die 
is verstreken van de oogst tot de vinificatie, de zorgvuldige collectie van het product en vooral een werkfilosofie 
gebaseerd op inspanning maken deel uit van het succes van Lozano. 
Deze wijn heeft een aantrekkelijke en diepe robijnrode kleur met violette accenten. In de neus geniet het van 
een breed scala aan intense aroma's van koffie, tabak en fruit. 
In de mond is hij vol en goed gestructureerd met een lange afdronk. Gastronomie: rood vlees, wild en belegen 
kazen.  
 
ik bestel  

 
16. Sensas Grande Cuvéé  Cabernet/Syrah    7,80 €/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. 3,6 
 
ik bestel  

 

17. Fiuza 3 Castas reserva  Touriga Nacional/Alicante/Soussao  8,50 €/fles  
Portugal, Tejo 
De familie Fiuza heeft prachtige  wijngaarden en produceert al meer dan een eeuw wijn op hun landgoed in de 
regio Tejo. Het bedrijf werd opgericht door Joaquim Mascarenhas Fiuza. In 1985 was er een samenwerking 
tussen de familie Fiuza en de internationaal befaamde Australische wijnmaker Peter Bright. pionier in het 
bestuderen van internationale variëteiten op Portugese bodem, ontwikkelde het bedrijf een reeks wijnen van één 
enkele variëteit. Tegenwoordig bevat de portfolio ook enkele blendwijnen, waardoor echt unieke wijnen ontstaan. 
Fiuza produceert zijn wijnen met druiven van hun eigen landgoederen, geteeld in klei-kalksteensoorten en 
handmatig en machinaal geoogst, waardoor wijnen van hoge kwaliteit worden gegarandeerd. 
Pre-fermentatieve maceratie om aroma's en zachte tannines te extraheren. Gedeeltelijk gerijpt in Franse 
eikenhouten vaten. Mooie purpere kleur. Neus & smaak: Kruidig met hints van bramen, pruimen en viooltjes. 
Rijke smaak met zachte tannines en evenwichtige structuur. Aanhoudende en elegante afwerking. Aanbevolen bij 
vleesgerechten, pasta, barbecue en rijpe kazen. Perfect met zwarte chocolade.  3,8 
 
ik bestel  

 
18. Steengoed Winemakers seleccion Syrah/Mourvedre    8,50 €/fles     Zuid-Afrika, Kaap 
Steengoed  is een schitterende Zuid-Afrikaanse wijn die zorgvuldig en op maat werd samengesteld door de T2W 
groep. De voortdurende zoektocht naar kwaliteitsvolle wijnen en smaken die aansluiten op de hoge Belgische 
verwachtingen leidde tot een geheel eigen wijn waar we bijzonder trots op zijn. Deze wijn stelt op geen enkel 
vlak teleur en is het resultaat van ons ervaren vakmanschap. Met deze schitterende wijn bieden we een 
eigentijds antwoord op de grote vraag naar nieuwe wereldwijnen. 
Deze heerlijke, zachte en fruitige Rhône blend is zéér populair in Zuid Afrika. Een heerlijk glas als aperitief of in 
combinatie met wildgerechten. 
Robijnrode kleur met een jeugdige paarse rand. In de geur royale donkere bessenaroma’s naast zwarte kersen, 
moerbeien, rijpe pruimen, een vleugje hout en mineralen. De zachte smaak toont de intense fruitaroma’s met 
ferme rijpe tannines, gevolgd door een afdronk met donkere bessen. 
Gastronomie: Ideaal bij de BBQ en om zo te drinken. De betere dagelijkse wijn.  4 
 
ik bestel  

 
19. Al Mercado  Garnacha/Syrah     8,90 €/fles     Spanje, La Mancha 
Een klein domein waar gewerkt wordt met heel veel respect voor de natuur. Deze wijn kreeg het BIO label 
waarbij in de ecologische wijnbouw steeds naar het evenwicht tussen mens en respect voor de natuur wordt 
gezocht. De wijnen zijn fruitig en vol. Een ontdekking in de zoektocht naar de juiste wijn-gerecht combinatie. 
Diep robijnrode wijn. In de neus impressies van rijp rood fruit (framboos, rode kersen, bessen), verse vijgen, 
balsamico en een minerale toets. De Garnacha druif geeft deze wijn volheid en fruitigheid, de Syrah zorgt voor 
de kruidige toets. In de mond zachte aangename rijpe tannines en een lang aanhoudende afdronk met hints van 
chocolade en tabak. Gerijpt in Franse eiken vaten gedurende 6 maanden. Vervolgens verbleef de wijn nog 6 
maanden op fles. Ideale begeleider van alles soorten rood vlees, stoofpotjes, wild en harde kazen.   
 
ik bestel  

 



 
 
20. Bacalhoa Catarina Tinto Alicante Bouschet/Castelao     9,50 €/fles     Portugal, Sétubal 
In het pittoreske plaatsje Vila Nogueira de Azeitão op het schiereiland Setúbal staat het prachtige landhuis van 
wijnhuis Bacalhôa, genaamd Palácio e Quinta da Bacalhôa. Het wijnhuis is een enorm populaire bestemming voor 
wijntoeristen in de regio. De wijnen zijn populair vanwege de combinatie van zowel inheemse als internationale 
druivenrassen. Afkomstig van wijngaarden gelegen op het schiereiland Setúbal, Portugal. De druiven groeien op 
een zanderige bodem met een lage opbrengst. 
De druivenworden apart gevinifieerd met traditionele vergisting. De helft van de wijn rijpt in vaten van Frans 
eikenhout voor in ieder geval 6 maanden. De kleur is diep paarsrood. 
In de geur hebben we aroma’s van Veel bessen met kruidige tonen. 
In de smaak Kruidig, met spicy eiken, zwarte en rode bessen. 3,8 
 
ik bestel  

 
21. Matsu El Picaru Tempranillo     10,20 €/fles     Spanje,Toro 
El Pícaro is een jonge, rode wijn die op biodynamische wijze gemaakt werd met absoluut respect voor de natuur. 
De geselecteerde wijngaarden zijn 90 jaar oud. Zoals het personage op de fles is deze wijn jong, sterk en 
dapper. Het heeft een aroma van zwart fruit, zoals braambessen en tonen van rood fruit en mineralen. Het is een 
frisse, complexe wijn met een aangename, lange afdronk. Deze wijn is lekker bij kalfsvlees, duif, rood vlees en 
spicy food. Matsu is een innovatieve, Spaanse rode wijn van de groep Vintae, dat kwalitatieve wijn in een 
hedendaagse vorm giet. De smaken zijn origineel en door hun speelse etiket (een foto!) rebelleren ze subtiel 
tegen de gevestigde, klassieke wijnhuizen. Ze vernieuwen continu en dat laat zich merken aan de beoordelingen: 
met elk van de 3 wijntypes scoren ze keer op keer in gerenommeerde wedstrijden! 
Wij hebben de 3 wijnen in ons assortiment. Elk van hen vertegenwoordigt een generatie wijnboeren: de opa (el 
Viejo), de vader (el Recio) en de kleinzoon (el Pícaro). ‘Matsu’ is Japans voor ‘wachten’. De term verwijst naar 
het duurzame proces voor deze wijn: een combinatie van zorg voor de natuurlijke bodemrijkdom met 
biodynamische technieken. Deze symboliek zie je terug in de ‘generaties’ wijn. Zo is de oudste wijn bijvoorbeeld 
gemaakt van wijnranken van 130 jaar; de wijnstokken van de 2e generatie zijn 90 jaar oud … Biodynamische 
wijn gaat nog iets verder dan BIO wijn. Net zoals bij BIO wijnen worden bijvoorbeeld geen pesticiden gebruikt in 
de wijngaarden. Daarbovenop houdt men ook nog rekening met de maancyclus in het volledige proces van de 
wijnteelt. Op die manier verloopt elke stap in perfecte harmonie met de natuur. En dat laat zich finaal proeven in 
je glas! 3,9 
 
ik bestel  

 
22. San Marzano Talo Negroamaro        11 €/fles     Italie, Puglia 
Deze San Marzano Talo Negroamaro is een wijn die iedereen kan bekoren! Deze fantastische Italiaanse wijn is 
gemaakt in de hak van de laars in Italië meer bepaald In Puglia. Deze regio heeft de afgelopen jaren veel aan 
populariteit gewonnen. De wijnen van San Marzano zijn prijs-kwaliteit top, zoals  deze Talo  Negroamaro waar 
de  druiven in de nabijheid van de kust groeien. De bodem is rijk aan kalk, welke ideaal is voor de negroamaro. 
De druiven worden volledig handmatig geplukt waardoor men een goede kijk heeft op de kwaliteit zo komen 
alleen de mooiste druiven in aanmerking voor de San Marzano Talo Negroamaro. Deze wijn is met recht en reden 
de trots van Salento. In de geur ruikt men wilde aardbeien, zwarte bessen en drop. In de mond proeven we 
intens rood fruit gevolgd  door specerijen zoals tijm. Dat fijne kruidje doet wonderen voor de afdronk! Geniet van 
deze wijn bij een mooi vleesgerecht en of bij een kaasschotel.  3,9 
 
ik bestel  

 
23. San Marzano Talo Primitivo/Merlot       11 €/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. 
Oogst in de tweede en derde week van september. In de neus rijpe tonen, zoals kersen, bessen en kaneel. 
Aanzet is vol en zijdezacht, de afdronk, intens en plezierig.  4 
 
ik bestel  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
24. Redheads Coco Roti Syrah,/Viognier    11,90 €/fles     Australie, Mclaren Vale 
RedHeads Studio is opgericht door een groep jonge wijnmakers, die hun eigen wijndomein zijn gestart in 
McLaren Vale, Australië. Samen zoeken ze de beste percelen van Zuid-Australië op en 'bevrijden' ze druiven uit 
de handen van de grote namen om wijnen met ziel, karakter en persoonlijkheid te maken. De legende van de 
Apenkoning op het etiket begint in 638 na Christus. Ondeugend als hij was kon geen enkele hoeveelheid wijn zijn 
goddelijke dorst lessen, en kon geen enkele hoeveelheid geroosterde kokosnoten (‘noix de coco rôties’) zijn 
hemelse honger stillen. De Syrah, met kleine druifjes, komt uit McLaren Vale, uit een single vineyard met 
stokken van 30 jaar oud. De druiven worden met de hand geplukt en in de kelder gesorteerd. 
De Syrah en Viognier vergisten samen in open vaten. Dat duurt 15 dagen, waarbij de 'hoed' (de bovendrijvende 
druivenschillen) twee keer per dag naar beneden wordt geduwd voor meer kleur, smaak en extractie. De wijn 
rijpt 14 maanden in eikenhouten vaten, waarvan 25% nieuw. 
Levendig en fruitig, met tonen van bloemen. Smaak Frambozen, blauwe bessen, ceder en abrikoos. Zijdezachte 
tannines. Lekker bij lamsvlees of een stoofpot met rundvlees.  3,9 
 
ik bestel  

 
25. Santa Ema Amplus One  Carmenere/Carignan/Syrah    14,50 €/fles     Chili, Central Valley 
Amplus One is gemaakt op basis van Carmenère (de verloren druif van Bordeaux), geassembleerd met in 
mindere mate Syrah en een beetje Carignan. De wijn werd 12 maanden gelagerd in Franse eiken vaten waarvan 
70% nieuw en 30% tweede gebruik. Diep donkere paars-rode kleur. Intense neus van elegante kwaliteit met 
zwart fruit, pruimen en een typische “grafiet” geur (denk aan potloodslijpsel). Ook hout (ceder) en tabak vinden 
we terug in de neus. Santa Ema: Amplus One De Amplus One uit Cachapoal is een Carmenere wijn aangevuld 
met kleine percentages Carignan en Syrah. De wijn heeft een dieprode kleur en een intense fruitneus van 
donkere bessen en frisse kersen. Rijk in de mond met grote concentratie en structuur en ronde en zachte 
tannines. Een elegante afdronk met uitzonderlijke lengte.  4 
 
ik bestel  

  
26. Borgo Scopeto Borgonero Sangiovese/Syrah/Cabernet  14,50 €/fles   Italie, Toscane 
De naam komt van een oude agrarische nederzetting op het grondgebied van Borgo Scopeto. Deze Supertuscan 
heeft een grote persoonlijkheid en elegantie. De druiven worden geselecteerd uit de beste terroirs. De wijn heeft 
18 tot 24 maanden gerijpt op Franse eiken vaten van 300L en nadien een verfijning van 8 maand op fles. De 
kleur is robijnrood. De neus is aards en vol, verfijnd en zacht die een nobele sensatie geeft. Volle body met een 
buitengewone structuur. De tannines zijn mooi verbonden en zijdeachtig, harmonieus en met een verrassende 
zachtheid. Gaat uitstekend samen met gebraad, gegrild vlees, gerechten met truffel, paddenstoelen.  4 
 
ik bestel  

 

27. La Baume Elite d'Or Cabernet/Marselan  14,90 €/fles   Frankrijk, Languedoc 
Een krachtige en geconcentreerde wijn met aroma's van rood fruit gebracht door Cabernet Sauvignon 
onderstreept door de kruidige tonen van Marselan. Vatveroudering brengt complexiteit, aromatische lengte aan 
de wijn en geeft het zijn suave karakter. De combinatie van een traditionele typische druivensoort uit Zuid-
Frankrijk en een internationaal ras. 
Elite d'or is de nieuwe aanwinst van Domaine de la Baume. Het idee kwam voort uit de wens om twee 
druivensoorten samen te brengen die traditie en moderniteit combineren, net als het landgoed zelf. 70% 
Cabernet Sauvignon – 30% Marselan. Bodem: klei en kalksteen 
Vinificatie: Gisting en rijping: 50% in Franse eikenhouten vaten van één jaar oud en 50% in roestvrijstalen tank 
gedurende één jaar. Donker met granaattinten, aroma's van rijp rood fruit, zwarte peper, blauwe bosbes en 
violet. Een krachtige en geconcentreerde wijn met de aroma's van rood fruit gebracht door de Cabernet 
Sauvignon, onderstreept door de kruidige tonen van de Marselan. De rijping in vaten brengt de complexiteit, de 
aromatische lengte in de wijn en verleent hem zijn aangenaam karakter. Bij gegrild vlees of met saus.   4 
 
ik bestel  

 
28. San Marzano Susco Susomanielo  16,90 €/fles   Italie, Puglia 
Bodem: Kustbodem, zandige leem met een gemiddelde structuur, met goede aanwezigheid van rotsen. Het is vrij 
ondiep, donker, doorlatend en doorlatend 
Type landbouw: Guyot, 4500 wijnstokken per ha 
Druivenoogst: tweede helft september 
Rijping: 6 maanden in Franse en Amerikaanse eikenhouten vaten. 
Proefnotities: Intrigerend bloemig en fruitig boeket, ook kruidig met delicate balsamico-tonen; intens robijnrood 
van kleur. Een goed tannine weefsel zorgt voor veroudering op het vat. Het is goed gestructureerd met een 
zekere elegantie, het vertoont een interessante zuurgraad en een lange afdronk 
Lekker bij: De structuur en zuurgraad maken het een ideaal toppaar bij rijke eerste en tweede gangen, gegrild 
vlees, belegen kaas   4,1 
 
ik bestel  

 
 



 
 
29. La Tunella Pignolo/Schioppettino       31,70 €/fles   Italie, Friuli 
In de jaren zestig van vorige eeuw produceerde vader Zorzetti wijnen voor familieconsumptie, met zo’n goede 
reputatie dat vrienden en kennissen van heinde en verre kwamen om ze te proeven. Daarop besloot de patriarch 
om samen met zijn zonen zijn huisgemaakte wijnen op grotere schaal te produceren. Drie generaties later zorgen 
de broers Massimo en Marco samen met hun moeder Gabriella ervoor dat de familietradities in ere worden 
gehouden, én voegen ze een flinke portie nieuwe en creatieve energie toe. 
'La Tunella' is de oude naam van het gehucht op de heuvels niet ver van de plek waar het huidige wijnbedrijf nu 
staat. Deze Italiaanse topper wordt gemaakt van de Pignolo en de Schioppettino druiven.Beide druiven zijn 
typisch voor de regio Friuli. De wijnen worden apart gemaakt en bewaard in houten vaten gedurende 3 jaar. Na 
deze periode wordt de uiteindelijke wijn geblend, met de nodige kennis om van beide druifsoorten de beste 
karakteristieken naar voor te brengen. Hierna krijgt hij nog geruime tijd op fles om mooi in balans te komen, 
zodanig dat u van een zeer fijn, afgewerkt product kan genieten. 
In geur hebben we voornamelijk fruit en specerijen zoals zwarte bes, kers, balsa hout, leder en zoethout. De 
smaak is rond en complex met rijpe, edele tannines die het geheel zeer stevig ondersteunen zonder wrang en 
overheersend te zijn. De afdronk is door zijn lengte en verscheidenheid van smaken op uitzonderlijk lang. De 
absolute top in Friuli!    4,1 
 
ik bestel  

 

Zoete wijnen: 
 
30. Domaine du Touche moelleux Gros Manseng    7,80 €/fles     Frankrijk, Languedoc  
Domaine du Touch Côtes de Gascogne Moelleux is een licht zoete witte wijn. Geurt en smaakt intens naar perzik 
en abrikoos. In de mond is deze wijn fluweelzacht. 
Deze Moelleux is zoet maar zeker niet plakkerig in de mond.   4,2 
 
ik bestel  

 
31. Amauta Dulce Torontes    11 €/fles     Argentinie, Salta (tegen Bolivie) 
Deze duurzaam gekweekte wijn uit één wijngaard is samengesteld uit 100% met de hand geoogste Torrontes uit 
de Calchaqui-vallei, Salta. Deze zoete, fruitgedreven wijn barst van de witte bloemen en sinaasappelschil met 
tonen van citroenschil die leidt tot een frisse, honingzoete afdronk. Deze wijn is vergelijkbaar met de gewone 
Torrontes, maar heeft een lager alcoholpercentage en een hoger restsuikergehalte van ongeveer 40 gram.   
 
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. 
 
 
 
 


