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BUBBELS 

[01] Cava El Capitan (Spanje) 

 

Cava El Capitan is een feestaperitief gemaakt van de 3 traditionele cava 
druiven, Macabeo, Parellada, Xarel-lo. Mooie frisse strogele cava met 
subtiele langdurige belletjes, smaakt zeer fris en heeft een mooie 
subtiele nasmaak. Hij zal een breed publiek aanspreken en verveelt niet. 
Ons wijncomité was alvast overtuigd. 
 
 
 
Prijs per fles: € 10,83   # 6 per bestelling = € 65,00 

[02] Prosecco Riondo (Italië) 

 
 

Ondertussen is deze prosecco uit Veneto een klassieker geworden. 
Kraakhelder, bruisend lichtgeel met aantrekkelijk frisse groenreflex. 
Lang aanhoudende fijne mini belletjes. Aromatische, expressieve geur 
met peer, appel, snoep en witte bloemetjes. Stevige, frisbruisende 
aanzet, gevolgd door rijp fruitzoetje en sprankelende frisdroge finale. 
Aromatisch glas frisdroge Prosecco met grip en bruisend (spumante) 
karakter. Lekker bij garnalensalade, hartige tapas en meloen met 
parmaham.  
 
Prijs per fles: € 12,50 # 6 per bestelling = € 75,00 

 
 [03] Entre-Deux-Monts Wiscoutre Brut (België) 
 

 
 

Het wijndomein ‘Entre-Deux-Monts’, gelegen in het uiterste zuiden van 
West-Vlaanderen in Heuvelland, vindt beschutting tussen de Rode- en 
de Zwarteberg, “entre deux monts” dus. De bodem bestaat er vooral uit 
zandleem met ijzerzandsteen en silex. De Wiscoutre heeft een licht 
strogele kleur met een groene schijn. Aroma's van citrus en appel die 
ook terugkomen in de mond maken van deze schuimwijn een ideaal 
aperitief. De afdronk is lang en verfrissend met een blijvende fijne 
pareling.  
 
Prijs per fles: € 16,67   # 6 per bestelling = € 100,00 

 
[04] Champagne Henri Goutorbe Brut (Frankrijk) 
 

 
 

Het familiale domein Henri Goutorbe is gelegen in de Grand Cru 
gemeente Aÿ, het hart van de krachtige Pinot Noir druif. Een directe 
buur van de huizen Deutz, Bollinger en Ayala. Klassieke stijl van 
Champagne. Zeer fris en vol van smaak, aangenaam zacht in de mond. 
De Brut Tradition rijpte 3 jaar in de kelders van Goutorbe. Perfecte 
begeleider bij aperitiefhapjes. 
 
Pinot Noir, Chardonnay en Pinot Meunier 
Prijs per fles: € 21,67   # 6 per bestelling = € 130,00 
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WIT 

[05]  Esporao Bico Amarelo 2020 (Portugal) 

 

Vinho Verde is een van de oudste wijngebieden van Portugal. Lagere 
temperaturen, meer regen en vooral een bodem van graniet maken 
deze wijnen uniek. Bico Amarelo (gele snavel) is hiervan een zeer 
representatief voorbeeld. De frisheid knalt het glas uit. Citrus en 
tropisch fruit spelen hierbij een belangrijke rol. In tegenstelling tot 
veel andere wijnen uit deze regio niet licht mousserend, maar juist 
strak droog.  
In Portugal vooral bij gegrilde vis en schaal- en schelpdieren, maar 
als kwalitatief uitstekend aperitief ook prima op zijn plek. 
Plezierig frisse witte wijn uit het noorden van Portugal.  

Loureiro, Alvarinho en Avesso 
Prijs per fles: € 8,33  # 6 per bestelling =  € 50,00 

 

[06] Castelforte Pinot Grigio delle Venezie 2019 (Italië) 

 

Heerlijk frisse en intense Pinot Grigio. Deze is een volle, fruitige, 
variëteit wijn met opvallende citrusgeuren van grapefruit en 
aangename kruidige tonen van Salie. Dit is een prachtige volle pinot 
grigio, eentje waar je geen genoeg van krijgt. 
Castelforte Pinot Grigio delle Venezie is een symbool van de 
Veronese wijnbereidingstraditie, geproduceerd met een verfijnde 
aandacht gericht op het versterken van de elegantie.  

100% Pinot Grigio 
Prijs per fles: € 8,33 # 6 per bestelling =  € 50,00 

[07] Geil Riesling Trocken 2020 (Duitsland) 

 

Weingut Geil produceert al anderhalve eeuw wijn van topklasse in 
Bechtheim. Zoon Johannes staat in voor het wijnmaken en 
tegenwoordig mag het resultaat zich zonder enige twijfel bij de top 
in Rheinhessen rekenen. 
Deze droge Riesling staat gekend voor absolute topkwaliteit in z'n 
prijsklasse. Een lichte, speelse wijn met veel wit fruit (perzik) en 
citrus in het aroma. Op en top Riesling met z'n typische klassieke, 
edele zuren die perfect in balans liggen met het fruitaroma. Lekker 
sappig. 

100% Riesling 
Prijs per fles: € 10,00  # 6 per bestelling =  € 60,00 

 

 



 
 

Aangeboden door: Lions Club Diest, Leo Club Diest,  
Oudercomité De Bremberg, Gebruikersraad Martine Van Camp 

 

 
  

3 

 

[08] Umberto Cesari Moma Bianco 2020 (Italië) 

 

Leuke blend op basis van Trebbiano, Chardonnay en Sauvignon 
Blanc. 
De wijn heeft een lichtgele kleur. In de neus heeft de wijn zeer 
fruitige aroma's, in het bijzonder van peer en appel. In de mond 
harmonieus, hartig met een ronde smaak en aangename zuren.  
Lekker als aperitief, bij vis of schaal- en schelpdieren.  
Sublieme prijs/kwaliteit! 

Trebbiano, Chardonnay en Sauvignon Blanc 
Prijs per fles: € 11,00  # 6 per bestelling =  € 66,00 

[09] Entre-Deux-Monts Quatre Cépages 2020 (België) 

 

Naast de Entre-Deux-Monts Wiscoutre Brut stellen we ook met plezier 
deze witte wijn voor van het wijndomein ‘Entre-Deux-Monts’. 
Het is een unieke assemblage van Auxerrois, Pinot Gris, Sieger, 
Chardonnay, afkomstig van houten vaten. Deze witte wijn is fris en 
aromatisch in de neus (abrikoos, pêche, peer, …). In de mond fris, 
sappig fruit en fijne zuren. 

Pinot Gris, Sieger, Auxerrois en Chardonnay 
Prijs per fles: € 11,00  # 6 per bestelling =  € 66,00 

[10] Elegance Saumur 2020 (Frankrijk) 

 

Geproduceerd van 100% Chenin Blanc toont deze wijn ons 
floraliteit, structuur, delicaat fruit en een ontzettende aromatische 
complexiteit. Deze complexiteit zet zich fijn verder in de smaak 
aangevuld door aroma's van witte bloemen. De aanzet is zacht, de 
mond rijk en vol. Dit alles perfect in balans met de frisse zuren eigen 
aan Chenin Blanc.  
Aangenaam, fris glas witte wijn met een zachte, lange afdronk. 
Perfect begeleider van al uw schaal- en schelpdieren of 
visbereidingen deze zomer. Of zo als aperitief ook zeker het 
proberen waard! 

100% Chenin Blanc 
Prijs per fles: € 12,00  # 6 per bestelling =  € 72,00 
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[11] Château Les Tours des Verdots Bergerac Sec 2019 (Frankrijk) 

 

Al 4 generaties lang wijdt de familie Fourtout zich aan de 
wijnstokken en aan het bestendigen van de traditie, met een vleugje 
innovatie en moderniteit. Deze wijn is gemaakt van een blend van 4 
druivensoorten: Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Sémillon en 
Muscadelle. White Dry van een mooie complexiteit met veel 
elegantie en een mooie aromatische expressie. Te serveren bij 
bijvoorbeeld zalm, gesauteerd varkensvlees of een gebakken kaas 
zoals Comté. Het is een wijn om te bewaren, ongeveer 5 tot 7 jaar. 

Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Sémillon en Muscadelle 
Prijs per fles: € 12,50  # 6 per bestelling =  € 75,00 

 [12] La Tunella Rjgialla 2020 (Italië) 

 

Strogele kleur met groene reflecties. In de neus is de wijn elegant en 
intens, met florale en fruitige aroma's van onder meer acacia, 
pruimen, perzik en groene appels. In de mond is de wijn vol met een 
soepele body. Droog, zout en aangenaam fris. De lange afdronk 
heeft toetsen van citroen die de elegante en licht aromatische 
nasmaak begeleiden. 

Ribolla Gialla 
Prijs per fles: € 12,50  # 6 per bestelling =  € 75,00 

[13] Grand Marrenon Luberon 2019 (Frankrijk) 

 

Deze wijn is zacht geel met een fijne schittering in het glas. Het 
pallet geeft ons een complexiteit van bloemen en fruit met een 
nadruk op witte bloemen (acacia en meidoorn) aangevuld door 
toetsen van rijpe gele perzik. De integratie van het hout is perfect en 
zeer licht in de mond. Evenwicht van textuur met fijne toetsen van 
gerookt hout en honing. Het geheel is een wijn met een mooie 
vettigheid ondersteund door aangename, zachte zuren. In de 
afdronk krijgen we subtiel nog een hint van geroosterde noten en 
vanille. 

Grenache Blanc, Vermentino en Roussanne 
Prijs per fles: € 13,33  # 6 per bestelling =  € 80,00 
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[14] Steininger Gruner Veltliner Kamptal 2020 (Oostenrijk) 

 

Steininger Grüner Veltliner Kamptal is een even opmerkelijke als 
zeer kenmerkende kwaliteitswijn uit Oostenrijk's topwijngebied 
Kamptal. Weingut Steininger staat bekend als één van de beste 
Wijnhuizen van Oostenrijk. In de wijngaard wordt de zorgvuldige 
verbouwing van Oostenrijks Nationale Grüner Veltliner druif tot 
kunst verheven. Grüner Veltliner Kamptal wordt modern 
gevinifieerd, hetgeen resulteert in een zeer fruitige en zeer zuivere 
klassieke witte wijn met een pepertje in de smaak en een zachte 
zuurstructuur. Het bouquet geurt naar vruchten, witte bloemen en 
acacia. De afdronk is levendig en elegant met mineralen. De wijn is 
een perfecte begeleider van exotische gerechten, gevogelte, wit 
vlees en rijke visgerechten. 

100% Gruner Veltliner 
Prijs per fles: € 14,17  # 6 per bestelling =  € 85,00 

[15] Pouilly Fumé Les Kérots 2020 (Frankrijk) 

 

Onontbeerlijk op onze wijnkaart, maar betaalbare Pouilly-Fumé 
wordt steeds schaarser en toch vonden we er één! 
Familiebedrijf Domaine Marchand & fils werd opgericht in 1650. De 
wijn draagt de bijnaam van de familie, die niet alleen wijnstokken 
verbouwde. Daarnaast waren ze namelijk schippers, “Les Kérots” of 
“Querots”, die goederen via de Loire vervoerden. De druivensoort 
Sauvignon blanc komt tot zijn recht op deze klei-kiezelbodems, 
Kimmeridgische mergel en kalksteen. Schenk de wijn bij asperges 
met geitenkaas en Hollandse garnalen en gerookte of gebakken 
zeeforel.  

100% Sauvignon Blanc 
Prijs per fles: € 15,00  # 6 per bestelling =  € 90,00 

[16] Sancerre Thierry Merlin Cherrier 2019 (Frankrijk) 

 

In het afgelopen decennium hebben diverse Sancerre-domaines 
radicale veranderingen doorgevoerd in bijvoorbeeld 
wijngaardbeheer en rendementbeheersing. Thierry Merlin is zo'n 
wijnmaker waar kwaliteit en terroirexpressie de boventoon voeren. 
Al proevend begrijp je dat een dergelijke verfijnde en mineralige 
Sancerre een unieke 'koel-klimaatwijn' is en ver boven de 
concurrentie van elders uitstijgt. Complexe Sancerre met een fraai 
aroma van grapefruit, rijp geel fruit en minerale nuances. De smaak 
zet vol, krachtig en evenwichtig in; de afdronk is aromatisch, lang en 
intens. Mooie en nuancevolle wijn. Gemakkelijk houdbaar tot vier à 
vijf jaar na de oogst. 

100% Sauvignon Blanc 
Prijs per fles: € 15,83  # 6 per bestelling =  € 95,00 
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[17] Hautes Côtes de Beaune Regnard 2019 (Frankrijk) 

 

 

Bourgognewijnen worden meestal vernoemd naar de gemeente 
waar ze worden gemaakt. Ook zien we namen van streken op de 
fles. Zoals Hautes-Côtes de Beaune, afkomstig van de hellingen rond 
de oude stad Beaune. Door de vele zonuren biedt deze mooie frisse 
Chardonnay een ronder en voller glas dan wijn van lagergelegen 
wijngaarden. Ons nieuwste pareltje in de collectie. Flirt openlijk met 
een Meursault. Bovendien werd deze parel 12 maanden op vat 
gelagerd. Ga je voor elegantie en diepgang? Druk dan snel op de 
knop. Want op=op. Productie 3500 flessen, en dat is zeer weinig. 

100% Chardonnay  
Prijs per fles: € 17,50  # 6 per bestelling =  € 105,00 

 

[18] Conte della Vipera Sauvignon Blanc 2019 (Italië) 

 

 

Conte della Vipera wordt gemaakt door het wijnkasteel “Castello 
della Sala” en is eigendom van de bekende Italiaanse familie 
Antinori. Deze witte wijn op basis van voornamelijk Sauvignon Blanc 
aangevuld met Sémillon is een eerbetoon aan de originele bewoners 
van het kasteel (13e eeuw). De wijngaarden bevinden zich op een 
hoogte van 250-350 meter boven zeeniveau, waar de gronden rijk 
zijn aan minerale fossielen. 

Dit is een unieke witte wijn waarin de Sauvignon Blanc en de 
Sémillon perfect samen smelten. Intense aroma’s in de neus van 
lychee, ananas en passievrucht. Mooi fris in de mond, levendig en 
complex. 

80% Sauvignon Blanc, 20% Sémillon 
Prijs per fles: € 21,67  # 6 per bestelling =  € 130,00 
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ROOD 

[19] Château La Gabarre Bordeaux Superieur 2018 (Frankrijk)  

 

 

In 1999 namen Stéphane en Paola Gabard het roer van het familiale 
wijndomein “Gabard Vignobles” over. Deze familiale knowhow 
maakt het mogelijk om wijnen te vinifiëren en te rijpen door de 
traditie te combineren met het protocol van duurzame landbouw. 
Op deze manier proberen ze het milieu zo veel mogelijk te 
respecteren en willen ze de expressie van het unieke terroir 
bevorderen. Deze Bordeaux Supérieur dankt zijn ‘rondeur’ en 
aromatische complexiteit aan de kiezel- en grindhoudende grond. 
De wijn rijpt 12 maanden in Franse eiken vaten (1 tot 2 jaar oud) en 
daarna 6 maanden in grote vaten om de traditionele rijping te 
voltooien. Een wijn met goed geconcentreerde aroma’s (vanille en 
zwart rijp fruit). Heerlijk zacht en mondvullend.  

60% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc  
Prijs per fles: € 9,17  # 6 per bestelling =  € 55,00 

[20] Château La Gabarre Bordeaux Superieur 2018 Magnum (Frankrijk)  

 

Dit jaar bieden we Château La Gabarre ook aan in magnum fles. 
Verpakt in een zwarte doos met strik. 
Een magnum is een fles met een inhoud van twee maal een 
gewone wijnfles. Het grotere volume heeft een positief effect op de 
smaakevolutie van bier met een nagisting op fles: de smaak wordt er 
zachter en ronder van. 

Prijs per magnum fles: € 20  # 1 per bestelling =  € 20,00 

 
[21] Velenosi Rosso Piceno Superiore DOC 2018 (Italië) 

 

Deze Rosso Piceno Superiore is een perfect voorbeeld van het 
Piceno-gebied. Het frisse van de Sangiovese-druif vormt hier een 
mooi evenwicht met het zwoele en sappige van de Montepulciano-
druif (beiden afkomstig van wijnstokken jonger dan 30 jaar). De 
houtlagering van 10 maanden in tweede- en derderangs wijnvaten 
zorgt voor extra structuur en diepgang. 

Montepulciano en Sangiovese 
Prijs per fles: € 10,00  # 6 per bestelling =  € 60,00 
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[22] Vino de Montana 2018 (Spanje) 

 

Vino de Montaña (bergwijn) is een blend van voornamelijk Garnacha 
vermengd met de lokale druiven Pinuela en Rufete. Deze groeien op 
grote hoogte in het Sierra de Gredos-gebergte. Helaas hebben veel 
van deze afgelegen bergdorpen een onzekere toekomst tegemoet 
gezien. In een poging om deze ongelooflijke oude wijngaarden te 
behouden, werd het Mountain Wine Project opgericht. De wijnen 
zijn grotendeels gebaseerd op zeer oude Garnacha-wijnstokken op 
granietgrond en zijn geparfumeerd, delicaat en fris. Heerlijke 
aroma's van rode frambozen en pittige donkere kersen komen uit 
het glas, gevolgd door subtiele zoethout, wierook, licht verschroeide 
aarde, verse kruiden en pepertonen. Licht, levendig en heerlijk. 

Garnacha, Piñuela en Rufete 
Prijs per fles: € 10,83  # 6 per bestelling =  € 65,00 

 
[23] Kaapzicht Estate Red Stellenbosch 2017 (Zuid-Afrika) 

 

Wijnmaker Danie Steytler jnr doet een frisse en dynamische wind 
blazen op het 190ha grote Bottelary Hills landgoed, dat sinds 1946 in 
familiebezit is. Deze blend van 60% Shiraz en 40% Cabernet 
Sauvignon zorgt voor een intense rode wijn met een rijk boeket 
(wilde zwarte bessen, zoete kruiden, ...). Soepel en sappig in de 
mond met een volle smaak waarin veel zoet fruit, kirsch en zure kers 
te herkennen zijn. De druiven worden elk apart gevinifieerd en dan 
geblend, waarna de wijn 18 maanden rijpt in eiken houten vaten. 

Shiraz 60% en Cabernet Sauvignon 40%  
Prijs per fles: € 11,67  # 6 per bestelling =  € 70,00 

[24] Umberto Cesari Moma Rosso 2019 (Italië) 

 

 

Umberto Cesari heeft ons al enkele keren kunnen overtuigen Dit jaar 
selecteerden we deze leuke rode wijn op basis van Sangiovese, 
Cabernet Sauvignon en Merlot. Intense robijnrode kleur. In de neus 
intense aroma's van bessen en frambozen. In de mond is de wijn 
zacht en fluweelachtig. Een soepele rode wijn die men gemakkelijk 
kan combineren bij verschillende gerechten of om gewoon zo van te 
genieten na een drukke dag op het werk. Gewoon heerlijk!  

Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot 
Prijs per fles: € 12,50                                     # 6 per bestelling =  € 75,00 
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[25] Mas Karolina Côtes Catalanes 2020 (Frankrijk) 

 

Een van de ontdekkingen van deze wijnactie. Het werk van Caroline 
Bonville, wijnmaker, is uitzonderlijk op alle niveaus. Het 
productassortiment profiteert van een opmerkelijke knowhow. 
Prachtige blend van grenache noir, carignan en syrah. Volle, fruitige 
rode wijn afkomstig van de voet van de Pyreneeën. De opbrengt is 
heel laag, slechts 20 hl/ha wat zorgt voor rijpe, smaakvolle druiven 
en dito wijn. De wijn vergist en rijpt in cementen tanks en is jong al 
heel toegankelijk. Aromatische neus met bessig fruit en specerijen. 
Lekker bij Hollandse harde kazen, zachte blauwe kaas, 
varkensvlees, eendenborst, milde Aziatische vleesgerechten. 

Grenache Noir, Carignan Blanc en Syrah.  
Prijs per fles: € 13,33 # 6 per bestelling =  € 80,00 

[26] La Tunella Refosco 2019 (Italië) 

 

Refosco een mooi autochtoon druivenras met het Italiaans 
karakter. De wijn heeft een intense robijnrode kleur met in de 
reflectie violet. In de neus een breed, rijk en intens aroma van 
fruit, kruiden, aarde, braambessen, frambozen, cacao en tabak. 
In de mond is de wijn vol, droog met een goede structuur en 
lichtjes bittere nasmaak. Subtiele vanille accenten mengen zich 
in zowel de geur als de smaak. 

100% refosco dal peduncolo rosso 
Prijs per fles: € 13,33  # 6 per bestelling =  € 80,00 

[27] Marrenon Orca Ventoux 2018 (Frankrijk) 

 

Wijn gemaakt op kracht en finesse. De neus geeft ons aroma's van 
rijpe kersen, zachte kruiden en noties van tabak. De aanzet is zacht 
en rijk met rijp fruit en impressies van fruitlikeur (cassis/framboos). 
Verweven tannine zorgen voor de dragende structuur van de 
wijn.Lange, frisse afdronk met een complexiteit van geroosterde 
aroma's en het typische zuiderse garrigue. 

Grenache Noir 90% en Syrah 10% 
Prijs per fles: € 14,33  # 6 per bestelling =  € 86,00 
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[28] Casalforte Valpolicella Ripasso 2018 (Italië) 

 

 

De Casalforte Valpolicella Ripasso heeft net als vele andere 
Casalforte wijnen verschillende internationale prijzen gewonnen. 
Een Ripasso waar je veel wijn voor je geld krijgt. Deze Ripasso 
wordt gemaakt van de Corvina en Rondinella druif. De huid van de 
druif die overblijft bij het produceren van de Casalforte Amarone 
wordt gebruikt om deze Ripasso te maken. Dit gebeurt middels de 
oude Ripasso-techniek. Dit zorgt ervoor dat de stevigheid, het 
alcoholpercentage en de aromas stijgen. De wijn wordt in 
eikenvaten gelegd en krijgt mede hierdoor een complexe 
smaakbalans van kers, rood fruit en verschillende kruiden. De 
Casalforte Valpolicella Ripasso past doorgaans goed bij gegrild 
rood vlees, stoofschotel en volwassen kazen. 

Corvina, Corvinone en Rondinella 
Prijs per fles: € 15,00  # 6 per bestelling =  € 90,00 

[29] Tascante Ghiaia Nera Etna Rosso 2017 (Italië)  

 

 

"Tascante" staat voor "Tasca" (de naam van het overkoepelende 
domein) en "Etna". De wijnen weerspiegelen het terroir met 
wijngaarden op de hoogste vulkaan in Europa, de Etna. De 
wijngaarden liggen op een hoogte van 600m op, uiteraard, 
vulkanische ondergrond. 
De Ghiaia Nera is gemaakt op basis van de typische "Nerello 
Mascalese" druif. Omringd door kastanjebomen en eiken bossen, 
bevatten de wijngaarden een rijke biodiversiteit. Dit is een wijn met 
zachte tannines en veel fraîcheur. Bourgogne stijl, lichte kleur in het 
glas maar met een volle smaak in de mond. Gerijpt in 25hl eiken 
vaten gedurende 12 maanden. 

Nerello Mascalese 
Prijs per fles: € 17,50  # 6 per bestelling =  € 105,00 

[30] Domaine Roux Côtes de Beaune Villages 2018 (Frankrijk) 

 
 

Domaine Roux werd opgericht in 1885. Vandaag is zowel de vierde 
als vijfde generatie actief in het gerespecteerde familiebedrijf. Het 
hart en de origine van de familie is gelegen in het dorpje Saint-
Aubin. Dit wijndorp, gekneld tussen de heuvels van Chassagne-
Montrachet en Puligny-Montrachet, staat garant voor zeer verfijnde 
en hoogstaande wijnen op basis van de Chardonnay en de Pinot Noir 
druif.  
Deze Côte de Beaune-Villages is prijs-kwaliteit een topper: elegant, 
mooie frisse zuren, verfijnd en smaakvol. Mooie Bourgogne, zoals 
het moet zijn. 

100% Pinot Noir 
Prijs per fles: € 20,00  # 6 per bestelling =  € 120,00 
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[31] La Croix de Carbonnieux Pessac Léognan 2016 (Frankrijk) 

 

 

De enige echte tweede wijn van het wijnkasteel Carbonnieux in 
Pessac-Léognan. De wijnen van La Croix de Carbonnieux zijn een 
eerbetoon aan de monniken van de abdij Sainte Croix de Boreaux, 
die het landgoed bezaten tijdens 13e-18e eeuw. Deze monniken 
waren grote wijnmakers en dankzij hen kreeg Château Carbonnieux 
een internationale reputatie. De tweede wijnen worden op precies 
dezelfde wijze gemaakt als de grote Cru Classé. 
De rode Croix de Carbonnieux heeft een fruitige neus met de 
typische Léognan-gefumeerde toets in de mond. Minder krachtig 
dan de Carbonnieux zelf, maar een mooie gastronomische en 
elegante wijn. 12 maanden houtlagering in Bordelese barriques. 

Cabernet Sauvignon en Merlot 
Prijs per fles: € 20,83  # 6 per bestelling =  € 125,00 

[32] Domaine Regnard Chassagne Montrachet Vieilles Vignes 2018 (Frankrijk) 

 

 

Régnard is één van de oudste en meest prestigieuze wijnhuizen in 
de Bourgogne. Het werd in 1860 opgericht door Zéphir Régnard en 
in 1984 nam Baron Patrick de Ladoucette het domein over waarmee 
hij de stijl en traditie van de wijnen herstelt en vereeuwigt.  

Aroma's van rood fruit, wilde aardbeien, zwarte bes, frambozen. 
Rond, glad ondersteund door zijdezachte tannines. Een Chassagne 
met een gastronomisch profiel. 

100% Pinot Noir 
Prijs per fles: € 29,17  # 6 per bestelling =  € 175,00 

[33] Ca’Rugate Punta 470 Amarone Veneto 2016 (Italië) 

 

 

De druiven van deze Amarone komen uit de wijngaarden rond de 
heuvels Montecchia di Crosara. Een heel typische werkwijze is dat 
de druiven worden gedroogd voor ze worden geperst en vergist. 
De wijn rijpt 30 tot 36 maanden in eiken vaten alvorens te 
bottelen. Donkerrode kleur met een verleidelijk parfum van pure 
chocolade , peper, hazelnoot, cassis, zwarte bes en rode bessen. 
De smaak is rond, fluwelig, opulent en sappig met veel zwarte en 
rode bosbessen, een lichtjes kruidige toets en enorm veel lengte. 
Een absolute topwijn met nog een lang leven voor zich. 

Corvina, Corvinone en Rondinella   
Prijs per fles: € 37,50                            # 6 per bestelling =  € 225,00  
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ROSE 

[34] Garzón Pinot Rosé De Corte 2020 (Uruguay) 

 

 

De Pinot Noir Rosé kenmerkt zich door haar frisheid en delicatesse, 
getekend door een mooie zalmkleur. Aroma's van rode kersen en 
aardbei smaakt de rosé fris en delicaat. Door de authenticiteit van 
de streek waar de druif is gekweekt is de wijn elegant in de mond. 
De minerale afwerking komt hierdoor dan ook naar voren. Deze 
elegante rosé wordt gemaakt van 100 procent Pinot Noir. 
Door deze Pinot Noir te serveren bij zomerse voorgerechten zoals 
bruschettas, salades of prosciutto waant u zich in de Provence.  
De Garzon Estate Pinot Noir Rosé heeft verschillende prijzen 
gewonnen. De prijs voor beste rosé is gewonnen in onder andere 
Engeland, Chili en ook Brazilië. Bij ons proefcomité was deze ook 
overweldigend, al komt hij niet uit Frankrijk, we vonden dat hij 
moest opgenomen worden in deze wijnactie. 
 
Prijs per fles: € 10,83                             # 6 per bestelling =  € 65,00 

 
OLIJFOLIE 

Herdade do Esporao, Azeite Virgem Extra Olive Oil (Portugal) 

 

Dit jaar kiezen we opnieuw voor de Herdade do Esporao in glazen 
flessen. Ideaal als cadeau en zeker voor jezelf een plezier te doen. 

Gele kleur met groene tinten. In de geur hebben we rijpe, groene 
olijven met noties van fruit, kruiden en olijfbladjes. Fris van smaak 
met een licht bittertje. Kruidige nasmaak met toetsen van gedroogd 
fruit. 
 
 [35] Prijs per 0,75 liter: € 11,00  
 [36] Prijs per 3 liter: € 32,00 

 


