Voorwoord

G

Geachte relatie,
Met gepaste trots presenteren wij u ons assortiment wijnen in
een overzichtelijk Cellar Book. Dit is de derde keer dat De Monnik
Dranken u op deze wijze kennis wil laten maken met ons uitgebreide
wijnportfolio.
Afgelopen jaar hebben wij wederom een aantal mooie wijnhuizen
toegevoegd aan ons import portfolio. En daar zijn we bijzonder
trots op. Huizen zoals Tanagra, Villa Trasqua en Maison la Chênais
om er maar een paar te noemen. Dé reden om alles wederom eens
overzichtelijk voor u in een fraaie brochure te vatten omdat een paar
A-4tjes niet meer voldoen.
Het Monnik Wine Experience Cellar Book bevat alléén de wijnen
die wij zelf importeren. Daarnaast zijn er natuurlijk de wijnen die
wij als groothandel voor u distribueren, maar dat valt buiten dit
assortiment.

U ziet dat ons wijnassortiment zeer divers is. Wij zijn ervan overtuigd
dat De Monnik Dranken u door deze ruime keuze nog beter van dienst
kan zijn. Uiteraard adviseren onze accountmanagers u graag.
Met proostende groet,
Hans & Luuk Olde Monnikhof
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Nieuw in ons assortiment
DOPFF AU MOULIN - ELZAS
785086 Dopff au Moulin Just Alsace

Frankrijk

BRUNELY – RHÔNE
785058 Brunely Vacqueyras Blanc
785068 Brunely Cuvée Essential sans sulfites
DUFFOUR PÈRE & FILS – CÔTES DE GASCOGNE
789474 Duffour Gascogne Blanc Sauvignon/Gros Manseng
CHÂTEAU BALAC - BORDEAUX
785430 Château Balac - Haut-Médoc
COMTESSE
THIBIER

COMTESSE THIBIER – VIN DE FRANCE
785072 Comtesse Thibier Chardonnay
785073 Comtesse Thibier Merlot
CHÂTEAU D’AVRILLÉ – LOIRE
789254 Domaine d’Avrillé Sauvignon Blanc
MAISON LA CHÊNAIS – LANGUEDOC-ROUSSILLON
785625 Maison la Chênais Reserve Blanc
785624 Maison la Chênais Reserve Rosé
785623 Maison la Chênais Reserve Rouge
789307 Maison la Chênais Prestige Chardonnay
789287 Maison la Chênais Prestige Grenache Rosé
789308 Maison la Chênais Prestige Merlot
SARTORI – VENETO
770364 Sartori Prosecco

MAISON LA CHÊNAIS

italië

VITICCIO – TOSCANE
785422 Viticcio Vin Santo del Chianti Classico Occhio di Pernice
VILLA TRASQUA – TOSCANE
785614 Villa Trasqua Trastella Vermentino
785615 Villa Trasqua Trasquanello Rosato
785616 Villa Trasqua Traluna Rosso
785617 Villa Trasqua Chianti Classico BIO
785618 Villa Trasqua Chianti Classico Riserva Fanatico
785619 Villa Trasqua Chianti Classico Gran Selezione Nerento
785620 Villa Trasqua Trasgaia
785621 Villa Trasqua Trasolo
785622 Villa Trasqua Passito di Toscana Transanto
CARLO PELLEGRINO - SICILIË
785145 Pellegrino NES Passito di Pantelleria
740107 Pellegrino Uncle Joseph Marsala Superiore Rubino
740105 Pellegrino BIP Benjamin Marsala Superiore Oro
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Nieuw in ons assortiment
SELLA & MOSCA - SARDINIË
789296 Sella & Mosca Monteoro Vermentino di Gallura
770380 Sella & Mosca Terre Rare Carignano del Sulcis

spanje

BODEGAS MONTECILLO – RIOJA
780740 Montecillo Rosado
780729 Montecillo 22 Barricas Gran Reserva
PETER MERTES – MOEZEL
790292 Nachtgold Auslese
790291 Nachtgold Beerenauslese
790293 Nachtgold Trockenbeerenauslese
790294 Nachtgold Eiswein
782015
782016
782017
782026
782028
782039
782027

duitsland

Biorebe Silvaner halbtrocken BIO
Biorebe Merlot BIO
Biorebe Riesling halbtrocken BIO
Biorebe Chardonnay BIO
Biorebe Pinot Grigio BIO
Biorebe Dornfelder halbtrocken BIO
Biorebe Tempranillo BIO

WINZER KREMS – WACHAU
oostenrijk
785207 Winzer Krems Kellermeister Privat Sankt Laurent
ALVI’S DRIFT – WORCESTER
zuid-afrika
789480 Alvi’s Drift Signature Sauvignon Blanc
789481 Alvi’s Drift Signature Merlot
789462 Alvi’s Drift Brut Rosé
789461 Alvi’s Drift Albertus Viljoen Chardonnay
MOOIPLAAS – STELLENBOSCH
780622 Mooiplaas Roos Chenin Blanc
780624 Mooiplaas Roos Merlot/Cabernet Franc
TANAGRA – MCGREGOR VALLEI
789464 Tanagra Colombard
789465 Tanagra Cabernet Sauvignon
789466 Tanagra Shiraz
789467 Tanagra Heavenly Chaos
ANDELUNA – MENDOZA
780802 Andeluna Raices Chardonnay
780801 Andeluna Raices Malbec

argentinië

LIGHTHOUSE ALCOHOLVRIJ
510295 Lighthouse Sauvignon Blanc
510296 Lighthouse Cabernet Sauvignon
510297 Lighthouse Sparkling
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Frankrijk
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WIST U DAT…
Ernest Rapeneau in totaal 10.000 m2 meter
aan wijnkelders heeft? Hier ligt onder andere
de Blanc de Blancs te rijpen, een zeer elegante
champagne met in de smaak tonen van peer,
amandel, honing en brioche.

Frankrijk

Frankrijk, Champagne

Ja, op afspraak

Champagne Ernest Rapeneau

Ernest Rapeneau begon zijn champagne- en wijnbedrijf in 1901 in
het dorp Hautvilliers, daar waar champagne ooit ‘ontdekt’ werd
door Dom Perignon. Maar het was pas in 1927 toen de grenzen
van de Champagne-regio werden vastgesteld, dat Ernest zich
specialiseerde in de champagnehandel.
Door deze nieuwe gebiedsafbakening werden alleen de goede
terroirs tot de Champagnewijn-regio toegelaten. Hierdoor kon
Ernest zijn wijnen gemakkelijker selecteren en de kwaliteit van
zijn business verbeteren. Naast een goede zakenman, was Ernest
Rapeneau bovenal een liefhebber van de Champagnewijnen.
In 1936 werd de topkwaliteit van Champagne eindelijk erkend
en werd de AOC Champagne geboren, een eerste hoogtepunt
voor zijn champagnehuis, dat al een uitstekende reputatie had
opgebouwd. Hij besloot daarop zijn assortiment uit te breiden,
net zoals zijn distributie netwerk, daartoe aangemoedigd door
de wereldwijde toename van de Champagne verkopen. Na 50
jaar hard werken, kon hij in 1965 eindelijk van zijn pensioen gaan
genieten, waarna zijn 2 zoons, François en Bernard, die al sinds
1944 in het bedrijf werkzaam waren, de leiding overnamen.
Momenteel zijn het alweer de 3e en 4e generatie die samen het
champagnehuis leiden. De kleinzoon van Bernard, Jean Remy is
de commerciële man. Zijn vader Christophe maakt de champagne.

CHAMPAGNE ERNEST RAPENEAU
ART.NR.		

KLEUR

INHOUD

760400

Champagne Brut		

0,75

760404

Champagne Brut Demi		

0,375

760403

Champagne Brut Magnum		

1,50

760401

Champagne Demi Sec		

0,75

760402

Champagne Rosé		

0,75

760405

Champagne Premier Cru Brut		

0,75

760406

Champagne Blanc de Blancs		

0,75

760407

Champagne Millesimé 2007		

0,75
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Dopff au Moulin

Frankrijk, Elzas

Frankrijk
WIST U DAT…
Domaines Dopff met bijna 9 ha. de grootste eigenaar in
Riquewihr’s beroemde Grand Cru ‘Schoenenbourg’ is? De
rieslings van deze Grand Cru kunnen zeer lang rijpen.
Ja, op afspraak

De familie Dopff vestigde zich in de 17e eeuw in Riquewihr,
aanvankelijk als meesterkuipers. Jean Dopff koos, aan het
begin van de 19e eeuw, geheel voor de wijn: hij vestigde zich als
“gourmet”, ofwel beëdigd wijnhandelaar. Zijn zoon Jean-Gustave
begon met de opbouw van het familiewijngoed. Rond 1900
begint een jonge Julien Dopff, na een stage in Reims, als eerste
in de Elzas, met de productie van mousserende wijn volgens de
‘méthode traditionnelle’ en legt daarmee de basis voor de latere
‘Crémant d’Alsace’. Hij was ook de eerste die de Elzasserwijn
begon te bottelen op de nu zo bekende lange, ranke fles: de ‘flûte
d’Alsace’. Om te bewijzen dat zijn wijnen ook op fles een lange reis
goed zouden doorstaan, zond hij een partij heen en weer naar
Australië. De wijnen bleken na terugkomst nog in perfecte conditie
en Elzasserwijnen konden de wereld gaan veroveren.
Intussen is Dopff au Moulin uitgegroeid tot een van de leidende
wijnhuizen in de Elzas. Het eigen wijngoed meet meer dan 70
hectaren en daarmee is Domaines Dopff het grootste wijngoed in
het hart van de Elzas. Het bedrijf is nog altijd voor 100% in handen
van de familie. Momenteel wordt het bedrijf geleid door EtienneArnaud Dopff, die daarmee de 13e generatie vertegenwoordigt.
Naast de eigen wijngaarden werkt Dopff au Moulin met een groot
aantal vaste contractboeren, die het gehele jaar door begeleid
worden. Dopff vinifieert al haar wijnen zelf.
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Frankrijk, Elzas

Frankrijk

Dopff au Moulin

WIST U DAT…
Alleen van riesling, gewurztraminer, pinot gris, muscat en
sylvaner Grands Crus d’Alsace worden gemaakt?

DOPFF AU MOULIN
ART.NR.			

KLEUR

INHOUD

769007 Crémant d’Alsace Cuvée Julien Brut 		

0,75

785086 Just Alsace			

0,75

785091

Pinot Blanc 		

0,75

785081

Riesling 		

0,75

785196

Pinot Gris		

0,75

785131

Gewurztraminer		

0,75

789085 Pinot Noir ‘Rouge des Deux Cerfs’		

0,75

785347 Riesling du Domaine Familial		

0,75

785133

Riesling Schoenenbourg

0,75

785132

Pinot Gris du Domaine Familial		

0,75

785130

Gewurztraminer Brand de Turckheim Grand Cru

0,75

Grand Cru
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Domaine de Mauperthuis

Frankrijk, Bourgogne

Frankrijk
Marie-Noëlle & Laurent Ternynck maken al 20 jaar imponerende
wijnen op hun kleine Domaine de Mauperthuis dat 8 km ten
zuiden van Chablis ligt. Zij kunnen zowel witte als rode wijnen
maken, iets wat je zelden ziet aan de noordgrens van de
Bourgogne. Ze houden zich aan kleinere opbrengsten, gebruiken
natuurlijke gisten voor de fermentatie, behandelen hun druiven
met grote zorg en zijn zeer matig met het gebruik van sulfieten.
Dit alles om hun filosofie ‘werken met respect voor het terroir
en het milieu’ kracht bij te zetten. De Ternyncks werken vooral
op mineraliteit in hun wijnen, een aspect wat in dit deel van de
Bourgogne te verwachten is.

WIST U DAT…
Sauvignon de Saint-Bris de enige toegestane Sauvignon Blanc
appellatie is in de Bourgogne?

DOMAINE DE MAUPERTHUIS
ART.NR.		
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KLEUR

INHOUD

785577

Saint Bris Sauvignon

0,75

785575

Bourgogne Chardonnay - Les Truffières

0,75

785592

Chablis Cuvée Amphore (orange wine) 		

0,75

785576

Bourgogne Pinot Noir - Les Brûlées

0,75

785587

Irancy Pinot Noir		

0,75

Frankrijk, Chablis

Frankrijk

Domaine des Marronniers

Onlangs hebben Laurent en Marie-Noëlle Ternynck ook
wijngaarden in Chablis – Domaine des Marronniers - aangekocht
om zo het aanbod in appellaties uit deze regio completer te maken.
Het domaine zelf is gevestigd in Préhy, in het zuidwesten van
het Chablis-gebied, met wijngaarden die gelegen zijn tussen
Chablis, Préhy en Courgis. Het grootste deel van de wijngaarden
is geklasseerd als Chablis AOP, een deel als Premier Cru en een
paar percelen als Petit Chablis. De oudste wijngaard van het
domaine, Les Malantes, werd aangeplant in 1976. De wijnen die
hiervan worden geproduceerd zijn heerlijk mineraal en complex;
ze worden apart gehouden en op de markt gebracht als Vieilles
Vignes. Laurent en Marie-Noëlle hechten grote waarde aan
duurzame wijnbouw. Ze vertellen u er graag alles over in hun fraai
gerestaureerde, gewelfde kelder waar u van harte welkom bent
voor een bezoek om het domaine en de wijnen te ontdekken.

DOMAINE DES MARRONNIERS
ART.NR.		

KLEUR

INHOUD

785572

Chablis		

0,75

785573

Chablis Les Malantes Vieilles Vignes		

0,75

785574

Chablis Premier Cru Montmains

0,75
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Domaine Masse Père & Fils

Frankrijk, Bourgogne

Frankrijk
Even ten westen van Givry, in de Côte Chalonnaise, een natuurlijke
voortzetting van de Côte de Beaune, ligt enigszins verscholen
tussen het glooiende landschap het Domaine Masse Père & Fils.
De voorouders van de huidige eigenaar waren al sinds 1565 in
de wijnbouw actief, maar pas eind negentiende eeuw begon
overgrootvader Claude Masse als zelfstandig wijnboer. Tot die
tijd werkte hij als kuiper. Na de Tweede Wereldoorlog nam zoon
Jean-Baptiste het domein van hem over. Zijn twee zoons werden
beiden actief in de wijnwereld: Raymond, de vader van Fabrice,
nam het domein van zijn vader over en Raymonds broer Roland
schopte het als œnoloog tot régisseur van het Domaine des
Hospices de Beaune. Sinds 2000 heeft Fabrice de leiding over het
domein van 15 hectare gekregen. Sinds zijn oom eind 2014 stopte
bij de Hospices, koopt Fabrice samen met hem nog 15 hectare aan
wijngaarden bij, om zijn assortiment uit te breiden en aan de vraag
te kunnen voldoen. De wijnen van die aangekochte druiven brengt
Fabrice op de markt als “Famille Masse”. Inmiddels maakt hij 25
verschillende wijnen, vooral afkomstig uit de Côte Chalonnaise.
Ongeveer 40% van zijn productie is wit en 60% rood.
Fabrice onderhoudt zijn wijngaarden volgens de principes
van de ‘lutte raisonnée’. Dat wil zeggen dat hij uitsluitend
bestrijdingsmiddelen inzet, als het niet anders kan. De
rendementen probeert hij laag te houden. Zo snoeit hij zijn stokken
kort, bemest hij zijn wijngaarden niet, zaait hij gras tussen de rijen
in de herfst- en wintermaanden, haalt hij overtollige knoppen weg
en doet hij zonodig een groene oogst.
Hij heeft sinds zijn komst geïnvesteerd in top keldermateriaal.
De aanschaf van een sorteertafel stelt hem in staat alleen rijpe,
gezonde druiven te verwerken. De witte wijnen worden op rvs
gevinifieerd en krijgen deels een opvoeding op hout. Voor de rode
wijnen ondergaan de ontsteelde en streng geselecteerde druiven
gedurende 5 dagen eerst een koude schilweking, voorafgaand aan
de vergisting. Fabrice dompelt de hoed van schilletjes niet onder
in het sap, zoals vaak gebruikelijk in de Bourgogne, want dat zou
teveel bittere tannines onttrekken; hij past remontage toe: het
over de schilletjes sproeien van de gistende most. De jonge wijn
wordt in eikenhouten vaten opgevoed, waarvan ca. een derde

nieuw is. Na ongeveer een jaar worden de
vaten geassembleerd en wordt de wijn licht
gefilterd. Hij klaart zijn rode wijnen niet,
alvorens ze op fles gaan.
Domaine Masse Père & Fils maakt wijnen met
finesse, fruit en elegantie. Fabrice heeft het
geluk zo’n ervaren oom als leermeester te
hebben die kan putten uit veertien oogsten
Hospices de Beaune. De inbreng van
twee generaties wijnmakers maakt dat
de wijnen het midden houden tussen
klassiek en modern. Evenals de wijnen
houden neef en oom Masse hierin de
perfecte balans.

DOMAINE MASSE PÈRE & FILS
ART.NR.		

KLEUR

INHOUD

769026

Crémant de Bourgogne Brut		

75 cl

785593

Bourgogne Aligoté ‘Vieilles Vignes’		

75 cl

785594

Montagny Cru ‘Les Terroirs’ Famille Masse		

75 cl

785595

Givry ‘Clos de la Brûlée’ 		

75 cl
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785596

Givry ‘Grand Terroir’ Famille Masse		

75 cl

785597

Givry Premier Cru ‘En Veau’		

75 cl

785598

Mercurey ‘Les Terroirs’ Famille Masse		

75 cl

Frankrijk, Beaujolais

Frankrijk

Laurent Perrachon

WIST U DAT…
De familie Perrachon wijngaarden bezit in 6 van de 10 Crus de
Beaujolais, te weten Chénas, Juliénas, Morgon, Saint Amour,
Moulin-à-Vent en Fleurie.

Al sinds 1601 woont de familie Perrachon in Juliénas, maar pas
in 1877 kochten zij er hun eerste eigen wijngaard. Nu staat de 7e
generatie wijnmakers aan het roer van dit familiedomein, waar
traditie en kennis van de voorouders in ere wordt gehouden met
als belangrijkste doel: de essentie van het terroir tot uiting brengen
in de wijnen.

Het proces van wijn maken toont veel gelijkenissen met het
maken van een klassieke Bourgogne. Men neemt de tijd voor de
vergisting van het druivensap, om zo een breed pallet van smaken,
complexiteit en structuur te verkrijgen in de wijnen. Opvoeding
van de wijnen gebeurt in de uit 1701 stammende gewelfde
kelders van het domaine waar in de loop der eeuwen een hele
verzameling aan wijn gerelateerde voorwerpen is opgebouwd.

Laurent en zijn zonen maken prachtige wijnen van oude
wijnstokken die gemiddeld tussen de 45 en 60 jaar oud zijn. De
wijngaarden worden op duurzame wijze bewerkt, het gras
tussen de wijnstokken mag blijven staan en de bodem wordt
alleen machinaal behandeld. De huidige generatie kent ieder
‘climat’ op zijn duimpje zodat zij iedere wijngaard met zijn eigen
karakteristieken zo kunnen bewerken dat het de mooiste wijnen
oplevert.

LAURENT PERRACHON
ART.NR.		

KLEUR

INHOUD

785477

Beaujolais Blanc - Terre de Loyse		

0,75

785478

Beaujolais Villages - Terre de Loyse		

0,75

785479

Fleurie Vieilles Vignes		

0,75

785480

Morgon - Corcelette		

0,75

785486

Morgon - Côte de Py		

0,75

785487

Moulin-à-Vent - Terres Roses		

0,75

785495

Juliénas - Roche Bleue		

0,75

785483

Mâcon Villages Vieilles Vignes		

0,75

785484

Saint Véran Vieilles Vignes		

0,75

785485

Pouilly Fuissé Vieilles Vignes		

0,75
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Domaine Brunely

Frankrijk, Rhône

Frankrijk
Als wijngoed is Domaine Brunely, een 100% familiebedrijf, nog niet
zo heel oud. Grootvader Rémy Carichon was vooral kweker van
planten, waaronder jonge wijnstokken. Zijn kwekerij lag binnen
de appellation Vacqueyras, bij het dorpje Sarrians en hij besloot
om eind jaren ’70, begin jaren ’80 ook zelf wat wijngaarden aan te
planten en zo de basis voor Domaine Brunely als wijnproducent te
leggen.
Zoon Charles, die momenteel de leiding heeft, ging verder en legde
zich geheel toe op wijnbouw. Hij wordt inmiddels bijgestaan door
zijn zoon Edouard, die daarmee de 3e generatie vormt. Charles
Carichon heeft in de loop der jaren het wijngoed uitgebreid van 27
ha tot 80 ha, met wijngaarden in de belangrijkste appellations van
de zuidelijke Rhône. Er wordt met respect voor de natuur gewerkt:
onkruid in de wijngaard wordt bestreden door het gebruik van een
speciale graslaag tussen de rijen, waarmee ook het bodemleven
wordt bevorderd.

van de zeer krachtige Châteauneuf-du-Pape rijpen de rode wijnen
niet op hout, om te voorkomen dat het fruit wordt overstemd door
houtaroma’s. Dat resulteert in heerlijke pure, goed gestructureerde
wijnen met volop fruit en een grote levendigheid. In hun jeugd
domineren de aroma’s van rood en zwart fruit; bij verdere rijping
op fles ontwikkelen ze complexere aroma’s. De meeste rode wijnen
van Domaine Brunely zijn op hun best drie tot vijf jaar na de oogst.
De Châteauneuf-du-Pape rijpt met gemak 10 jaar.
Domaine Brunely is in alle opzichten een echt wijngoed: van het
planten van de wijnstok tot het bottelen van de wijnen, alles wordt
volledig in eigen beheer en met passie gedaan en dat proef je terug
in de wijnen.

Ook de vinificatie is erop gericht om wijnen te maken die zo puur
mogelijk zijn. De druiven ondergaan, voorafgaand aan de vergisting
een koude schilweking. Tijdens de vergisting wordt de hoed met
schilletjes regelmatig ondergeduwd, de zgn. ‘pigéage’. Dat komt de
fruitigheid van de wijnen bijzonder ten goede. Met uitzondering

DOMAINE BRUNELY
ART.NR.		
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KLEUR

INHOUD

785044

Côtes du Rhône Blanc		

0,75

785058

Vacqueyras Blanc 		

0,75

785068

Cuvée Essential Sans Sulfites 		

0,75

785050

Ventoux		

0,75

785045

Côtes du Rhône Rouge		

0,75

785054

Côtes du Rhône Villages Massif d’Uchaux		

0,75

785053

Vacqueyras Rouge 		

0,75

785052

Gigondas		

0,75

785055

Châteauneuf du Pape		

0,75

Frankrijk, Côtes de Provence

De familie Fabre en de Provence zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden, al 18 generaties lang zijn zij in de Provence gevestigd.
In 1920 richtte Henri Fabre Senior Fabre en Provence op en twaalf
jaar later kocht hij Château de l’Aumérade. Dit château, vernoemd
naar de vorige eigenaren (familie Aumérat), werd tezamen met de
vervallen wijngaarden volledig hersteld. Dit leverde Château de
l’Aumérade in 1955 de classificatie Cru Classé op. In totaal zijn er
slechts 18 wijnhuizen in de Provence aangemerkt als Cru Classé.
Naast Château de l’Aumérade bezit de familie Fabre ook nog een
aantal andere domaines en châteaux. In totaal bezit de familie
Fabre 550 ha. wijngaarden binnen de AOP Côtes de Provence,
waarvan 112 ha. als Cru Classé zijn geklassificeerd.
Vlaggenschip is de Marie Christine Rosé, een intrigerende,

Frankrijk

Fabre en Provence

uiterst subtiel gekleurde wijn; op-en-top een
authentieke Provence rosé, 100% afkomstig van
het Château de l’Aumérade en natuurlijk een Cru
Classé. De Marie Christine Rosé heeft een zeer
eigentijdse uitmonstering, al even verleidelijk als
de wijn zelf, die de elegantie van de Provence
optimaal tot uitdrukking brengt.
Daarnaast is er de heerlijke fruitige Oh! by
Omérade rosé en een verrukkelijk sappige,
diepgekleurde rode Château de l’Aumérade
die het ontdekken meer dan waard is.

WIST U DAT…
De iconische fles waarin de Marie Christine wordt afgevuld, is
ontworpen in de jaren ’50 door Charlotte Fabre. Het flesmodel
is geïnspireerd op een vaas van de befaamde glasmaker en
ontwerper Emile Gallé; met zijn laag gelegen zwaartepunt bleek
hij bijzonder geschikt om in de restauratierijtuigen van Wagon
Lits de tafel te sieren, zonder bij elke bocht om te vallen.

FABRE EN PROVENCE
ART.NR.			

KLEUR

INHOUD

785137

Marie Christine Rosé

Cru Classé

0,75

785149

Marie Christine Rosé Magnum

Cru Classé

1,50

785424

Cuvée Marie Christine Rouge

Cru Classé

0,75

785136

Oh! by Omérade

IGP du Var

0,75
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Lorgeril

Frankrijk, Languedoc-Roussillon

Frankrijk
WIST U DAT…
De familie De Lorgeril dit jaar hun 400-jarig jubileum viert?
De 1620 serie is een verwijzing naar het jaar waarin de familie
Château de Lorgeril is gaan bewonen.

De geschiedenis van de adellijke familie De Lorgeril gaat al vele
eeuwen terug. Sinds 1620 wonen ze op het Château de Lorgeril
in het plaatsje Pennautier, dichtbij Carcassonne in de regio
Languedoc-Roussillon. In al die tijd is er natuurlijk veel veranderd,
maar de wijnen die ze maken zijn al eeuwen beroemd. Ook
Lodewijk XIII verbleef er korte tijd om dit te ontdekken.
Nicolas en Miren de Lorgeril (de 10e generatie) hebben in 1987 het
bedrijf overgenomen en zelfs uitgebreid: naast de wijngaarden van
het kasteel (AOP Cabardès) hebben ze ook domaines aangekocht
in Roussillon, Saint Chinian en Minervois. Hierdoor bezitten ze
340 ha wijngaarden in de beste streken van Zuid-Frankrijk. Deze
wijngaarden bevinden zich voornamelijk op de hoger gelegen
heuvels waardoor de druiven meer koelte krijgen in het warme
klimaat van het Middellandse Zee gebied.
Met hun aanpak willen Nicolas en Miren de Lorgeril duidelijk hun
signatuur zetten op de wijnen: ze moeten authentiek zijn voor
de Languedoc, het terroir goed weerspiegelen en elegantie en
frisheid moeten de hoofdrol spelen.
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Frankrijk, Languedoc-Roussillon

Frankrijk

Lorgeril

De wijnen uit de Terrasses-serie zijn zeer toegankelijke wijnen
waarin vooral elegantie en frisheid een grote rol spelen. Wijnen
voor elke dag en ieder uur.
Omdat de familie De Lorgeril al sinds 1620 in de Languedoc woont
en altijd een passie heeft gehad voor dit gebied, wordt in de serie
‘1620’ hun eeuwenoude verbondenheid met dit prachtige land tot
uitdrukking gebracht. Bijzondere druivenrassen of blends hiervan
brengen een ode aan hun geboortegrond.
Naast Château Lorgeril (Cabardès) hebben Nicolas en Miren de
Lorgeril in de loop der jaren een aantal domaines en châteaux
aangekocht. Bijzondere terroirs in diverse appellaties in de
Languedoc-Roussillon regio: Château de Ciffre, Domaine de la
Borie Blanche en Mas des Montagnes. Deze wijnen oogsten veel
lof in de internationale pers en winnen vele prijzen.
De wijnmaker, Bernard Durand, is verantwoordelijk voor alle
wijnen. Grootse wijnen maken is zijn passie en dat sluit perfect aan
bij de ambities van Nicolas en Miren de Lorgeril.
Mocht u in Carcassonne zijn, dan ligt Château Lorgeril niet ver
weg. Het plaatsje Pennautier ligt op nog geen 5 km afstand. Daar
kunt u het kasteel en de wijnkelder bezoeken, maar ook het
restaurant aan het begin van het dorp is een bezoek zeker waard.
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Lorgeril

Frankrijk, Languedoc-Roussillon

Frankrijk
LORGERIL
ART.NR.			

INHOUD

785445

Les Terrasses Sauvignon Blanc

IGP Oc		

0,75

785446

Les Terrasses Chardonnay

IGP Oc		

0,75

785591

Les Terrasses Viognier

IGP Oc		

0,75

785449

Les Terrasses Rosé

IGP Oc		

0,75

785447

Les Terrasses Merlot

IGP Oc		

0,75

785448

Les Terrasses Cabernet Sauvignon

IGP Oc		

0,75

785450

1620 Chardonnay Viognier

IGP Oc		

0,75

785431

1620 Vermentino

IGP Oc		

0,75

785451

1620 Syrah Viognier

IGP Oc		

0,75

785452

1620 Pinot Noir

IGP Oc		

0,75

785584

1620 Cabernet Franc

IGP Oc		

0,75

ART.NR.			
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KLEUR

KLEUR

INHOUD

785456 Les Mouettes

Picpoul de Pinet

0,75

785453 Château Lorgeril

Cabardès

0,75

785455 Château de Ciffre

Saint Chinian

0,75

785590 Château de Ciffre - Terrroirs d’Altitude

Saint Chinian

0,75

785454 Domaine la Borie Blanche

Minervois

0,75

785459 Domaine la Borie Blanche Grand Vin

Minervois la Livinière

0,75

785583 Domaine la Borie Blanche Rosé

Languedoc		

0,75

785585 Domaine la Borie Blanche Rosé Magnum Languedoc		

1,50

785458 Maset des Montagnes Blanc

Côtes du Roussillon

0,75

785457 Mas des Montagnes Rouge

Côtes du Roussillon Villages

0,75

785482 Banyuls 3 ans d’âge

Banyuls Vin Doux Naturel

0,75

Frankrijk, Languedoc

Frankrijk

Maison La Chênais

MAISON LA CHÊNAIS

Maison la Chênais (wat zoveel als “huis met de eik” betekent) is een
plek in de Languedoc die deel uitmaakt van de geschiedenis en
die sinds lang aan wijnbouw is gewijd. De koning der bomen, de
groene eik, die symbool staat voor een lang leven, groeit hier en
domineert het terrein.
De wijnstok en de eik hebben zich altijd al bij elkaar thuis gevoeld.
Deze boom, die samen met de Aleppo-den zo karakteristiek is
voor het zuiden van Frankrijk, is nog altijd alom vertegenwoordigd
in de ‘garrigue’, het zo typerende landschap van kreupelhout
en stekelbosjes. Met de wijnstok deelt de eik dit dorre, maar o
zo kleurige en geurige landschap dat de mens en de wijn tot
inspiratie dient. Het is hier dat de familie Vic zijn druiven verbouwt,
waarvan smaakvolle wijnen worden gemaakt die uitdrukking
geven aan dit unieke terroir. Geniet ervan in goed gezelschap. En
als dat kan in de schaduw van een oude eikenboom zal dat een
onvergetelijke ervaring opleveren.

MAISON LA CHÊNAIS
ART.NR.		

KLEUR

INHOUD

785625

Maison la Chênais Reserve Blanc 		

0,75

785624

Maison la Chênais Reserve Rosé		

0,75

785623

Maison la Chênais Reserve Rouge 		

0,75

789307

Maison la Chênais Prestige Chardonnay 		

0,75

789287

Maison la Chênais Prestige Grenache Rosé		

0,75

789308

Maison la Chênais Prestige Merlot		

0,75
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Domaine d’Aussières

Frankrijk, Languedoc

Ja, op afspraak

Frankrijk
Even ten westen van Narbonne ligt Domaine d’Aussières, een
wijngoed met een eeuwenoude historie. Maar net als zoveel
wijngoederen in de streek raakte het in de loop van 20e eeuw in
verval.
In 1999 kocht Domaines Barons de Rothschild (Lafite) het 550 ha
grote domaine en begon aan een zeer uitgebreid herstelplan. De
oude, zwaar verwaarloosde wijngaard werd geheel gerooid en
er werd een minutieus bodemonderzoek uitgevoerd waarbij de
wijngaard meter voor meter in kaart werd gebracht. Aan de hand
daarvan werd een nieuwe wijngaard van bijna 170 ha aangeplant,
deels met de klassieke rassen van de Corbières, op de wat hoger
gelegen ondiepe, schrale en stenige percelen en deels met meer
‘internationale’ rassen als chardonnay en cabernet sauvignon, op

de wat diepere, zandige bodem van de lager gelegen percelen.
Oorspronkelijk was de planning om de jonge wijnen de eerste
jaren in bulk te verkopen en pas in 2006 voor het eerst wijn onder
de naam van Aussières op de markt te brengen. Maar de oogst
van 2003 bleek tot ieders verrassing al zo goed van kwaliteit dat
de Château d’Aussières, de 1e wijn van het wijngoed, sindsdien op
de markt is gebracht. En net zoals de Lafite-groep dat in Bordeaux
gewend is, is er ook een 2e wijn, de Blason d´Aussières. Beide
wijnen dragen met trots de appellation Corbières. Daarnaast
zijn er een rode en een witte Aussières Pays d´Oc. Ook hiervoor
geldt: authentieke wijnen waarin “de hand van Lafite” duidelijk
waarneembaar is.

WIST U DAT…
Beide Corbières (en met name de Château d´Aussières) blijken
ook uitstekend op fles verder te kunnen rijpen, zoals een
paar jaar geleden tijdens een verticale proeverij bleek: in de
Nederlandse wijnpers is daarover met veel lof geschreven.
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Frankrijk, Languedoc

Frankrijk

Domaine d’Aussières

AUSSIÈRES
ART.NR.			

KLEUR

INHOUD

785247

Aussières Chardonnay

Pays d´Oc

0,75

785248

Aussières Selection

Pays d´Oc

0,75

785170

Blason d’Aussières

Corbières

0,75

785331

Château d’Aussières

Corbières

0,75
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Prieuré de Cénac

Frankrijk, Cahors

Frankrijk
Ja, op afspraak

WIST U DAT…
Veel mensen malbec leren kennen via nieuwe wereldwijnen,
maar dat de oorsprong van deze druif in Frankrijk ligt?
Wijnboeren in de streek Cahors gebruiken deze variëteit al
eeuwen om stevige donkere wijnen van te maken. Hervé Fabre is
één van de initiatiefnemers van een meer elegante stijl Cahors en
hij krijgt veel navolging.

Hervé Fabre, op dat moment wijnhandelaar in Bordeaux,
emigreert in 1992 naar Mendoza en raakt daar diep onder de
indruk van de malbec. Toentertijd werd in Argentinië de malbec
druif alleen gebruikt in een blend, maar Hervé durft het aan
om alleen met deze variëteit wijnen te maken. Een revolutie
in Argentinië! Onder het label Phebus brengt hij de kwalitatief
hoogstaande malbec-wijnen op de markt. De wijnen worden een
groot succes en vandaag de dag bezitten Hervé en zijn vrouw
Diane 450 hectare aan wijngaarden in twee regio’s in Argentinië:
Mendoza en Patagonië. Bijna 25 jaar later besluiten Hervé en Diane
hetzelfde te doen in zijn geboorteland Frankrijk.

geven het echtpaar de kans om een breed
scala aan kwalitatief mooie wijnen te maken.
In 2017 richten zij het wijnhuis Vignobles
Saint Didier Parnac op, waar alles draait om
malbec-wijnen.
Het paradepaardje van Vignobles
Saint Didier Parnac is de Prieuré
de Cénac Malbec. Deze wijn is
afkomstig van het hoogste punt van
het wijngoed: ‘Prieuré de Cénac’.
De druivenstokken groeien op dit
kalksteenplateau op een hoogte van
250 tot 350 meter boven zeeniveau.
Dit resulteert in een rijke en stevige
wijn, met mooie tonen van hout,
kruiden, zwarte pruimen en bessen.
Door zijn zuren en stevige textuur,
is de wijn ook zeer geschikt om te
bewaren (ouderen).

Ze kopen wijngaarden in Cahors, een gebied 200 kilometer ten
oosten van Bordeaux en de oorspronkelijke thuisbasis van de
malbec. Het zijn drie verschillende domeinen die zeer divers zijn
qua bodemsamenstelling en klimaat. De verschillende terroirs

VIGNOBLES SAINT DIDIER PARNAC
ART.NR.			
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789424

KLEUR

Prieuré de Cénac Malbec			

INHOUD
0,75

Ja, op afspraak

Frankrijk, Côtes de Gascogne

Frankrijk

Duffour Père & Fils

De familie Duffour produceert sinds 1982 wijn in Gascogne. Michael
Duffour maakt samen met zijn zoon Nicolas (3e generatie) de wijn.
De wijngaarden bevinden zich op klei- en leembodems. De nabijheid
van de Atlantische Oceaan en de Pyreneeën, zorgt voor verkoeling
in de nacht tijdens de hete zomers. Dit zorgt voor een mooie frisheid
in druiven en typiciteit van het terroir in het glas.
In de Gascogne, aan de voet van de Pyreneeën, werd voorheen
alleen Armagnac geproduceerd. Tot men ontdekte dat je met de
hiervoor gebruikte druivensoorten ook een hele frisse stuivende
witte wijn kunt maken. De Gascogne Blanc colombard/ugni blanc/
gros manseng en de Gascogne Blanc sauvignon/gros manseng
zijn lekkere ongecompliceerde, witte wijnen met een karakter van
tropisch fruit, vers geplukte bloemen en citrus.
Naast een uitstekende witte wijnen, maken Michael en Nicolas
ook een heerlijke soepele en licht kruidige rode wijn. De Côtes de
Gascogne Rouge is een blend van drie druiven die veel in het gebied
voorkomen. De cabernet sauvignon zorgt voor structuur en donker
fruit in de wijn. De merlot zorgt voor het lichtere fruit en maakt de

wijn soepeler. De tannat druif geeft de wijn tannine en een wat
kruidiger karakter. De combinatie van deze druiven zorgt ervoor
dat dit een heerlijk glas wijn is, waar je graag een tweede van drinkt.
Naast de uitstekende kwaliteit is het leuke van beide wijnen dat er
van het etiket maar liefst 8 verschillende versies bestaan: in een
doos zitten dus flessen met 6 verschillende etiketten.

WIST U DAT…
Alle vier de wijnen maar liefst 8 verschillende
versies van het etiket hebben? In een doos zitten
dus flessen met 6 verschillende etiketten.

DUFFOUR PÈRE & FILS
ART.NR.		

KLEUR

INHOUD

789420

Gascogne Blanc Colombard/Gros Manseng/Ugni Blanc		

0,75

789454

Gascogne Blanc Colombard/Gros Manseng/Ugni Blanc Magnum		

1,50

789474

Gascogne Blanc Sauvignon/Gros Manseng		

0,75

789439

Gascogne Rosé Merlot 		

0,75

789423

Gascogne Rouge Cabernet Sauvignon/Merlot/Tannat		

0,75

789455

Gascogne Rouge Cabernet Sauvignon/Merlot/Tannat Magnum		

1,50
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Pierre Jean

Frankrijk, Vins de Pays

Frankrijk
Het huis Yvon Mau bestaat al sinds 1897. De initiatiefnemer was
Aristide Mau, maar het is diens zoon Yvon, die op zijn vélocipède
(ouderwetse fiets) langs de wijnboeren in de Bordeaux-regio ging
om wijnen te selecteren die hij kon verkopen. Hij maakte goede
selecties en breidde zo zijn portfolio uit. Het huis Yvon Mau werd
zo een bekend en gerenommeerd wijnhandelaar.
Naast Bordeauxwijnen selecteerde het bedrijf na verloop van
tijd ook wijnen uit andere regio’s, zogenoemde Vins de Pays. Een
voorbeeld hiervan is het merk Pierre Jean. De wijn is vernoemd
naar een van de kleinzonen van Yvon Mau, die het prachtige
wapen voor de fles ontwikkelde. De serie Pierre Jean bestaat uit
zeer toegankelijke wijnen die elke dag een feestje zijn. Daar draagt
de fraai gestileerde fles natuurlijk ook aan bij.

PIERRE JEAN
ART.NR.		
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KLEUR
		

INHOUD

770026

Colombard/Chardonnay

0,75

770027

Sauvignon Blanc

770014

Moelleux

770013

Grenache Rosé

0,75

770028

Grenache Rouge

0,75

770030

Merlot/Cabernet Sauvignon 		

0,75

0,75
		

0,75

Frankrijk, Bergerac

De familie De Bosredon heeft zich in het begin van de 19e eeuw in
de Dordogne vallei gevestigd, in het gebied van de Bergerac en
Monbazillac wijnen. Een van de voorouders van graaf Laurent de
Bosredon, de huidige eigenaar, heeft het allereerste perceel van de
huidige wijngaarden gekregen van zijn vrouw, een dame die van
oorsprong uit de streek kwam. In de loop van de 19e en 20e eeuw
zijn er door huwelijken meer wijngaarden bijgekomen en is er
een heuse ‘chais’ (wijnkelder) gebouwd. Al aan het eind van de 19e
eeuw behoorden de wijngaarden van de familie De Bosredon tot
de beste uit de streek.

Frankrijk

Château Bélingard

WIST U DAT…
De Château Bélingard Monbazillac wordt gemaakt van door
botrytis aangetaste (edelgerotte) druiven. Naar oppervlakte is
het de grootste appellation ter wereld voor dit wijntype.

Gelegen op de heuvels van de linkeroever van de Dordogne-vallei,
vallen de wijngaarden sinds 1937 onder de appellaties Monbazillac
en Bergerac. De bodem bestaat uit klei-kalk en klei-kiezel, een
terroir voor het gematigde klimaat ten oosten van Bordeaux. De
druivenrassen sauvignon, sémillon en muscadelle voor de witte
wijnen en merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc en malbec
voor de rode wijnen zijn de adellijke wijnen van Château Bélingard
meer dan waard. De beste tradities en allernieuwste technieken
maken dat deze wijnen mooi in balans zijn, met een frisheid en
volheid die zo karakteristiek is voor de klassieke Franse wijnen.
En bent u in de buurt, Laurent en Sylvie de Bosredon ontvangen u
met open armen. In de wijnkelder kunt u alle wijnen proeven en
een rondleiding krijgen. Daarnaast zijn er vaak kunstexposities in
de tuin.

CHÂTEAU BÉLINGARD
ART.NR.			

KLEUR

INHOUD

785463 Semillon, Sauvignon, Muscadelle

Bergerac Sec

785460 Semillon, Sauvignon Gris

Bergerac Moelleux

785462 Merlot, Cabernet Sauvignon

Bergerac Rouge

0,75

785475 Merlot, Cabernet Sauvignon

Bergerac Rouge

1,50

785461

Réserve, Semillon, Sauvignon, Muscadelle Monbazillac

0,75
Zoet

Zoet

0,75

0,50
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Collection Barons de Rothschild

Frankrijk, Bordeaux

Frankrijk
WIST U DAT…
Een goed bewaard geheim, dat wij graag discreet met u delen:
met twee top-chateaux in Pauillac, Lafite zelf en Duhart Milon,
moge het duidelijk zijn wat de belangrijkste bron is van de wijnen
die de basis vormen voor de Légende Pauillac.

Domaines Barons de Rothschild (Lafite) is een groep wijngoederen,
met als basis het wereldberoemde Château Lafite Rothschild, dat
zelfs in de 18e eeuw al werd beschouwd als de beste wijngaard van
Bordeaux.
In de loop der jaren kwamen er meer wijndomeinen bij, eerst in
Bordeaux zelf en vervolgens in Chili (Viña Los Vascos) en in de
Corbières (Château d’Aussières). Al deze wijngoederen worden
met dezelfde zorg en toewijding beheerd en telkens staat de
elegante, verfijnde stijl van de wijnen voorop.

En voor wie toch een château wil, zonder al te diep in de buidel te
moeten tasten, zijn er Château Odilon, een meer dan voortreffelijke
Haut-Médoc, Château Paradis-Cassueil, een bijzonder elegante
Bordeaux en Moulin de
Duhart, de 2e
wijn van Château
Duhart Milon, het
buurchâteau van
Lafite.

Om ook te voldoen aan de vraag naar Bordeaux-wijnen in een
bescheiden prijsklasse, die toch met de kenmerkende Lafite-zorg
gemaakt worden, is er de Collection Barons de Rothschild. Fraaie,
elegante, karaktervolle Bordeaux-wijnen die het etiket Légende
dragen.

COLLECTION BARONS DE ROTHSCHILD
ART.NR.			

28

KLEUR

INHOUD

785210

Légende Bordeaux Blanc		

0,75

785217

Légende Bordeaux Rouge		

0,75

785220

Légende Bordeaux Rouge Magnum

1,50

785222

Légende Médoc		

0,75

785229

Légende Pauillac		

0,75

785332

Château Paradis-Casseuil

Bordeaux		

0,75

785333

Moulin de Duhart

Pauillac		

0,75

785392

Château Odilon

Haut-Medoc

0,75

Frankrijk, Bordeaux

Frankrijk

Château Brown

Ja, op afspraak

WIST U DAT…
Le Colombier de Brown verwijst naar de
duiventil die op het wijngoed staat?

Château Brown bevindt zich in de appellatie Pessac-Léognan,
ten zuiden van de stad Bordeaux. De naam van het château –
waarvan de oorsprong teruggaat tot de late middeleeuwen – komt
van de rijke Schotse handelaar John Lewis Brown. Hij kocht het
château in 1795 en vernoemde het naar zichzelf, toentertijd zeer
gebruikelijk. Hoewel Château Brown een zeer lange historie kent,
behoort Brown niet tot de cru classé’s van de Graves regio. Reden
hiervan is dat het domein in het midden van de vorige eeuw, toen
de classificatie werd opgesteld, in verval was geraakt.
Dankzij grote inspanningen en de nodige investeringen is Château
Brown inmiddels terug op de plek waar het behoort, namelijk
aan de top van de appellatie Pessac-Léognan. De leiding van
het château is in handen van Jean-Christophe Mau, die bij het
wijnmaken ondersteund wordt door Philippe Dulong (witte wijnen)
en Bruno Patrouilleau (rode wijnen).

uit zand en grind. Deze hellingen zorgen
voor een goede drainage en bieden een
uitstekende zonexpositie. Daarnaast
beperkt men de opbrengst door alleen de
beste druiven te oogsten. Dit resulteert
in bijzonder fraaie witte- en rode
wijnen. En zoals ieder top château
in Bordeaux, heeft Château Brown
naast de Grand Vin ook een tweede
wijn genaamd ‘Le Colombier de
Brown’. Deze charmante tweede
wijn is wat lichter en fruitiger dan
de Grand Vin en kan daardoor
jonger gedronken worden.

Het wijngoed omvat 31 ha aan wijngaarden, waarvan 26 ha
aangeplant is met de rode druivenrassen cabernet sauvignon,
merlot en petit verdot. Op een klein deel van het wijngoed (5
ha) staan de witte druivenrassen sauvignon blanc en sémillon
aangeplant. De wijngaarden zijn gelegen op 2 heuvels bestaande

CHÂTEAU BROWN
ART.NR.		

KLEUR

INHOUD

791381

Le Colombier de Brown Blanc		

0,75

791380

Le Colombier de Brown Rouge		

0,75

789152

Château Brown Blanc		

0,75

789155

Château Brown Rouge		

0,75
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Yvon Mau - Sélection des Grands Crus

Frankrijk, Bordeaux

Frankrijk
YVON MAU
ART.NR.			

KLEUR

INHOUD

VERPAKKING

0,75

cs 6

Bordeaux Blanc
791382

Clos des Lunes d’Argent 2017 Blanc de Dom. Blanc de Domaine de Chevalier		
Médoc

791355

Château Potensac 2015			

0,75

CB 6

791375

Chapelle de Potensac 2015			

0,75

cs 6

Haut Médoc
791316

Réserve de Sociando-Mallet 2013

2ème Vin Château Sociando-Mallet		

0,75

cs 6

791339

La Closerie de Camensac 2015

2ème Vin Château Camensac (5e GCC)		

0,75

cs 12

791376

Château Cantemerle 2016

5ème Grand Cru Classé		

0,75

CB 6

791357

Château La Tour Carnet 2015

4ème Grand Cru Classé		

0,75

CB 6

Margaux
791351

Château Desmirail 2015

3ème Grand Cru Classé		

0,75

CB 6

791354

Château La Tour de Mons 2013

Cru Bourgeois		

0,75

CB 12

791342

Château Giscours 2013

3ème Grand Cru Classé		

0,75

CB 6

791377

La Sirène de Giscours 2016

2ème Vin Château Giscours (3e GCC)		

0,75

CB 6

791378

Blason d’Issan 2016

2ème Vin Château d’Issan (3e GCC)		

0,75

CB 6

791341

Château du Tertre 2012

5ème Grand Cru Classé		

0,75

CB 6

Saint Julien
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791338

Les Fiefs de Lagrange 2014

2ème Vin Château Lagrange (3e GCC)		

0,75

CB 6

791361

Château Talbot 2015

4ème Grand Cru Classé		

0,75

CB 6

791362

Sarget de Gruaud Larose 2015

2e Vin Château Gruaud Larose (2e GCC)

0,75

CB 6

Frankrijk, Bordeaux

Frankrijk

Yvon Mau - Sélection des Grands Crus

BORDEAUX
ART.NR.			

KLEUR

INHOUD

VERPAKKING

Pauillac
791345

Lacoste Borie 2015

2e Vin Château Grand Puy Lacoste (5eGCC)

0,75

CB 6

791328

Griffons de Pichon Baron 2014

2e Vin Ch. Pichon Langueville Baron (2eGCC)		

0,75

cs 6

791329

Château Pibran 2014			

0,75

CB 6

791363

Réserve de la Comtesse 2015

2e Vin Ch Pichon Longueville Comtesse de Lalande (2e GCC)

0,75

CB 6

5ème Grand Cru Classé

0,75

CB 6

Saint Estèphe
791352

Château Cos Labory 2014

791337

Château Lilian Ladouys 2014		

0,75

CB 6

791364

Les Pagodes de Cos 2012

2e Vin Château Cos d’Estournel (2e GCC)

0,75

CB 6

Saint Emilion Grand Cru
791323

Clos la Gaffelière 2014

2e Vin Château la Gaffelière (1e GCC Classe B)		

0,75

CB 6

791353

Château Fombrauge 2015			

0,75

CB 6

791335

Château Clos de l’Oratoire 2014		

0,75

CB 6

791379

Château Tauzinat l’Hermitage 2015			

0,75

cs 6

0,75

CB 6

Pomerol
791348

Château Taillefer 2016			
Pessac Léognan

791330

Le Clémentin du Château Pape Clément 2013

2e Vin Château Pape Clément		

0,75

CB 6

791320

Le Petit Haut Lafitte by Smith Haut Lafitte 2013 2e Vin Château Smith Haut Lafitte		

0,75

CB 6

0,375

cs 12

Sauternes
791365

Carmes de Rieussec 2016

2e Vin Château Rieussec

Zoet
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Château Balac

Frankrijk, Bordeaux

Frankrijk
Op slechts enkele kilometers van Pauillac en temidden van
de Grands Crus Classés ligt Château Balac, Haut-Médoc Cru
Bourgeois.
Het is al 3 generaties lang in de familie Touchais die het weer
helemaal hebben opgebouwd in de oude glorie. Sinds 1964 zijn
zij de trotse eigenaar van dit oude kasteel dat al in de 14e eeuw
bestond. Alleen was het toen een kartuizer klooster. In de 17e en
18e eeuw kwamen er verschillende belangrijke landheren wonen
waarvan de Baron de Breuil er eentje was. Eind 18e eeuw is het
château geheel gerestaureerd door een beroemd architect uit die
tijd, Victor Louis, die ook het mooie Grand Théâtre van Bordeaux
bouwde.

Sinds 2005 heeft Lionel Touchais, de zoon
van Luc, afgestudeerd oenoloog aan de
universiteit van Bordeaux, de leiding
over het château. Voordat hij het stokje
van zijn vader overnam heeft hij 10
jaar op allerlei wijnhuizen over de
hele wereld gewerkt (Californië,
Roemenië, Zuid-Afrika en NieuwZeeland) en daar een schat aan
ervaring opgedaan. Nu runt hij
samen met zijn vrouw Amélie het
domein en werken zij verder om
het wijnhuis te perfectioneren.

In 1964 werd het gekocht door de familie Touchais afkomstig
uit Anjou. Joseph Touchais werd verliefd op dit oude kasteel of
in ieder geval wat er nog van over was want de wijngaard was
verwilderd en het château was helemaal vervallen. Ook het bos
wat eromheen ligt vond hij prachtig. Zijn zoon, Luc, neemt in 1973
het stokje over van zijn vader samen met zijn vrouw Christine. Hij
gaat verder met het herplanten van de wijngaard en restaureren
van het château. Enkele jaren later is Château Balac een landgoed
met 20 ha wijngaard en 250 ha bos.

CHÂTEAU BALAC
ART.NR.		
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KLEUR

INHOUD

785430

Château Balac		

0,75

785506

Houten kist - 6fl Château Balanc 		

6x 0,75

Frankrijk, Bordeaux

ART.NR.			

KLEUR

Frankrijk

Frankrijk diversen

INHOUD

BORDEAUX
770311

Grand Théâtre Blanc

Bordeaux

0,75

770312

Grand Théâtre Moelleux

Bordeaux

770318

Grand Théâtre Rosé

Bordeaux

0,75

770310

Grand Théâtre Rouge

Bordeaux

0,75

770320

Grand Théâtre Rouge kist à 2 flessen Bordeaux

Zoet

0,75

2 x 0,75

				
785425

L’Ermitage de Monleury

Montagne Saint Emilion

0,75

785601

Château Les Violettes

Blaye Côtes de Bordeaux

0,75

789191

Prince de Saint Aubin

Sauternes

Zoet 0,50

VIN DE FRANCE
785072

Comtesse Thibier Chardonnay

0,75

785073

Comtesse Thibier Merlot

0,75
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Vins du Val de Loire

Frankrijk, Loire

Frankrijk

Met een lengte van meer dan 1.000 km is de Loire zonder twijfel de langste rivier van Frankrijk. Vanaf de bronnen
in de Ardèche, richting Nantes waar hij in de Atlantische Oceaan uitmondt. Bijna overal langs de Loire vindt wel
wijnbouw plaats, aanvankelijk van wijnen met een vooral lokale bekendheid, maar verder stroomafwaarts worden
al vele eeuwen wijnen geproduceerd. De Monnik Dranken selecteerde een aantal wijnen uit verschillende bekende
wijngebieden langs deze rivier.

Domaine Landrat Guyollot – Pouilly Fumé La Rambarde
Dit domaine, gelegen in de kleine maar wereldberoemde
appellation Pouilly Fumé, wordt geleid door de 10e generatie
Landrat Guyollot, een familie met een passie voor perfectie, om
de mooiste wijn te maken. De wijngaarden liggen op de hellingen
langs de westelijk oever van de Loire rond het dorpje Pouilly-surLoire. De bodem is zeer kalkhoudend met veel variatie: mergel en
kalksteen, dikwijls met een flinke portie vuursteen, soms bedekt
met grind, terwijl andere percelen zandiger zijn of wat meer klei

bevatten. Maar stuk voor stuk zijn het schrale
bodems. De combinatie van verschillende
percelen met verschillende bodems levert
een complexe en spannende Pouilly Fumé op
genaamd ‘La Rambarde.’ Deze Pouilly Fumé
is vernoemd naar de platbodem-boten die
in vroeger eeuwen gebruikt werden om de
wijn vanuit Pouilly-sur-Loire naar Parijs te
vervoeren.

DOMAINE LANDRAT GUYOLLOT
ART.NR.		
789182

KLEUR

La Rambarde - Pouilly Fumé		

INHOUD
0,75

Domaine du Pré Semelé –
Sancerre Blanc & Sancerre Rouge
Nagenoeg tegenover Pouilly-sur-Loire, aan de overkant van de
Loire ligt het kleine stadje Sancerre, dat omringd wordt door het
wijngebied dat dezelfde naam draagt. De appellation Sancerre is
bijna vier keer zo groot als die van Pouilly Fumé. Het Domaine du
Pré Semelé ligt in het kleine plaatsje Maimbray, 5 km ten noorden
van Sancerre. De 20 ha aan wijngaarden is al 4 generaties in bezit
van de familie Raimbault en tegenwoordig staan de 2 broers Julien

en Clément aan het roer. Julien en Clément
werken zoveel mogelijk biologisch op de
ondergrond van kalksteen en mergel. Het
resultaat is een verfijnde Sancerre Blanc die
ondanks het uitgesproken frisse sauvignon
blanc-karakter meer dan voldoende body
heeft en een levendige Sancerre Rouge
met elegante tannines en fijne zuren in de
afdronk.

DOMAINE DU PRÉ SEMELÉ
ART.NR.		
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KLEUR

INHOUD

789179

Sancerre Blanc 		

0,75

789435

Sancerre Rouge 		

0,75

789453

Sancerre Blanc Magnum 		

1,50

Frankrijk, Loire

Domaine des Souterrains – Touraine Sauvignon, Touraine Gamay,
Chenonceaux Blanc & Chenonceaux Rouge
Het westelijke deel van de Loire loopt vanaf de kust zo’n 300 kilometer
landinwaarts, tot en met Touraine. Binnen de appellation Touraine bevinden zich de wijngaarden van Domaine des Souterrains. De wijnen
van dit domaine staan in gerenommeerde restaurants in Frankrijk op
de kaart en sieren geregeld de tafel van de Franse president. Eigenaar
Nicolas Mazzesi volgt de regels van ‘Terra-Vitis,’ een groep wijnboeren
die streeft naar duurzame wijnbouw: het respect voor de natuur staat
bovenaan. De wijngaard meet 23 ha met een bodem van vuursteen,
kiezels, kalk, mergel en schalie. Sauvignon Blanc is koning hier en

Frankrijk

Vins du Val de Loire

Domaine des Souterrains maakt van de sauvignon
blanc druif een frisse Touraine Sauvignon en een rijke
Touraine Chenonceaux Blanc. Naast witte wijnen
brengt het gebied ook de nodige rode wijnen voort,
vooral gemaakt van de côt (= malbec), gamay en cabernet franc. Een mooi voorbeeld hiervan is de Touraine
Chenonceaux Rouge van Domaine des Souterrains,
een stevige rode wijn die geurt naar viooltjes en rijpe
zwarte bessen. Daarnaast is er de Touraine Gamay,
een fruitige en frivole wijn die gekoeld het beste
tot zijn recht komt.

DOMAINE DES SOUTERRAINS
ART.NR.		

KLEUR

INHOUD

789136

Touraine Sauvignon 		

0,75

789137

Chenonceaux Blanc 		

0,75

789437 Touraine Gamay 		

0,75

789148

0,75

Chenonceaux Rouge 		

Château d’Avrillé – Rosé d’Anjou, Chardonnay & Crémant de
Loire
Dichterbij de kust, in het hart van Anjou, staat Château d’Avrillé
temidden van 200 hectare druivenstokken. Al enkele generaties
behoort het château en de wijngaarden aan de familie Biotteau.
Aangezien de Biotteau’s 200 ha wijngaard bezitten, kunnen ze veel
verschillende druivenrassen verbouwen en veel verschillende
soorten wijn maken.

Uiteraard wordt er een halfdroge Rosé d’Anjou
gemaakt, maar ook een frisse en zeer
toegankelijke Crémant de Loire. Daarnaast
worden er wijnen gemaakt met een
domeinindicatie. Dit zijn wijnen waarvan de
druiven niet passen binnen de diverse AOC’s
in Anjou. De sappige Chardonnay is hier een
voorbeeld van.

CHÂTEAU D’AVRILLÉ
ART.NR.		

KLEUR

INHOUD

769025 Crémant de Loire Brut		

0,75

789254 Sauvignon - Domaine d’Avrillé		

0,75

789177

Chardonnay - Domaine d’Avrillé		

0,75

789178

Rosé d’Anjou		

0,75
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Denis Meunier – Vouvray Sec Expression de Silex
Vouvray is de meest bekende appellatie van het Loire gebied voor de Chenin Blanc. Het domaine
kwam net na de Eerste Wereldoorlog in de familie. In 2012 nam Denis (3e generatie) de 13 hectares
chenin blanc (met 65 jaar oude stokken) van zijn vader en oom over. Hoewel Denis Meunier pas 26
jaar oud is, is hij een van de meest veelbelovende wijnmakers van Vouvray. Wijnboer worden was
altijd al waar hij van droomde. Hij zat al jong op de tractor om in de wijngaarden te ploegen. Het
is zijn passie om zijn eigen wijnen te creëren die een weerspiegeling zijn van het terroir waar de
druiven op staan. Voor de Vouvray Expression de Silex komen de druiven uit zijn wijngaarden met
een klei/vuursteen bodem. Het resultaat is een pure, knisperfrisse en levendige chenin waar de
jonge ‘terroir-focused vigneron’ trots op kan zijn.

DENIS MEUNIER
ART.NR.		

KLEUR

789436 Domaine Denis Meunier - Vouvray Sec Expression de Silex		

INHOUD
0,75

Logis de la Bouchardière – Chinon
De wijngaarden van dit domaine gaan terug tot de jaren 1850. Ook toen al werd het domaine geleid
door de familie Sourdais waarvan nu de 6e generatie, Bruno Sourdais aan het hoofd staat. De
wijngaarden liggen in een 3-tal gemeentes, Chinon, Panzoult en Cravant-le-Coteaux, en beslaan in
totaal 55 ha, waarvan 4/5 op zuidhellingen liggen en 1/5 in de vlakte. De gemiddelde leeftijd van de
cabernet franc wijnstokken (hier ‘breton’ genoemd) is meer dan 30 jaar oud, maar er zijn ook een
aantal stokken van 80 jaar oud. Het terroir bestaat voor het grootste deel uit klei en vuursteen maar
er zijn ook delen met een kalkbodem.
Door de moderne apparatuur kan men de vinificatie uitstekend beheersen. maar Bruno hecht ook
veel waarde aan traditie. De wijnen ouderen in eikenhouten fusten in de prachtige tufstenen kelders
waar de temperatuur nooit hoger wordt dan 12˚C. Deze Chinon is zowel rond als aromatisch, stevig
maar toch elegant.

LOGIS DE LA BOUCHARDIÈRE
ART.NR.		

KLEUR

789438 Logis de la Bouchardière - Chinon		

INHOUD
0,75

Domaine de l’Epinay – Muscadet de Sèvre et Maine sur lie
Aan de monding van de Loire, nabij de Atlantische Oceaan, ligt het wijngebied Muscadet. Hier leiden
de broers Cyrille en Sylvain Paquereau Domaine de l’Epinay. De familie Paquereau woont hier sinds
1900 maar het domaine dateert al uit de 16e eeuw. Vanaf 2011 zijn de broers bezig alle percelen (35 ha
in totaal) van hun wijngaard om te zetten naar biologische wijnbouw. Daarmee zijn ze deels klaar,
maar een ander deel is nog in transitie. De Muscadet de Sèvre et Maine sur lie van Domaine de
l’Epinay is een Muscadet sur Lie. Deze wijn rijpt verplicht tot maart na de oogst op zijn bezinksel (lie).
Hierdoor smaakt hij voller dan een gewone Muscadet.

DOMAINE DE L’EPINAY
ART.NR.		
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789135

KLEUR

Domaine de l’Epinay - Muscadet Sèvre&Maine sur lie 		

INHOUD
0,75

Bellussi

Ja, op afspraak

WIST U DAT…
Prosecco slechts drie restsuiker-gehalte categorieën kent? Te
weten: dry, extra dry en brut, waarbij dry de minst droge variant
is, extra dry één stap droger is en brut de droogste variant is.

italië

Italië, Veneto

Bellussi is een toonaangevende specialist in sprankelende
Prosecco’s en andere Spumantes. Het bedrijf is gevestigd in
Valdobbiadene, het centrum van de Prosecco-productie, in de
regio Veneto. Prosecco wordt gemaakt van de gelijknamige druif,
ook wel bekend onder de naam ‘glera’, die zich op de wijnhellingen
van deze streek helemaal thuis voelt. Prosecco is verkrijgbaar
in diverse smaakstijlen, van strakdroog tot zacht zoet. In de geur
vinden we aroma’s van groene appel, peer, bloemen en honing.
Prosecco’s worden gemaakt volgens de Charmat-methode, die bij
uitstek geschikt is om het uitgesproken subtiel fruitige karakter
van het druivenras optimaal tot uitdukking te brengen.
Bellussi legt zich volledig toe op de productie van hoogwaardige
kwaliteit, die toch heel betaalbaar is. Daarom kunnen hun wijnen
bij vele gelegenheden geschonken worden. Een bijzondere plaats
in het assortiment van Bellussi neemt de ‘Cuvée Prestige Brut’
in. Deze prachtige spumante is volledig gemaakt van pinot noir

druiven afkomstig uit Oltrepò Pavese, een gebied
in Lombardije, dat beroemd is om zijn verfijnde
pinot noir’s. Dit is overigens redelijk zeldzaam,
een mousserende 100% pinot noir gemaakt
volgens de Charmat-methode, zodat alle unieke
fruitaroma’s van deze druif optimaal bewaard
blijven.
De naam Bellussi houdt verband met de
bijzondere snoeiwijze “bellussare” die van
oudsher in deze streek rond Valdobbiadene
wordt toegepast. De prosecco van Bellussi
is trouwens een ideale basis voor allerlei
cocktails, zoals de klassieke Bellini-cocktail.
Het recept van deze cocktail is afkomstig
uit de beroemde Harry’s Bar in Venetië.

BELLUSSI
ART.NR.			

KLEUR

INHOUD

760541

Prosecco DOC Brut

		

0,75

760540

Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Extra Dry

		

0,75

785126

Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Extra Dry Magnum

1,50

760544

Prosecco Valdobbiadene DOCG Dry		

0,75

760542

Cuvee Prestige Brut

		

0,75

760543

Cuvee Prestige Brut Magnum (in geschenkverpakking)		

1,50

785125

Belcanto Rosé Spumante Brut

0,75
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Angelo Negro

Italië, Piemonte

italië
Sinds 1670 heeft de familie Negro wijngaarden in Roero. In de
wonderschone heuvels van Piemonte wijden ze hun leven aan
het maken van prachtige wijnen van de witte druiven favorita
(vermentino) en arneis en de rode druivensoorten nebbiolo,
barbera, bonarda, brachetto en dolcetto. Momenteel bezitten
ze bijna 70 ha wijngaard, verdeeld over verschillende percelen
waaronder: de wijngaarden bij het historische familie landgoed
Perdaudin in Monteu Roero, de wijngaard San Vittore in Canale en
Basarin in Neive.
De wijndruiven groeien op de meest zonnige heuvels met
kalkhoudende alluviale gronden. De excellente zonligging,
verschillende terroirs, microklimaten in de wijngaarden en de
minitieuze werkzaamheden in zowel de wijngaard als de kelder
dragen bij aan de rijke en smaakvolle wijnen die Azienda Agricola
Negro voortbrengt.
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De vele prijzen die deze karaktervolle wijnen hebben gewonnen,
staan op het conto van Giovanni Negro. Hij wijdt zich met grote
passie aan het nog beter maken van de wijnen, omdat hij vindt dat
het altijd beter kan.
Maar dat doet hij niet alleen. De hele familie doet mee: zijn zoon
Gabriele is verantwoordelijk voor de wijngaarden; Angelo
maakt samen met zijn vader de wijn; dochter Emanuela is
verantwoordelijk voor de exportmarkt; Giuseppe voor de
Italiaanse markt en zijn vrouw Maria ontvangt bezoekers in de
wijnkelder Santa Anna in Monteu Roero.
Hoewel de geschiedenis van de Azienda Agricola Negro start in
Monteu Roero, ligt het hart van het familiebedrijf tegenwoordig
in het kleine gehucht S. Anna. Hier in de Cascina Riveri
wijnkelder worden de wijnen gemaakt. Daarnaast is hier ook het
wijnproeflokaal waar gasten de wijnen kunnen proeven en de
mensen kunnen ontmoeten die de wijnen maken.

Angelo Negro

italië

Italië, Piemonte

WIST U DAT…
De bijnaam van Giovanni Negro ‘Mister Arneis’ is? Giovanni was
altijd al een hele nieuwsgierige jongen, dol op nieuwe dingen. In
1971 maakte hij voor de grap een wijn van alléén arneis omdat
deze druif, als je hem at, heel lekker was. Niemand gaf toen iets om
deze druif, die altijd alleen in een blend met nebbiolo en barbera
werd gebruikt. Samen met wat vrienden produceerde hij een
eerste vat en maakte er promotie voor in Turijn en de rest van de
wereld. Dat was meteen een succes en zo veranderde de rol van
arneis. Sindsdien is Giovanni de trotse drager van deze bijnaam.

NEGRO
ART.NR.			

KLEUR

INHOUD

789418

Langhe

Onorata

0,75

789412

Roero Arneis

Serra Lupini		

0,75

789415

Moscato d’Asti

789413

Dolcetto d’Alba

Cescu		

0,75

789414

Barbera d’Alba

Dina

0,75

789430

Barbera d’Alba

Bertu		

0,75

789429

Roero Riserva

San Giorgio		

0,75

789416

Barbaresco

Basarin		

0,75

789417

Barolo

Serralunga d’Alba		

0,75

Zoet

0,75
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Sartori

Italië, Veneto

italië
Om zijn hotel van goede wijn te voorzien kocht Pietro Sartori in
1898 een eigen bescheiden wijngaard. Hiermee is Sartori één van
de oudste wijnhuizen in de zone van Verona. Het was zijn zoon
Regolo die het wijnhuis tot grote ontwikkeling heeft gebracht.
Als blijk van dank en waardering voert het wijnhuis Sartori
sinds enkele decennia een topwijn welke gemaakt is volgens de
methode ‘Vino di Ripasso’ met de naam Regolo.
Investeringen hebben geleid tot perfectionering en modernisering
van het productieproces in kelder én wijngaard, zonder de sterke
kanten van traditie uit het oog te verliezen. Op deze wijze is Sartori
in ruim 100 jaar tot één van de belangrijkste wijnhuizen van
Verona uitgegroeid. Tegenwoordig staat de 4e generatie aan het
roer. Onder de deels in de V.S. opgeleide Andrea Sartori, heeft de
export een enorme vlucht genomen: Sartori exporteert maar liefst
80% van zijn productie.
Het bedrijf bezit in alle bekende classico-zones wijngaarden en
heeft bovendien een aantal bijzondere topwijnen uit individuele
wijngaarden. Samen met de bekende oenoloog Franco Barnabei
beheert men de groei van de druiven in de wijngaarden en de
vinificatie van de wijn.
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De stijl van Sartori varieert van
klassiek gerijpt tot modern
en jeugdig, van verfrissend
droog tot rijk en intens. Tot
de hoogtepunten van Sartori
behoort ongetwijfeld de
Amarone ‘Corte Bra’. Deze
wijn wordt tot de top van Italië
gerekend.

Sartori

italië

Italië, Veneto

SARTORI
ART.NR.			

KLEUR

INHOUD

770364

Sartori Prosecco		

0,75

789234

Sartori Garganega Frizzante

0,75

770374

Soave		

0,75

770363

Soave Classico		

0,75

770372

Pinot Grigio

Arcole

0,75

770370

Pinot Grigio Blush

Venezie IGT

0,75

770361

Arco di Giove Merlot Corvina

Venezie IGT

0,75

770369

Merlot

Grave del Friuli

0,75

770373

Bardolino		

0,75

770360

Bardolino Classico		

0,75

770371

Valpolicella		

0,75

770356

Valpolicella Classico		

0,75

770357

Valpolicella Classico Superiore

Montegradella

0,75

770383

L’Appassione

Venezie IGT

0,75

770366

Regolo, Valpolicella Superiore

Ripasso

0,75

770368

Regolo, Valpolicella Superiore Magnum

Ripasso

1,50

770365

Amarone della Valpolicella Classico

Corte Brà

0,75
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Belpoggio

Italië, Toscane

italië
Ja, op afspraak

Enrico Martellozzo heeft met zijn wijnhuis Bellussi een grote
naam opgebouwd als producent van hoogwaardige Prosecco
en andere mousserende wijnen. Na vele jaren van succes ging
Enrico “nadenken” over een rode wijn. Trouw aan zijn constante
zoektocht naar kwaliteit en ook vanwege zijn vrouw Renata,
die van oorsprong een Toscaanse is, kocht Enrico in 2005 een
landgoed bij Montalcino. Dit landgoed gaf hij de naam Belpoggio,
een verwijzing naar de perfecte ligging van de wijngaarden (Bel –
mooie & Poggio – heuvel).
Enrico wordt bijgestaan door zijn wijnmaker en
vertrouwenspersoon Francesco Adami, die vanaf het allereerste
begin nauw bij het project werd betrokken. Belpoggio is een
landgoed van 10 hectare, waarvan 8 hectare is aangeplant met
sangiovese, een oude olijfgaard beslaat de resterende 2 hectare
van het landgoed. Belpoggio ligt op slechts 500 meter van de
Sant`Antimo Abdij, hoog boven de adembenemend mooie vallei
van de Orcia, reeds in de Renaissance menigmaal vereeuwigd op
schilderijen en sinds 2004 geplaatst op de Werelderfgoedlijst van
de Unesco.

ervan overtuigd dat ze qua vinificatie en rijping intussen de juiste
keuzes maken. Na de jonge wijn aanvankelijk op barriques (van
225 l) te hebben gerijpt, zijn ze tot de conclusie gekomen dat rijping
op veel grotere eikenhouten vaten (30 en 40 hectoliter)
tot een betere balans leidt
hetgeen de wijnen van
Belpoggio veel beter tot hun
recht laat komen. De totale
productie van Belpoggio
bedraagt slechts 25.000
flessen, hiervan zijn 15.000
flessen Brunello di
Montalcino en 10.000
flessen Rosso di
Montalcino.

Het huis dat reeds op het wijngoed aanwezig was, werd verbouwd
en de wijnkelders vergroot en grondig gemoderniseerd. Na enige
jaren experimenteren zijn Enrico Martelozzo en Francesco Adami

BELPOGGIO
ART.NR.			
785127
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Rosso di Montalcino

770379 Brunello di Montalcino

KLEUR

INHOUD

DOC		

0,75

DOCG		

0,75

Viticcio

italië

Italië, Toscane

WIST U DAT…
Het gebruik van internationale druivenrassen als
cabernet sauvignon en merlot voorheen niet was
toegestaaan voor Italiaanse DOC-wijnen? Aangezien de
wijnen ervan wel van topkwaliteit waren, werden deze
wijnen ‘Super Tuscans’ genoemd. Een Super Tuscan van
Viticcio is de Bolgheri.

Toscane geldt voor velen als de mooiste regio van Italië vanwege
kunststeden als Florence en Siena en zijn betoverende landschap.
In het hart van de Toscane, op de glooiende heuvels van het dorpje
Greve in Chianti, ligt het prachtige wijngoed Viticcio. Sinds 1964
wordt hier met zorg, liefde en toewijding wijn gemaakt. Viticcio is
zeer vooruitstrevend, dynamisch en buitengewoon succesvol als
het gaat om het maken van wijnen van hoge kwaliteit, waarbij in
ieder stadium de zorg voor het milieu voorop staat. Sinds 2013 zijn
alle percelen van hun wijngaarden biologisch gecertificeerd. Het
landgoed omvat in totaal 58 hectare aan wijngaarden, waarvan
28 hectare gelegen is in het historische kerngebied van de Chianti.
Alleen hiervandaan mag Chianti Classico komen, wijnen die voor
minstens 80% uit sangiovese bestaan en met trots het symbool

van de zwarte haan dragen. De top Chianti Classico van Viticcio
is de Prunaio Gran Selezione. Wijnmaker Daniele Innocenti laat
deze topwijn een minimale rijping van 30 maanden ondergaan.
Naast wijngaarden in Chianti Classico, bezit het wijnhuis ook
wijngaarden (30 hectare) in de kuststrook Maremma, binnen
de appellatie Bolgheri. Hier staan internationale druivenrassen
aangeplant zoals cabernet sauvignon, merlot en cabernet franc.
Deze druiven worden
gebruikt voor de productie
van de Viticcio Bolgheri,
een wijn die, net zoals in
Bordeaux, rijpt in barriques.

VITICCIO
ART.NR.			

KLEUR

INHOUD

785496

Toscana Rosso Toscana I.G.T. 			

0,75

785499

Picche Vermentino Toscana I.G.T. 		

0,75

785498

Ferraio Toscana Rosso Toscana I.G.T.		

0,75

785500

Chianti Classico DOCG			

0,75

785501

Chianti Classico Riserva DOCG			

0,75

785502

Chianti Classico Prunaio Gran Selezione DOCG		 0,75

785503

Morellino di Scansano DOCG			

0,75

785504

Bolgheri DOC			

0,75

785422

Vin Santo del Chianti Classico Achio di Pernice DOC

Zoet

0,375

43

Villa Trasqua

Italië, Toscane

italië
TOSCAANSE PAREL MET EEN NEDERLANDS TINTJE
Tussen Monteriggione en Siena, in de gemeete Castellina-inChianti, in het authentieke Chianti Classico-gebied, liggen de
10 wijngaarden die tezamen met olijfgaarden en bos het 120
ha metende landgoed rond Villa Trasqua vormen. Zoals op de
meeste grote landgoederen in Toscane (en elders in Italië) was
er eeuwnelang sprake van een ‘gemengd bedrijf’ en werden er
allerlei gewassen verbouwd.
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Met de renaissance van Chianti Classico, in de jaren ’60 van de
vorige eeuw, werd al snel duidelijk dat het gebied van Chianti
Classico een enorme potentieel had voor de productie van grote
wijnen. Daarom besloot de toenmalige eigenaar in 1965 om zich
op Trasqua op wijnbouw toe te leggen en de wijngaarden fors uit
te breiden. 36 jaar later, in 2001, ontdekte de van oorsprong uit
Nederland afkomstige familie Hulsbergen Villa Trasqua; het was
liefde op het eerste gezicht en pater familias Hans Hulsbergen
besloot het landgoed te kopen. Maar nog belangrijker: de familie
was ook vastbesloten Villa Trasqua een plek te geven tussen de
allerbeste wijngoederen van Chianti Classico én daarvoor alle
nodige investeringen te doen, in de wijngaarden en in de kelder.
Als adviseur-wijnmaker werd Franco Bernabei, ook wel bekend
als Signor Sangiovese, aangetrokken. Bernabei is wereldwijd
bekend als één van de allerbeste wijnmakers van Italië en een
absolute specialist als het gaat om Chianti Classico. De algehele
leiding over Villa Trasqua is inmiddels in handen van zoon Alan
Hulsbergen.

Het assortiment is opgebouwd uit een aantal series:
• d e Tricolore-range, heel toegankelijke eigentijdse wijnen in wit,
rosé en rood;
• d e Chianti Classico’s, inclusief een Riserva en een Gran Selezione
• een paar “super Tuscans”;
• t ot slot is er, als een “liefdesbaby” van Franco Bernabei,
een Passito di Toscane, een dessertwijn van ingedroogde
sangiovesedruiven.
Daarmee is het assortiment van Villa Trasqua een fraaie staalkaart
van het mooiste dat Toscane op wijngebied te bieden heeft.
Sinds de oogst van 2016 is de wijnbouw op Villa Trasqua
gecertificeerd als biologisch.

Villa Trasqua

italië

Italië, Toscane

WIST U DAT…
Vader en zoon Hulsbergen hartstochtelijke liefhebbers van
klassieke auto’s zijn. Het is daarom geen toeval dat ze de
beroemde Italiaanse rally voor klassiekers, de Mille Miglia,
een warm hart toedragen. Zozeer zelfs dat ze met Villa
Trasqua officieel sponsor zijn van dit tot de verbeelding
sprekende evenement. De klassieke schoonheid van
oldtimers die aan de rally meedoen sluit naadloos aan bij
de klasse van de Villa Trasqua Chianti Classico.

VILLA TRASQUA
ART.NR.			

KLEUR

INHOUD

785614

Trastella Vermentino

Toscana I.G.T.

0,75

785615

Trasquanello Rosato

Toscana I.G.T.

0,75

785616

Traluna Rosso

Toscana I.G.T.

0,75

785617

Villa Trasqua

Chianti Classico D.O.C.G.

0,75

785618

Villa Trasqua ‘Fanatico’

Chianti Classico Riserva D.O.C.G.

0,75

785619

Villa Trasqua ‘Nerento’

Chianti Classico Gran Selezione D.O.C.G. 		

0,75

785620

Trasgaia

Toscana I.G.T. ‘Super Tuscan’

0,75

785621

Trasolo

Toscana I.G.T. ‘Super Tuscan’

0,75

785622

Trasanto

Passito di Toscane I.G.T.

Zoet 0,375
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Carlo Pellegrino

Italië, Sicilië

italië
Carlo Pellegrino is een echt familiebedrijf waar sinds 1880 al
marsala (versterkte wijn) en stille wijn wordt gemaakt. Inmiddels
heeft de zevende generatie de dagelijkse leiding over het bedrijf,
zowel in de wijngaarden als in de wijnkelder zwaaien zij de
scepter. Respect, zorg, liefde en toewijding hebben altijd centraal
gestaan in de lange familiegeschiedenis. Deze waarden zijn
doorgegeven van vader op zoon en van moeder op dochter.
Dat maakt de Pellegrino’s één van de meest gerespecteerde
wijnmakende families van Sicilië.
Cantine Pellegrino is gevestigd in het meest westelijke deel van
Sicilië. Deze regio heeft het hoogste aantal druivenstokken van
Italië en wordt beschouwd als de meest geschikte streek van
het eiland voor druiventeelt. De vele zonuren, het droge klimaat,
de zuidelijke wind en het grote verschil tussen dag- en nacht
temperaturen creëren de ideale condities voor het produceren van
kwaliteitswijnen. De familie Carlo Pellegrino heeft drie wijnhuizen
gebouwd, voor de productie van de verschillende wijnen. De
historische kelder midden in de stad Marsala wordt gebruikt voor
het maken van de marsala; het moderne wijnhuis net buiten de
stad, is de plek waar de stille wijnen worden gemaakt en in het
wijnhuis op het eilandje Pantelleria, worden de zibibbo-druiven
(muskaat) gevinifieerd voor de zoete witte wijnen.
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De wijnen van Sicilië hebben een heel eigen karakter. De invloed
van de zee op het klimaat is uiteraard sterk. Het vraagt om druiven
die, ondanks de hitte, wijnen met goede zuren kunnen opleveren.
De inheemse Siciliaanse druivenrassen lenen zich hier perfect
voor. Een mooi voorbeeld hiervan is de ‘Tenute di Famiglia’ serie.
De familie Carlo Pellegrino heeft 7 jaar aan onderzoek gewijd om

de beste match tussen microklimaten en verschillende inheemse
druivensoorten te vinden. Het resultaat is een serie bestaande uit
vier cru’s – twee witte en twee rode wijnen – van één eiland. Ieder
met zijn eigen signatuur.

WIST U DAT…
De historie van Marsala wijn en de familie Pellegrino
nauw met elkaar verbonden zijn? In de 19e eeuw besluiten
notaris Paolo Pellegrino en zijn zoon Carlo geld te
investeren in het maken van Marsala wijn. Het ging in
die tijd goed met de verkoop van Marsala wijn, vooral
de Engelsen waren er gek op. Door het toevoegen van
wijnalcohol kon de wijn de lange reis per schip overleven.
Hiermee was de opmars van Marsala wijn begonnen.
Vandaag de dag produceert Cantine Pellegrino nog steeds
Marsala wijn in haar historische wijnkelder.

Carlo Pellegrino

italië

Italië, Sicilië

CARLO PELLEGRINO
ART.NR.			

KLEUR

INHOUD

785128

Cent’Are Grillo

DOC Sicilia

0,75

785129

Cent’Are Nero d’Avola

IGT Terre Siciliane

0,75

785471

Tenute di Famiglia - Salinaro - Grillo

DOC Sicilia

0,75

785470

Tenute di Famiglia - Kelbi - Catarratto

IGT Terre Siciliane

0,75

785473

Tenute di Famiglia - Gazzerotta - Nero d’Avola IGT Terre Siciliane

0,75

785472

Tenute di Famiglia - Rinazzo - Syrah

IGT Terre Siciliane

0,75

785489

Tenute di Famiglia - Rinazzo - Syrah Magnum IGT Terre Siciliane

1,50

785474

Tripudium Rosso

IGT Terre Siciliane

0,75

785476

Ulysse Rosso

DOC Etna

0,75

785494

Materico Organic Red IGT

IGT Terre Siciliane

0,75

785139

Zebo Moscato

IGT Terre Siciliane

Zoet 0,75

789189

Passito di Pantelleria Liquoroso

DOC Passito di Pantelleria

Zoet 0,50

785145

NES Passito di Pantelleria

DOC Passito di Pantelleria

Zoet 0,50

740091

Pellegrino Marsala Fine

DOC Marsala

0,75

740093

Pellegrino Marsala Garibaldi Superiore Dolce

DOC Marsala Superiore

0,75

740107

Uncle Joseph Marsala Superiore Rubino

DOC Marsala Superiore

0,75

740105

BIP Benjamin Marsala Superiore Oro

DOC Marsala Superiore

0,75

740102

Marsala Vergine Riserva 2000

DOC Marsala Vergine Riserva 		

0,75

740086

Cremovo All’Uovo

Vino Aromatizzato		

0,75

740088

Crema Mandorla

Vino Aromatizzato		

0,75
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Sella & Mosca

Italië, Sardinië

italië

WIST U DAT…
Torbato is een eeuwenoud druivenras, naar Sardinië gebracht door
de Foeniciërs. De enige plek waar Torbato nu nog wordt verbouwd
is bij Sella & Mosca, op een aantal kalksteenpercelen. De wijn is
complex, mineraal en strakdroog zonder stroef te zijn..

Het eiland Sardinië heeft een eigen, unieke positie, halverwege
Italië en Spanje. Ook de wijnen van Sardinië hebben een heel eigen
stijl, met een hoofdrol voor druivenrassen als de vermentino en
de cannonau. In 1899 besloten ingenieur Sella en advocaat Mosca
uit Piemonte om hier een wijnbedrijf te beginnen. Binnen enkele
jaren hadden ze een aantal in onbruik geraakte weilanden in
een bloeiende wijngaard omgetoverd en maakten zij van Sella
& Mosca de beste en meest gerenommeerde wijnproducent
van Sardinië. Die positie heeft het bedrijf nog steeds. Ver weg
van andere wijngebieden, waren Sella & Mosca op zichzelf
aangewezen en ontwikkelden ze een groot vakmanschap in
de wijngaard. Zo waren zij één van de eersten die de Europese
wijnstok wisten te enten op Amerikaanse onderstokken. Daarmee
leverden ze een belangrijke bijdrage aan het herplanten van de
Europese wijngaarden na de phylloxera-crisis.

Het wijngoed van Sella & Mosca, gelegen bij
Alghero, in het noordwesten van Sardinië, is 650
ha groot. Het klimaat ter plaatse is zeer geschikt
voor wijnbouw: mediterraan, met een flink
verschil tussen dag- en nachttemperatuur, een
verfrissende wind vanaf zee en tamelijk constante
luchtvochtigheid. Het noordelijk deel van het
wijngoed heeft een bodem van vulkanische
oorsprong; naar het zuiden overwegend
kalkhoudende en zandige bodems met een
wisselend ijzergehalte. De kelders zijn
hypermodern. Sella & Mosca koestert
enerzijds de lokale druivenrassen, maar
heeft daarnaast een lange ervaring met
het verbouwen van internationale rassen.

SELLA & MOSCA
ART.NR.			
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KLEUR

INHOUD

789284

Vermentino di Sardegna		

0,75

789288

Rosato di Alghero		

0,75

770376

Cannonau di Sardegna		

0,75

785253

La Cala

Vermentino di Sardegna

0,75

789296

Monteoro

Vermentino di Gallura		

0,75

785281

Terre Bianche

Torbato di Sardegna

0,75

770377

Cannonau di Sardegna Riserva 		

0,75

785049

Tanca Farra

Cannonau - Cabernet Sauvignon		

0,75

770380

Terre Rare

Carignano del Sulcis		

0,75

Diversen Italië

italië

Italië

ART.NR.			

KLEUR

INHOUD

Fillipetti - Asti
785093

Asti spumante		

Zoet

0,75

760537

Moscato spumante		

Zoet

0,75

Cerrulli Spinozzi - Abruzzo
770362

Montepulciano d’Abruzzo		

0,75

Diverse frizzante´s
760193

Imperiale Extra Dry		

0,75

760208

Imperiale Extra Dry Magnum 			

1,50

785077

Ca’Novalis Bianco		

0,75

770884

Ca’Novalis Rosato		

0,75

791400

Ca’Delle Rose Prosecco

spago-sluiting (koordje)

0,75

770883

Ca’Delle Rose ‘Pinot Rosé’

spago-sluiting (koordje)

0,75

Veneto
785299

Pinot Bianco del Veneto, Domus Vini

0,75

Negroamaro di Salento ‘Eight Sense’

0,75

785426

Trebbiano d’Abruzzo ‘Barone Montella’

0,75

785048

- idem literfles		

1,00

770375

Montepulciano d’Abruzzo ‘Barone Montella’

0,75

785306

- idem literfles		

1,00

Puglia
791391
Abruzzo

Italiaanse schenkwijnen - diversen
Zoet

789257

Tinello semi-secco		

785373

Monvino Bianco		

2,00

770507

Bianco del Veneto ‘Jocai’		

2,00

785269

Rosé ‘Barone Montella’		

1,00

785047

Rosé del Veneto ‘Domus Vini’		

2,00

770510

Merlot delle Venezie ‘Mason’		

2,00

785411

Montepulciano d’Abruzzo

		

0,75

2,00

Capetta - Piemonte
770869

Mostoduva Frizzante -3,0%-		

Zoet

0,75

770912

Mostoduva Rosso Frizzante -5,5%-

Zoet

0,75

Lambrusco
789233

Lambrusco Bianco ‘Domus Vini’

0,75

789232

Lambrusco Rosso ‘Domus Vini’

0,75
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Montecillo

Spanje, Rioja

spanje
Bodegas Montecillo is gesitueerd in de wereldberoemde
Denominacion de Origen Calificada Rioja. De Bodegas is eigendom
van de familie Osborne en bestaat al sinds 1870. Het is daarmee
een van de oudste Spaanse wijnbedrijven en het op één na
oudste wijnbedrijf in de Rioja Alta. Al meer dan 140 jaar is Bodegas
Montecillo een familiebedrijf waar traditie, vakmanschap en de
liefde voor wijn de basis vormen voor het succes. De wijn kan
worden omschreven als een schoolvoorbeeld van de oude Rioja stijl.
De letterlijke vertaling van Montecillo is ‘kleine heuvel,’ een
eerbetoon aan de eerste terroirs van Montecillo die tot op de
dag van vandaag op kleine zonnige heuvels liggen in de Rioja
Alta. De familie Navajas gaf tot en met 1973 het vakmanschap en
de unieke tradities door van vader op zoon. Sindsdien zwaait de

familie Osborne er de scepter, echter
zijn de tradities van de bodega en
het gevoel voor vakmanschap niet
verloren gegaan. Net als zo’n 140
jaar geleden zijn de familiaire
fundamenten en de liefde voor
wijn, de basis voor het maken
van de grote Montecillo wijnen.
Momenteel is Rocio Osborne,
de zesde generatie van de
Osborne familie, de trotse
en gepassioneerde brand
ambassadeur van de bodega.

MONTECILLO
ART.NR.			
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KLEUR

INHOUD

780735

Blanco - Fermentado en Barrica Rioja

0,75

780740

Rosado

Rioja 		

0,75

780732

Crianza

Rioja 		

0,75

780739

Crianza Magnum

Rioja 		

1,50

780733

Reserva

Rioja

0,75

780734

Gran Reserva

Rioja

0,75

780738

Edicion Limitada Reserva

Rioja 		

0,75

780729

22 Barricas Gran Reserva

Rioja 		

0,75

Bodegas Portia

spanje

Spanje, Rueda/Ribera del Duero

Trouw aan de eigen uitgangspunten dat de enige garantie voor
onafhankelijkheid en kwaliteit is gelegen in het bezit van eigen
wijngaarden, is Grupo Faustino haar avontuur in Ribera del Duero
begonnen met de aankoop van braakliggende gronden, waarop
vervolgens in de loop van de jaren ‘90 wijnstokken zijn aangeplant.
De sleutel tot dit project lag in de selectie van de percelen en de
inventarisatie van de aanwezige bodemsoorten, zodat voor elk
perceel de juiste kloon gekozen kon worden teneinde druiven van
de allerhoogste kwaliteit te kunnen verbouwen. In totaal werden
400 hectare aan wijngaarden aangeplant in Roa, Gumiel de Izan,
Villanueva de Gumiel en Gumiel de Mercado. Door de ligging op
het oosten en zuiden, ontvangen de wijngaarden een maximum
aan zonneschijn terwijl de druiven de gelegenheid krijgen om
langzaam en geleidelijk te rijpen.

top-architect die voor hen een bodega kon
bouwen. De keuze is gevallen op Norman
Foster, die graag bereid bleek de uitdaging
aan te nemen om voor het eerst in zijn
lange, succesvolle leven en carrière een
wijnbedrijf te ontwerpen.
Bodegas Portia is in alle opzichten
een opmerkelijke bodegas geworden.
Niet alleen is de architectuur uiterst
functioneel en tegelijk adembenemend
mooi, ook de wijnen zijn in één woord
geweldig. En Bodegas Portia is intussen
uitgegroeid tot een van de best bezochte
wijnbedrijven van Spanje.

Nadat was komen vast te staan dat de wijn aan al alle
verwachtingen voldeed en ter ere van het aanbreken van een
nieuw millennium, is Grupo Faustino op zoek gegaan naar een

BODEGAS PORTIA
ART.NR.		

KLEUR

INHOUD

785277 Verdejo Rueda

0,75

785235 Roble Ribera del Duero

0,75

783326 Crianza Ribera del Duero

0,75

785275 Prima Ribera del Duero

0,75
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Bodegas Leganza

Spanje, La Mancha

WIST U DAT…
Het etiket van de Leganza rosé een bijzondere
eigenschap heeft? Dankzij het gebruik van
thermogevoelige inkt verschijnt rond het logo
een proefnotitie wanneer de fles tot de juiste
temperatuur gekoeld is.

spanje
In 1999 begon Bodegas Faustino aan wat misschien wel hun meest
ambitieuze project is, de aankoop van een oud wijngoed in het
noorden van La Mancha van 550 ha, in de buurt van Quintanar de
la Orden.
Dit deel van La Mancha, met glooiende wijngaarden, bezat reeds
enige reputatie voor de kwaliteit van de wijnen. Het wijngoed zelf
had ooit een uitstekende naam, dankzij de gravin van Leganza,
een uit Toscane afkomstige dame die op jonge leeftijd trouwde
met de Zwitserse graaf De Leganza. Deze edelman bleek een
gepassioneerd gokker die zijn gehele fortuin in de casino’s van
Europa kwijtraakte. Na zijn dood restte haar slechts het wijngoed
in La Mancha, waar zij zich in 1818 vestigde en dat zij met haar
inspanningen een zeker aanzien gaf.

een juiste aanpak voortreffelijke wijnen
gemaakt kunnen worden. Aangemoedigd
door dit succes werd, toen de kans zich
voordeed, besloten om nog een aantal
aangrenzende percelen ter grootte van
bijna 600 ha bij te kopen.
De wijnen die inmiddels met succes
worden gemaakt zijn ondermeer een
verrukkelijk frisse witte verdejo, een
sappige en geurige sauvignon blanc,
een exquise, eigentijds bleke rosé en
een vol smakende, krachtige rode
tempranillo.

Na het wijngoed verworven te hebben, investeerde Bodegas
Faustino direct in een nieuwe bodega, voorzien van de modernste
apparatuur en startte een omvangrijk herplantingsprogramma.
De eerste oogsten bewijzen het gelijk van Faustino dat hier met

CONDESA DE LEGANZA
ART.NR.			

52

KLEUR

INHOUD

785084

Verdejo		

0,75

785152

Sauvignon Blanc

		

0,75

785151

Rosé

Selección de Familia

0,75

770367

Tempranillo		

0,75

Wine by Nature

spanje

Spanje, La Mancha

In 1954 besluiten 131 gepassioneerde wijnboeren in La Mancha,
Spanje, zich te verenigen met als doel een uitgebalanceerd
ecosysteem in de wijngaarden te creëren. Tussen de wijnranken
groeien bloemen en kruiden, vliegen lieveheersbeestjes en
zoemen de bijen. De biologische wijnboeren geven de natuur de
ruimte met als resultaat gezonde wijnranken, die diep wortelen en
het beste uit de grond halen.
Vandaag de dag zijn 630 wijnboeren lid van deze coöperatie,
die gespecialiseerd is in de productie van biologische (en
veganistische) kwaliteitswijnen. De omstandigheden voor
biologische wijnbouw zijn ideaal in La Mancha, aangezien er een
constante wind waait die schimmel vorming voorkomt.
De Wine by Nature serie bestaat uit een uitgebalanceerde rode
wijn met rijp bosfruit en kruiden, een lichtgele, frisse en fruitige
witte wijn, een aangename, fris, fruitige rosé wijn en een frisse en
elegante licht mousserende wijn.

WINE BY NATURE
ART.NR.		

KLEUR

INHOUD

770905 Frizzante		

0,75

789228 Airén/ Sauvignon Blanc 		

0,75

789231

Tempranillo Rosé		

0,75

789230 Tempranillo/ Cabernet 		

0,75

53

Osborne Sherry

Spanje, Jerez Cadiz

spanje
Het begon allemaal zo’n 240 jaar geleden toen een pionierende
Engelse koopman uit Exeter genaamd Thomas Osborne verhuisde
naar het Spaanse Cadiz om een handelsbedrijf te starten in met
name wijn. In 1845 werd het merk Osborne bekend mede doordat
Thomas Osborne twee premium sherry vaten wist te verkopen
aan de Britse “royal family.”

De wereldberoemde stier van Osborne zorgt
natuurlijk voor grote herkenbaarheid en staat
garant voor kwaliteit. In Spanje staat hij op
verschillende plaatsen langs de wegen.

Sherry is de bakermat voor het succes van het merk Osborne.
De versterkte wijn met de Spaanse stier op het etiket is tot op de
dag van vandaag dan ook nog steeds het paradepaardje van de
familie Osborne en zij zijn tot op de dag van vandaag nog steeds
betrokken bij het bedrijf. Daarnaast zijn brandy, port en wijn
belangrijk producten in de Osborne groep. Ook produceert men de
voortreffelijke Spaanse ham “Cinco Jota’s” en bezit de familie een
aantal restaurants.

OSBORNE SHERRY
ART.NR.			

KLEUR

ALC. INHOUD

720496

Fino

D.O. Jerez - Sherry

15%

0,75

720495

Medium

D.O. Jerez - Sherry

15%

0,75

720498

Manzanilla

D.O. Jerez - Sherry

15%

0,75

720497

Cream

D.O. Jerez - Sherry

17%

0,75
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720504

Coquinero Fino

D.O. Jerez - Sherry

17%

0,75

720508

10 RF Medium

D.O. Jerez - Sherry

19%

0,75

720506

Santa Maria Cream

D.O. Jerez - Sherry

19%

0,75

720503

Pedro Ximinez 1827

D.O. Jerez - Sherry

17%

0,75

spanje

Diversen Spanje en Griekenland

DIVERSEN SPANJE
ART.NR.			

KLEUR

INHOUD

785078

Don Ramon - Gold medal

Campo de Borja

0,75

785101

Pedro Rodriguez Hijos - Fino Seco

D.O. Sherry - Jerez

1,00

720032

Pedro Rodriguez Hijos - Medium Dry

D.O. Sherry - Jerez

1,00

785180

Pedro Rodriguez Hijos - Manzanilla

D.O. Sherry - Jerez

1,00

740491

Moscatel Oro

770342

Yago Sant’gria 			

0,75

770340

Yago Sant’gria magnum			

1,50

Zoet

0,75

DIVERSEN GRIEKENLAND
ART.NR.			
785464

Muscat Samos

Samos

KLEUR

INHOUD
Zoet

0,75
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Quinta de Chocapalha

Portugal, Lissabon

portugal
Ja, op afspraak

Quinta de Chocapalha mag met recht een familiebedrijf genoemd
worden. In de jaren ’80 kochten Alice, een Zwitserse, en haar
man Paulo Tavares da Silva het bedrijf en investeerden fors in
wijngaarden en wijnkelder. Zij leiden het bedrijf nog steeds en
ook hun dochters zijn actief binnen Quinta de Chocapalha. Andrea
Tavares is exportmanager en haar zus Sandra Tavares is een
van Portugals meest talentvolle wijnmaaksters. Naast Quinta de
Chocapalha voorziet Sandra ook een aantal andere Portugese
wijnhuizen van haar expertise.
De 45ha wijngaarden liggen vlak boven Lissabon en vallen
onder de DO Vinho Regional Lisboa. Al in de 16e eeuw werd er
lovend over de uitstekende wijngaarden bericht. Ze zijn beplant
met typische Portugese rassen zoals de arinto, verdelho, tinta
roriz, touriga nacional, touriga franca en castelão maar ook met
internationale druivenrassen als syrah en chardonnay. Onlangs
werd er een compleet nieuwe kelder in gebruik genomen
waardoor Quinta de Chocapalha klaar is voor de toekomst.
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WIST U DAT…
De CH, zoals de topwijnen heten, niet alleen
een afkorting zijn voor Chocapalha maar ook
refereren aan de Zwitserse afkomst van de
eigenaresse?

Quinta de Chocapalha

portugal

Portugal, Lissabon

QUINTA DE CHOCAPALHA
ART.NR.			

KLEUR

INHOUD

780580

Mar de Lisboa Branco

Vinho Branco

0,75

780581

Mar de Lisboa Tinto

Vinho Tinto

0,75

780582

Arinto

Lisboa

0,75

780583

Tinto

Lisboa

0,75

780585

Vinha Mae

Lisboa

0,75

780589

Castelão

Lisboa

0,75

780586

CH by Chocapalha Branco

Lisboa

0,75

780584

CH by Chocapalha Tinto

Lisboa

0,75
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Osborne Port/Welsh Brothers

Portugal, Vilanova de Gaia / Madeira

portugal

We mogen zeker niet voorbijgaan aan de uitstekende Port van dit
merk. Voor de Osborne Ports worden de bekende Port druiven
gebruikt zoals touriga nacional, touriga francesca, tinta roriz, tinta
barroca, en malvasia fina, afkomstig uit de Douro Vallei. De wijnen
worden gebotteld in de bekende havenstad Vilanova de Gaia,
vlakbij de stad Porto.

OSBORNE PORT
ART.NR.			

KLEUR

INHOUD

730103

Fine White

Porto D.O.P

0,75

730093

Fine Ruby

Porto D.O.P

0,75

730098

Fine Tawny

Porto D.O.P

0,75

730096

Porto Late Bottled Vintage Porto D.O.P

0,75

730094

10 Years Old Tawny

Porto D.O.P

0,75

730095

20 Years Old Tawny

Porto D.O.P

0,75

730097

Porto Vintage 2003

Porto D.O.P

0,75

Welsh Brothers, onderdeel van The Madeira Wine Company, is
een van de traditionele producenten van Madeira, een bijzondere
wijn met een lange historie. Madeira is een versterkte wijn, die
na de vergisting en versterking een bijzonder proces ondergaat.
In de zgn ‘estufa’ wordt de wijn gedurende 3 maanden telkens
verwarmd tot 40-45⁰C en vervolgens weer afgekoeld. Daarna
rijpt de wijn nog 3 jaar op vaten van Amerikaans eikenhout. Dat
resulteert in een wijn die topaazoranjegoud van kleur is. Het
klassieke Madeira-aroma wordt gekenmerkt door gedroogde
zuidvruchten, geconfijte sinaasappelschil en houttonen. De
aandronk is halfdroog, maar daarna is de wijn aantrekkelijk fris
met tonen van citrus en een lange weelderige afdronk.

WELSH BROTHERS
ART.NR.			

58

KLEUR

INHOUD

740489

Madeira medium dry		

0,75

740488

-idem halve fles		

0,375

Weingut Heid

duitsland

Duitsland, Baden-Württemberg

De historie van Weingut Heid voert terug tot 1699, toen Jakob
Melchisedec Heid zich in Fellbach, vlakbij Stuttgart vestigde.
Naast wijnbouw hielden vroegere generaties Heid zich ook bezig
met fruitteelt. Momenteel staat Markus Heid, inmiddels de 10e
generatie, samen met zijn vrouw Daniëla aan het roer van het
familiebedrijf.
In 2013 is Weingut Heid toegelaten als lid van het VDP (Verband
Deutscher Pradikats- und Qualitatsweingüter). Daar is veel hard
werken aan vooraf gegaan. Markus nam in 1996 het bedrijf
over van zijn ouders en heeft zich steeds meer toegelegd op de
productie van kwaliteitswijnen. De literflessen werden aan de
kant gezet en de diversiteit van verbouwde druivenrassen werd
vergroot. Voor Wurttemberg niet ongewoon, is driekwart van
de aanplant rood met onder andere Lemberger (ook wel bekend
als Blaufrankisch), Trollinger, Pinot Noir, Merlot en Syrah. Bij wit
domineert Riesling maar er staat ook bijvoorbeeld Sauvignon
Blanc, Johanniter en Sylvaner aangeplant.
De filosofie van Markus Heid is simpel: op een zo milieuvriendelijk mogelijke wijze een beperkte hoeveelheid, kwalitatief zeer
hoogstaande wijnen produceren. ‘De zorg voor de vruchtbaarheid

van de bodem, een uitgebalanceerd ecosysteem
en het beschermen van de planten op een milieuvriendelijke wijze, zien wij als een verplichting
aan de natuur.’ Elke individuele druivenstok
moet zich goed voelen. Dit is uiteindelijk terug te
proeven in de wijnen. Weingut Heid is biologisch
gecertificeerd en beschikt daarnaast over een
prachtige proef- & verkoopruimte en wijnkelder, die het bezoeken zeker waard zijn.

WIST U DAT…
Riesling en Sauvignon Blanc een
verrassende combinatie is? De
mineraliteit van de Riesling samen met
het stuivende karakter van de Sauvignon
Blanc zorgen voor een unieke wijn die het
proberen meer dan waard is.

WEINGUT HEID
ART.NR.			

KLEUR

INHOUD

780560

Riesling trocken		

0,75

780561

Trollinger mit Lemberger trocken		

0,75

780563

Riesling Sauvignon Trocken - Steinmergel

0,75

780562

Fellbacher Goldberg Pinot Noir		

0,75
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J. Förster Weinkellerei

Duitsland, Bernkastel-Kues

duitsland
Het wijnhuis J. Förster Weinkellerei neemt een bijzondere plek
in binnen het wijnassortiment van De Monnik Dranken: het
symboliseert, vele decennia geleden, de eerste stappen van De
Monnik Dranken binnen de wereld van de wijn. Het wijnhuis
selecteert, jaar in, jaar uit, met grote zorgvuldigheid een aantal
smakelijke, veelgevraagde Duitse witte wijnen. Het afvullen ervan
is sinds jaar en dag toevertrouwd aan het in 1924 opgerichte
gerenommeerde wijnhuis Peter Mertes KG te Bernkastel-Kues.

J. FÖRSTER WEINKELLEREI
ART.NR.			

60

KLEUR

INHOUD

790311

Sonniges Förster Tröpfchen		

1,00

790562

Bereich Bingen		

1,00

790541

Rheinhessen Kabinett		

1,00

790143

Rheinhessen Spätlese		

0,75

Peter Mertes

Duitsland, Moezel

tot bekende wijngebieden in Rheinhessen (Nierstein, Oppenheim,
Bingen, Mainz) en wat later ook de Pfalz.

In 1924 richtte wijnmaker Peter Mertes in het kleine dorpje
Minheim aan de Moezel het naar hem genoemde wijnhuis op. Zijn
familie verbouwde al meer dan 600 jaar druiven aan Moezel; Peter
Mertes vond het echter tijd worden om onder eigen naam wijn te
gaan produceren.

De visie die Peter Mertes in 1924 voor ogen had, staat tot op de dag
van vandaag nog hoog in het vaandel: wijnen met een optimale
prijs-kwaliteitsverhouding leveren. Inmiddels is Peter Mertes
uitgegroeid tot een bedrijf met enkele honderden medewerkers,
dat wijnen verkoopt in bijna 60 landen over de gehele wereld.

De bekende wijngebieden rond Bernkastel en Piesport vormden
de basis van het bedrijf. In de vijftiger jaren werd het werkterrein,
onder leiding van schoonzoon dr. Gustav Willkomm uitgebreid

PETER MERTES
KLEUR

INHOUD

Mosel
790084 Piesporter Michelsberg QBA		

0,75

790085 Piesporter Michelsberg Kabinett		

0,75

790145

Piesporter Michelsberg Spätlese		

0,75

790161

Liebfraumilch 		

1,00

790162

Liebfraumilch 9,5%		

0,75

790185

Oppenheimer Krötenbrunnen		

0,75

790262 Riesling Rheinhessen Kabinett halbtrocken		

0,75

790266 Rheinhessen Spätlese		

0,75

duitsland

ART.NR.			

Rhein

Nachtgold
790292 Auslese

Zoet

0,375

790291

Beerenauslese

Zoet

0,375

790293 Trockenbeerenauslese

Zoet

0,375

790294 Eiswein

Zoet

0,375

Rotwild
782024 Dornfelder QBA -Halbtrocken-		

0,75

782022 Dornfelder QBA -Lieblich-		

0,75

790583 - idem 25 cl		

0,25

782023 Dornfelder QBA Rosé -Lieblich-		

0,75

Divers
790167

Morio Muskat		

1,00

782015

Biorebe Silvaner halbtrocken BIO		

0,75

782016

Biorebe Merlot BIO		

0,75

790591

Biorebe Merlot BIO 0,25 ltr. 		

0,25

782017

Biorebe Riesling halbtrocken BIO		

0,75

782026 Biorebe Chardonnay BIO		

0,75

782028 Biorebe Pinot Grigio BIO		

0,75

790590 Biorebe Pinot Grigio BIO 0,25 ltr. 		

0,25

782039 Biorebe Dornfelder halbtrocken BIO		

0,75

782027 Biorebe Tempranillo BIO		

0,75

Biorebe

61

Lighthouse alcoholvrij

duitsland
Steeds vaker wordt bij gelegenheid gevraagd om alcoholvrije wijn.
Dan gaat het in het algemeen om wijnen die op normale wijze zijn
vergist, zodat ook de wijn ook daarbij gevormde aroma’s heeft
en waar vervolgens de alcohol op ingenieuze wijze aan wordt
onttrokken.
De Lighthouse serie biedt een interessante keuze aan alcoholvrije
wijnen, niet alleen een gewone witte en rode, maar ook een
mousserende wijn en twee ‘varietal’-wijnen: een Sauvignon
Blanc en een Cabernet Sauvignon. Voor al die momenten dat je
zin hebt in een glas wijn, maar niet in de alcohol.

LIGHTHOUSE
ART.NR.		

KLEUR

INHOUD

Alcoholvrij
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510257

Light House alcoholvrij

0,0% 0,75

510211

Light House alcoholvrij

0,0% 0,75

510295

Lighthouse Sauvignon Blanc

0,0%

0,75

510296

Lighthouse Cabernet Sauvignon

0,0%

0,75

510297

Lighthouse Sparkling

0,0%

0,75

Winzer Krems

oostenrijk

Oostenrijk, Wachau

Oostenrijk is een erg klein wijnland. Het produceert slechts 1% van
de wereldproductie van wijn. Maar het kleine beetje dat er is, is
van topkwaliteit. Het merendeel van de Oostenrijkse wijnen is wit,
voornamelijk Grüner Veltliner. Elders in de wereld groeit Grüner
Veltliner niet of nauwelijks: een Oostenrijkse specialiteit dus! Voor
rood is Blauer Zweigelt de meest aangeplante druivensoort.
De wijnkelder van de Winzer Krems is de belangrijkste van
Oostenrijk. In het pittoreske dorpje Krems – in de Donau vallei - in
de regio Wachau - in het oosten van Oostenrijk - 70 km ten westen
van Wenen worden zeer toegankelijke frisse wijnen gemaakt.
De wijngaarden rondom Krems zijn terrasgewijs opgebouwd
en dus niet gemakkelijk toegankelijk. Er wordt dan ook veelal
handmatig geoogst. De Kremser Goldberg heeft de beste ligging
ten opzichte van de zon, met veel rotsen en een löss ondergrond.
Ook de invloed van de Donau is belangrijk voor het microklimaat
waarin de druiven groeien: een mix van warme lucht uit het
zuidoosten en het koelere weer uit het noorden. De druiven
worden handmatig geoogst en streng geselecteerd. Zeker voor
deze speciale selectie van de keldermeester.

WIST U DAT…
De mooiste kwaliteit Grüner Veltliner
wordt door de keldermeester van de
Winzer Krems apart gevinifieerd. Hij
noemt het Kellermeister Privat: hij drinkt
hem ook graag privé.

WINZER KREMS
ART.NR.			

KLEUR

INHOUD

789198

Weinzierl Grüner Veltliner

Niederösterreich

0,75

789197

Weinzierl Blauer Zweigelt

Niederösterreich

0,75

785206

Kellermeister Privat Grüner Veltliner Kremstal D.A.C. Kremser Goldberg

0,75

785207

Kellermeister Privat Sankt Laurent Kremstal D.A.C.

0,75
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Golan Heights Winery

Israël, Galilea

israël
Zoals overal ter wereld in de beste wijngebieden, draait alles om
het ‘terroir’, de combinatie van ondergrond en klimaat. Zo ook
in Israël bij Golan Heights Winery. Hoewel Israël van origine
een warm mediterraan klimaat heeft, worden de wijngaarden
van dit wijnhuis door de hoge ligging toch aangemerkt als ´cool
climate´. De druiven voor de witte wijnen komen voornamelijk
uit het noordelijke Galilea, waar de wijngaarden zo’n 1.200 meter
boven zeeniveau liggen. De rode wijnen daarentegen komen
voornamelijk van het lager gelegen zuiden van de vallei (400
meter boven zeeniveau). Het klimaat, de hoge ligging en de
vulkanische ondergrond, maken dat de Golan Heights Winery
wijnen tot de top van de wereld behoren. Daarnaast beschikt
Golan Heights Winery over een uiterst moderne wijnkelder in
Katzrin, een arsenaal aan wijngaarden en een eigen druivenstok
kwekerij (nursery).
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De chef-wijnmaker, Victor Schoenfeld, weet goed wat hij doet.
Hij heeft zijn opleiding genoten in Californië (Robert Mondavi),
Frankrijk (Champagnehuis Jacquesson) en Australië en
combineert oude- en nieuwe wereldstijl. De Yarden wijnen
vormen het boegbeeld van het wijnhuis. Hier komen de mooiste
druiven van de beste wijngaarden in samen. De naam verwijst
naar de rivier de Jordaan (Yarden in het Hebreeuws), die de
Golanhoogte scheidt van Galilea. Naast de Yarden wijnen zijn er
de Gamla wijnen, iets minder gecompliceerd maar zeer zuiver. De
Gamla wijnen zijn vernoemd naar de oude stad op de Golanhoogte.
De Hermon wijnen, vernoemd naar de berg Mount Hermon, zijn
de kennismakingswijnen van de Golan Heights Winery. Het zijn
wijnen voor elke dag met veel fruit en bij vele gelegenheden fijn
om te drinken.

WIST U DAT…
De Yarden Cabernet Sauvignon
de meest onderscheiden wijn
is van Golan Heights Winery?
De afgelopen jaren wordt de
Yarden Cabernet Sauvignon
standaard opgenomen in de
Wine Spectator top 100 beste
wijnen.

Golan Heights Winery

Israël, Galilea

israël

WIST U DAT…
Er bijna altijd sneeuw ligt op de berg Mount
Hermon? Door de op grote hoogte gelegen
wijngaarden (1.200 meter boven zeeniveau)
blijven de wijnen uit Galilea zeer fruitig.

GOLAN HEIGHTS WINERY
ART.NR.		

			

KLEUR			 INHOUD

785215

Mount Hermon White		

Galilea 				

0,75

785181

Mount Hermon Red		

Galilea 				

0,75

785219

Mount Hermon Moscato		

Galilea 				

0,75

760033

Gamla Nature Brut		

Galilea

				

0,75

783327

Gamla Viognier-Chardonnay		

Galilea 				

0,75

785279

Gamla Sauvignon Blanc		

Galilea 				

0,75

785354

Gamla Riesling		

Galilea 				

0,75

780206

Gamla Sangiovese		

Galilea 				

0,75

785214

Gamla Cabernet Sauvignon-Merlot		

Galilea 				

0,75

760479

Yarden Blanc de Blancs		

Galilea

				

0,75

785428

Yarden Viognier		

Galilea 				

0,75

785175

Yarden Chardonnay		

Galilea 				

0,75

785270

Yarden Chardonnay Odem		

Galilea

			

0,75

785286

Yarden Katzrin Chardonnay		

Galilea 				

0,75

785289

Yarden Cabernet Sauvignon		

Galilea 				

0,75

785417

Yarden 2 T (Touriga Nacional, Tinta Cao)

Galilea 				

0,75

783315

Yarden Syrah		

Galilea 				

0,75

785292

Yarden Heights Wine - Frozen Gewurztraminer Galilea

		

Zoet		 0,375

						
785254

Katzrin Red		

Galilea

			

0,75

785384

Yarden Rom		

Galilea		

			

0,75
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Alvi’s Drift

Ja, op afspraak

zuid-afrika

Alvi is een afkorting voor Albertus Viljoen, de officiële voornaam
van de eigenaar van het Zuid-Afrikaanse wijnhuis Alvi’s Drift in
Worcester, maar zijn vrienden noemen hem Alvi. De Alvi van
vandaag is de derde generatie, maar het begon met de eerste Alvi
in 1928.
Albertus Viljoen van de Merwe was herenboer in Worcester op
zo’n twee uur rijden van Kaapstad. Omdat zijn landgoed Alfalfa aan
beide zijden van de Breede Rivier ligt, bouwde hij in 1928 een drift –
Afrikaans voor brug – om gemakkelijker toegang tot beide stukken
grond te krijgen. In de volksmond werd deze waterovergang al
snel ‘Alvi’s Drift’ genoemd. Alvi van der Merwe hanteert deze
naam nu als eerbetoon aan zijn grootvader, voor de wijnen die ze
op de markt brengen.
Het familiebedrijf dat sinds 1928 bestaat heeft in totaal 420 hectare
aangeplant met druiven. Boeren doen ze ook nog steeds; ze
hebben 4000 koeien, 200.000 kippen en boomgaarden waar
citrus- en perzikbomen groeien. Terwijl Alvi’s broer Johan de
boerderij beheert, heeft Alvi het toezicht op de wijngaarden. In
totaal worden er in de Alvi’s Drift wijngaarden 19 druivenrassen
verbouwd. De wijngaarden liggen in het hart van de Breede Rivier
Vallei in het district Worcester in de ward Scherpeheuvel. De
meerderheid van de wijngaarden ligt op glooiende hellingen aan
de oevers van Breede Rivier. Dichtbij de rivier is de ondergrond
voornamelijk alluviaal (rivierslib). De rijke en vruchtbare grond
zorgt voor de perfecte groeicondities voor de aangeplante
sauvignon blanc in deze wijngaard. Schaliegrond verzorgt een
uitstekende drainage voor de beste rode wijn uit de wijngaarden.
Shiraz, cabernet sauvignon, merlot en pinotage doen het goed op
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Zuid-Afrika, Worcester

deze gronden. Het terroir vol met fossiele mierenhopen speelt een
grote rol voor de beste witte wijnen. Chenin blanc, chardonnay en
viognier druiven krijgen intense fruit smaken op deze gronden.
Samen met het zeer gedreven team van wijnmakers maakt Alvi
prachtige wijnen die inmiddels volop internationale waardering
krijgen.

Alvi’s Drift

Zuid-Afrika, Worcester

ALVI’S DRIFT
INHOUD

789400

Signature Chenin Blanc

Worcester		

0,75

789401

Signature Viognier

Worcester

0,75

789480

Signature Sauvignon Blanc

Worcester

0,75

789402

Signature Chardonnay

Worcester

0,75

789481

Signature Merlot

Worcester

0,75

789405

Signature Pinotage

Worcester

0,75

789403

Signature Cabernet Sauvignon

Worcester

0,75

789404

Signature Shiraz

Worcester

0,75

789462

Brut Rosé

Worcester

0,75

789427

221 Chenin Blanc

Worcester

0,75

789428

221 Special Cuvee-Red Blend

Worcester

0,75

789406

Reserve CVC White Blend

Worcester

0,75

789407

Reserve Chardonnay

Worcester

0,75

789408

Reserve Drift Red Fusion

Worcester

0,75

789409

Albertus Viljoen Chenin Blanc

Worcester		

0,75

789461

Albertus Viljoen Chardonnay

Worcester		

0,75

789410

Albertus Viljoen Red Bismarck

Worcester		

0,75

789411

Verreaux Pinotage

Worcester		

0,75

740358

Muscat Frontignan

Worcester

Zoet 0,375

zuid-afrika

KLEUR

Ja, op afspraak

ART.NR.		

WIST U DAT…
Alvi’s Drift vlaggenschip, de Verreaux Pinotage,
vernoemd is naar de Verreaux’ Eagle? Deze
grote majestueuze roofvogel, vernoemd naar
de Franse natuuronderzoeker Pierre Jules
Verreaux , zweeft vaak hoog boven de Alvi’s
Drift wijngaarden.
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Mooiplaas

Zuid-Afrika, Stellenbosch

zuid-afrika

Mooiplaas Wine Estate and Private Nature Reserve zoals het bedrijf
voluit heet, is prachtig gelegen tussen de majestueuze, vruchtbare
bergen en twee oceanen in het beroemde wijngebied Stellenbosch.
Het totale estate bestaat uit 250 hectare waarvan ongeveer 100
hectare aan wijngaarden en 60 hectare natuurreservaat. Het bedrijf
is al jaren eigendom van de familie Roos.
Mede omdat het natuurreservaat vlak naast de wijngaarden ligt is
milieuvriendelijke en duurzame wijnbouw essentieel. Er worden
dan ook geen bestrijdingsmiddelen in de wijngaarden gebruikt. Een

van de belangrijkste kenmerken is het grote hoogteverschil op het
terrein. Dit zorgt voor veel verschillende microklimaten binnen de
100 hectare aan wijngaarden, wat uiteraard veel mogelijkheden
biedt, maar ook vraagt om veel kennis van wijnmaker Louis Roos.
Een groot aantal traditionele methodes wordt gebruikt tijdens het
vinificatie proces. Louis Roos is van mening dat wijnen authentiek
moeten zijn en hun herkomst eer aan moeten doen. Wijnen dienen
elegant, in balans en gestructureerd te zijn.
Kortom: plezier toevoegen aan het leven!

MOOIPLAAS
ART.NR.		
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KLEUR

INHOUD

780609

Langtafel White

Western Cape		

0,75

780611

Langtafel Rosé

Western Cape		

0,75

780610

Langtafel Red

Western Cape		

0,75

780602

The Lemongrass Sauvignon blanc

Stellenbosch		

0,75

780606

The Coco Merlot

Stellenbosch		

0,75

780605

The Bean Pinotage

Stellenbosch		

0,75

780615

Roos Sauvignon Blanc

Stellenbosch		

0,75

780622

Roos Chenin Blanc

Stellenbosch		

0,75

780616

Roos Cabernet Sauvignon

Stellenbosch		

0,75

780624

Roos Merlot - Cabernet Franc

Stellenbosch		

0,75

780608

Rosalind Blend

Stellenbosch		

0,75

780612

Laatlam Late Harvest

Stellenbosch

Zoet

0,375

Tanagra

Zuid-Afrika, Mc Gregor Valley

Voor Robert en Anette Rosenbach kwam een lang gekoesterde
droom uit toen zij het fraaie landgoed Tanagra vonden, middenin de
prachtige McGregor vallei, omgeven door wijngaarden, fijnbos en
een mystieke bergketen.
De gigantisch grote wilde vijgenboom die op de wijngoed staat, is de
naamgever van het huis. Tanagra is het Khoisan woord voor ‘grote
schaduw’. En die is hard nodig als je op deze historische boerderij en
in de wijngaarden middenin de zomer aan het werk bent.
Robert en Anette verhuisden in 2009 vanuit Duitsland naar deze
oase en hebben van de farm omgetoverd tot een florerende
schoonheid waar ecologie en economie samen komen: het beste
van de natuur en haar producten in harmonie.

De focus ligt op wijnen van één wijngaard, met de typiciteit van
naar fynbos geurend terroir in dit deel van de Kleine Karoo. De
wijngaarden liggen direct naast het Vrolijkheid Nature Reserve,
omgeven door wild fynbos en sappige vetplanten (Karoo). De
wijnen zijn hierdoor uniek en uitermate aromatisch. Wijnmaken
op Tanagra begint in de wijngaarden, met minimale interventie,
om wijnen te maken zoals de natuur ze bedoeld heeft.

zuid-afrika

WIST U DAT…
De Heavenly Chaos zijn naam dankt aan het feit dat het geen
“voorbedachte” blend is. Het is een blend met merlot als basis,
aangevuld met wat over is in de vaten nadat de andere wijnen zijn
gebotteld. “Chaos” slaat op deze aparte werkwijze, waardoor de
blend ieder jaar anders is, hoewel Merlot altijd het belangrijkste
druivenras in de blend is. Het woord “Heavenly” is een verwijzing
naar de het resultaat: een heerlijke, zijdezachte wijn.

Tanagra is lid van de Biodiversity & Wine
Initiative (BWI) en heeft zich aan de eisen die
hierbij horen verbonden. Dit betekent duurzaam
boeren en wijn produceren. Grote delen van
de wijnboerderij staan nu onder natuurbehoud
om ervoor te zorgen dat de biodiversiteit in de
Kaapse wijnlanden behouden blijft.

De ‘boutique winery’ Tanagra maakt een exclusieve serie met de
hand geoogste en gemaakte wijnen. De gigantisch grote wilde
vijgenboom die op de wijngoed staat, is de naamgever van het
huis. Tanagra is het Khoisan woord voor ‘grote schaduw’.

TANAGRA
ART.NR.		

KLEUR

INHOUD

789464

Tanagra Colombard (Single Vineyard)		

0,75

789465

Tanagra Cabernet Sauvignon (Single Vineyard)		

0,75

789466

Tanagra Shiraz (Single Vineyard)		

0,75

789467

Tanagra Heavenly Chaos 		
0,75
(blend van merlot, cabernet sauvignon & cabernet franc)
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Buitenzorg

Zuid-Afrika, West-Kaap

zuid-afrika
Buitenzorg Wine Cellar ligt net even buiten Stellenbosch. De
kelder selecteert al jarenlang goede kwaliteitswijnen uit de
Westelijke Kaapprovincie. Alleen wijnboeren die duurzaam
werken komen in aanmerking om de wijnen te leveren. Ecologisch
verantwoord produceren staat hoog in het vaandel, zodanig zelfs
dat ook de flessen, het etiket, de schroefdop milieuvriendelijk zijn
geproduceerd.
De wijnen zijn zeer toegankelijk, fris en fruitig.

BUITENZORG
ART.NR.		 		 KLEUR

70

INHOUD

770541

Chenin Blanc / Sauvignon Blanc			

0,75

785062

Chardonnay / Viognier			

0,75

785067

Pinotage Rosé			

0,75

785061

Cabernet Sauvignon / Merlot			

0,75

Hunter’s Wines

Nieuw-Zeeland, Marlborough

Hunter’s uit Marlbourough heeft een grote reputatie en behoort
tot de pioniers in Marlborough. Drijvende kracht is Jane Hunter.
Haar man Ernie Hunter bracht in 1983 de eerste jaargang op de
markt en was in 1984 zelfs de eerste die Nieuw-Zeelandse wijnen
in Europa onder de aandacht bracht. Op 37 jarige leeftijd kwam
Ernie echter om het leven bij een motorongeluk en Jane besloot
zijn werk voort te zetten.

De Stoneburn-wijngaarden zijn in 1989 aangeplant in Wairau
Valley, Marlborough. De bodem is een oude rivierbedding:
rotsachtig met leem eronder waardoor het fruit zeer veel smaak
krijgt. De naam Stoneburn verwijst naar het rotsachtige karakter
van de bodem.

nieuw-zeeland

Hunter’s is door “Sustainable winegrowing New Zealand”
gecertificeerd als bedrijf dat voldoet aan alle eisen met betrekking
tot het duurzaam verbouwen van druiven. Daarnaast worden
bij de productie de meest veilige methoden voor milieu en
volksgezondheid toegepast. Doel hiervan is: de natuurlijke
omgeving in en om de wijngaarden te beschermen, de mensen die
in en om de wijngaarden werken en wonen te beschermen en de
consumenten die wijnen drinken gemaakt van de druiven uit deze
wijngaard, de hoogst mogelijke veiligheid te bieden.

WIST U DAT…
De hond op het logo van Hunter’s afkomstig is van de Hunter
Clan of Scotland? De hond in het logo werd vaak geassocieerd
met de honden van Ernie en Jane: Commodore, een Sint-Bernard
en Paddy, een Clumber Spaniel.

HUNTER’S WINES
ART.NR.		 		 KLEUR

INHOUD

Hunter’s - Marlborough
780715

Sauvignon Blanc

0,75

780716

Riesling

0,75

780714

Pinot Noir

0,75

Stoneburn - Marlborough
771549

Sauvignon Blanc

0,75

771548

Gewurztraminer

0,75

771541

Pinot Noir

0,75
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Eagle Creek

Verenigde Staten, Californië

usa
Wijnbouw speelt een belangrijke rol in de Californië. Zoals de
bijnaam “Sunshine State” al doet vermoeden, schijnt de zon er
volop. Met name in de uitgestrekte Central Valley ligt er een
groot areaal aan wijngaarden. Californië is niet alleen bekend om
internationaal bekende druivenrassen als de chardonnay en de
cabernet sauvignon, er staan hele wat wijngaarden aangeplant
met rassen die elders minder bekend zijn, zoals de ruby cabernet
en de zinfandel, hoewel de laatste in Zuid-Italië bekend is als
primitivo. Eagle Creek biedt een drietal uiterst betaalbare
Californische wijnen.

EAGLE CREEK
ART.NR.		
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KLEUR

INHOUD

782006

Chardonnay		

0,75

782008

Zinfandel Rosé		

0,75

782007

Ruby Cabernet		

0,75

Quady

In 1975 verruilden Andrew en Laurel Quady hun hectische baan
in Zuid-Californie voor een nieuwe uitdaging als wijnmakers.
Hun eerste grote succes was een portachtige rode wijn van de
zinfandel-druif. In hun winery in het plaatsje Madera (Central Valley,
California) ontwikkelden zij zich van wijnhobbyisten tot enthousiaste
professionals.
In 1980 volgde Essensia, een witte versterkte wijn van de orange
muscat, in 1983 gevolgd door Elysium, een rode specialiteit van de
black muscat. In Europa is deze druif bekend onder de naam muscat
hambourg. Door de grote vraag uit binnen- en buitenland werd het
bedrijf vernieuwd en kregen de Quady’s in 1984 versterking van
twee enthousiaste wijndeskundigen, Michael Blaylock (oenoloog) en
Cheril Russell (marketing). Sindsdien zijn aan het assortiment enkele
nieuwe specialiteiten toegevoegd, waaronder Electra.

In Nederland genieten beide rode Muscats, de
Elysium en de Red Electra, grote bekendheid. Maar
de beide Orange Muscats, met hun subtiele aroma´s
van sinaasappelbloesem, zijn minstens zo speciaal:
Essensia is een intrigerende, complexe wijn. De
Quady Winery is te bezoeken en beschikt over
een proeflokaal en een cadeaushop. Het
motto van Quady Winery is ‘Keeping it sweet
since 1975.’

usa

Verenigde Staten, Californië

QUADY
ART.NR.		 		

KLEUR

INHOUD

740307

Essencia

Orange Muscat

Zoet

0,75

740308

- idem halve fles

Orange Muscat

Zoet

0,375

740301

Elysium

Black Muscat

Zoet

0,75

740300

- idem halve fles

Black Muscat

Zoet

0,375

				
785296

Electra

Orange Muscat

Zoet

0,75

785396

Red Electra

Black Muscat

Zoet

0,75
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Ventisquero

chili

Vina Ventisquero is het geesteskind van Don Gonzalo Vial, een
selfmade man, wiens succesverhaal in 1955 begon op de boerderij
van zijn familie, in het landelijk gebied rond Rancagua. Zijn passie
voor de wijnstok en zijn vader´s liefde voor het land en de landbouw
waren zijn inspiratie bij het realiseren van zijn droom: in 1998 legde
hij de basis voor Vina Ventisquero.
Ventisquero is zeer vooruitstrevend, dynamisch en buitengewoon
succesvol als het gaat om het maken van wijnen van hoge
kwaliteit, waarbij in ieder stadium de zorg voor het milieu voorop
staat. Ventisquero bezit eigen wijngaarden in Chili´s belangrijkste
wijnbouwgebieden: Coastal Maipo, Casablanca, Colchagua, Leyda
en Huasco (Atacama).
De wijnen van Ventisquero zijn overzichtelijk verdeeld in een
aantal duidelijk onderscheiden ranges, van uiterst betaalbare,
toegankelijke wijnen voor alledag tot het allerbeste dat Chili aan
wijn voortbrengt. Het begint bij Tantehue. Een stap daarboven
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Chili

zitten de Clasico’s, meestal blends van wijnen uit Chili´s beste
wijngebieden, zoals Casablanca, Maipo, Rapel en Colchagua.
Daarna komt de Yelcho-range, met smakelijke, toegankelijke
wijnen, elk uit een specifiek wijngebied. De Reserva’s zijn
complexere wijnen met meer intensiteit en structuur, ook telkens
uit een specifiek wijngebied.

WIST U DAT…
Païs een oud, haast vergeten druivenras is? De wijnmakers
van Ventisquero vergisten pais, afkomstig van meer dan
100 jaar oude percelen in de Maule vallei, tezamen met een
kleine portie moscatel. Dat verleent de anders wat stugge
wijn precies de juiste mate van charme.

Ventisquero

Chili

VIÑA VENTISQUERO
KLEUR

INHOUD

780736

Tantehue Chardonnay		

0,75

780737

Tantehue Cabernet Sauvignon 		

0,75

780665

Clasico Sauvignon Blanc		

0,75

780670

Clasico Chardonnay		

0,75

780662

Clasico Chardonnay 1/4		

0,1875

780669

Clasico Rosé		

0,75

780671

Clasico Syrah		

0,75

780659

Clasico Merlot		

0,75

780657

Clasico Merlot 1/4		

0,1875

780683

Yelcho Sauvignon Blanc

Casablanca

0,75

780681

Yelcho Cabernet Sauvignon

Colchagua

0,75

780682

Yelcho Carmenère

Colchagua

0,75

780676

Reserva Sauvignon Blanc

Casablanca

0,75

780673

Reserva Chardonnay

Casablanca

0,75

780708

Reserva Païs Moscatel

Maule

0,75

780667

Reserva Pinot Noir

Casablanca

0,75

780674

Reserva Merlot

Maipo

0,75

780678

Reserva Cabernet Sauvignon

Maipo

0,75

780677

Reserva Carmenère

Colchagua

0,75

780650

Reserva Syrah

Maipo

0,75

chili

ART.NR.		 		
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Ventisquero

chili

De wijnen uit de Grey-serie (vernoemd naar een van Chili´s
befaamde gletsjers), zijn elk afkomstig uit een specifiek perceel
in een wijngaard; het zijn wijnen met een heel specifieke terroirexpressie. De druiven worden met de hand geoogst en zorgvuldig
uitgeselecteerd onder het directe, persoonlijke toezicht van
chefwijnmaker Felipe Tosso.
En dan zijn er nog de icoonwijnen, stuk voor stuk hoogst
individuele terroir-wijnen, waarin wijnmakers Felipe Tosso en
John Duvall zich geheel kunnen uitleven: Vertice is een fraaie
assemblage van syrah en carmenère afkomstig van twee percelen
in de La Robleria-wijngaard in Apalta. Die wijngaard is ook
herkomst van de Pangea, een soort ultieme syrah. En Enclave is
een verbluffende Cabernet Sauvignon afkonstig uit Pirque, langs
de bovenloop van de Maipo, hoog in de Andes. En dan zijn er nog
de extreme, experimentele wijngaarden in Huasco, in de Atacamawoestijn, waar Tara wordt geproduceerd.
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WIST U DAT…
De Ventisquero Grey Sauvignon Blanc een extreem pure wijn is,
bedoeld voor de echte purist? De wijn is afkomstig uit het extreme
klimaat van de Atacama-woestijn, maar zo nabij de Oceaan dat
het er toch vaak koel is. Naast de tonen van groen fruit is het
vooral de mineraliteit die deze eigenzinnige wijn kenmerkt. Geen
allemansvriend maar een specialiteit voor de liefhebber van
exotische sauvignon blanc.

Ventisquero

Chili

WIST U DAT…
Ventisquero zich vanaf het eerste moment profileerde
als een pionier op het gebied van duurzaamheid? Het
is dan ook het eerste Chileense wijnhuis met het label
“Sustainable Wine of Chile” voor álle wijngaarden.

VIÑA VENTISQUERO
KLEUR

INHOUD

780649 Queulat - Gran Reserva Sauvignon Blanc Leyda

0,75

780685 Queulat - Gran Reserva Carmenère

Maipo

0,75

780684 Queulat - Gran Reserva Syrah

Coastal Maipo

0,75

780707 Grey - Single block Sauvignon Blanc

Huasco, Atacama

0,75

780675 Grey - Single block Chardonnay

Casablanca

0,75

780679 Grey - Single block Pinot Noir

Leyda

0,75

780656 Grey - Single block Merlot

Colchagua

0,75

780687 Grey - Single block Cabernet Sauvignon Melipilla, Maipo

0,75

780688 Grey - Single block Carmenère

Coastal Maipo

0,75

780664 Grey - Single block Syrah

Apalta, Colchagua

0,75

780666 Grey - Single block G.C.M.

Apalta, Colchagua

0,75

780680 Tara Premium Chardonnay

Huasco, Atacama

0,75

780693 Tara Premium Pinot Noir

Huasco, Atacama

0,75

780694 Tara Premium Syrah

Huasco, Atacama

0,75

780655 Enclave Cabernet Sauvignon

Pirque

0,75

780698 - idem 3 liter

Pirque

3,00

780658 Vertice

Apalta, Colchagua

0,75

780663 Pangea Syrah

Apalta, Colchagua

0,75

chili

ART.NR.		 		

(Garnacha, Cariñena, Mataro)

77

Los Vascos

Ja, op afspraak

chili

Op de plaats waar zich nu Viña Los Vascos bevindt (Colchagua
Vallei in Midden-Chili), werden 250 jaar geleden door de familie
Echenique de eerste wijnstokken aangeplant. Omstreeks 1850
werden de eerste Franse druivenrassen geïntroduceerd. In
1981 kreeg de bodega definitief de naam Viña Los Vascos, een
eerbetoon aan de oorspronkelijke Baskische eigenaren. Sinds 1988
maakt Los Vascos deel uit van de Domaines Barons de Rothschild
(Lafite), een groep wijnhuizen onder leiding van het befaamde
Château Lafite-Rothschild in Bordeaux.

Dix, net zoals dat in Bordeaux gebruikelijk is, extra complexiteit en
evenwicht. En omdat carmenère als een echte specialiteit van Chili
wordt beschouwd is er nu ook een Carmenère Grande Réserve.
Dankzij een ultramodern ‘klimaat-monitoring-systeem’
is men voortdurend op de hoogte van waterhuishouding,
luchtvochtigheid en temperatuur rond de wijnstokken. De houten
vaten, waar de Grande Réserves en le Dix op rijpen, zijn voor een
belangrijk deel afkomstig van de eigen kuiperij van Château LafiteRothschild in Pauillac.

De wijngaarden liggen op ruim 120 meter hoogte en op ca. 40
kilometer van de Stille Oceaan. Wind van zee tempert de hitte
tijdens de zomermaanden en ‘s winters is het gebied vrij van
vorst. Door de flinke temperatuurverschillen tussen dag en nacht
rijpen de druiven langzaam en krijgen ze alle gelegenheid om hun
volledige aroma potentieel te ontwikkelen.
Oorspronkelijk lagen de wijngaarden vooral in het vlakke deel van
de Colchagua-vallei, maar veel wijngaarden liggen nu op hellingen.
Colchagua is beroemd om de kwaliteit van zijn cabernet sauvignon
en speelt dus bij Los Vascos de hoofdrol, maar ook andere rassen
als carmenère, syrah en malbec doen het hier uitstekend. En in
de assemblage verlenen ze de Los Vascos Grande Réserve en Le
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Chili, Colchagua Vallei

WIST U DAT…
De wijnkelder van Los Vascos plaats biedt aan 800 barriques
(225 liter vaten)? Een groot deel van deze houten vaten, zijn
afkomstig van de eigen kuiperij van Château Lafite-Rotschild.

Los Vascos

WIST U DAT…
Le Dix werd gecreëerd t.g.v. het 10-jarig jubileum van de
Rothschilds op Los Vascos? Zonder enige overdrijving behoort
Le Dix tot de absolute top van Chili. De wijn heeft een groot
rijpingspotentieel.

chili

Chili, Colchagua Vallei

LOS VASCOS
ART.NR.		 		

KLEUR

INHOUD

789172

Chardonnay		

0,75

789173

Sauvignon Blanc		

0,75

789171

Cabernet-Sauvignon		

0,75

789323

Grande Réserve		

0,75

785201

Carmenère Grande Réserve

0,75

785203

Les Dix de Los Vascos		

0,75
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Phebus

Ja, op afspraak

argentinië
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De in Bordeaux geboren Fransman Hervé Fabre arriveerde
begin jaren ‘90 in Argentinië op zoek naar mogelijkheden om te
investeren in wijngaarden. Onder de indruk van het potentieel en
de kwaliteit van de malbec druif, besloot hij in 1992 tot het bouwen
van zijn eerste wijnhuis: Fabre Montmayou.
Vanwege de indruk die de malbec druif bij hem had achtergelaten,
werd hij een van de eerste pioniers op het gebied van
Argentijnse wijn gemaakt van één druivensoort. Toewijding en
persoonlijke stijl zijn de essentiële elementen voor de kwaliteit
waar Phebus voor staat. Het bedrijf combineert de moderne
manier van wijnmaken, het terroir van Mendoza en de “savoir
faire” uit Bordeaux voor het maken van wijnen met een unieke
persoonlijkheid. Hervé’s passie en kennis stellen hem in staat om
exceptionele wijnen te maken, die internationaal bekroond zijn
en in meer dan 20 landen gedronken worden. De druiven voor

Argentinië, Mendoza & Patagonië

de wijnen die Phebus produceert komen uit de beste gebieden
in Mendoza en Patagonië (Alto Valle de Rio Negro). Daar zijn de
omstandigheden ideaal voor de malbec en andere druivenrassen.
Deze gebieden representeren het beste van het Argentijnse terroir.

WIST U DAT…
Hervé Fabre in 2018 door de organisatie van de International
Wine Challenge (IWC) is uitgeroepen tot Red Winemaker of the
Year? Deze prestigieuze award wordt ook wel ‘de oscar van de
wijn industrie’ genoemd. Dit is al de tweede keer dat hij hiervoor
wordt onderscheiden.

Phebus

Mendoza / Patagonië

WIST U DAT…
Hervé Fabre en zijn vrouw Diane sinds 2015 ook wijngaarden
bezitten in Cahors, Frankrijk? In 2017 namen zij het Franse
wijnhuis Vignobles Saint Didier Parnac over, waar alles draait
om malbec-wijnen.

PHEBUS
KLEUR

INHOUD

785064

Torrontés

Mendoza

0,75

785060

Chardonnay

Mendoza

0,75

785069

Malbec Rosé

Mendoza

0,75

785057

Malbec

Mendoza

0,75

785063

Cabernet Sauvignon

Mendoza

0,75

785065

Syrah

Mendoza

0,75

785148

Reservado Chardonnay

Mendoza

0,75

785075

Reservado Malbec

Mendoza

0,75

785142

Reservado Cabernet Sauvignon

Mendoza

0,75

785140

Reservado Merlot

Mendoza

0,75

785074

Reservado Malbec

Patagonië

0,75

785102

Reservado Cabernet Sauvignon

Patagonië

0,75

785099

Gran Reservado Malbec

Mendoza

0,75

785144

Gran Reservado Merlot

Patagonië

0,75

argentinië

ART.NR.		
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Andeluna

Argentinië, Mendoza

Andeluna Cellars
Te midden van grote en mega-grote wijnbedrijven in de wijnstreek
van Mendoza, is Andeluna een kleine parel, een schitterende
briljant. Bij het dorpje Gualtallery, bij Tupugato, op een hoogte van
meer dan 1.300 m boven zeeniveau, tussen de glooiende hellingen
aan de voet van de Andes ligt dit prachtige wijngoed. Tupungato
wordt in Argentinië algemeen erkend als een van de beste
gebieden voor het produceren van kwaliteitswijnen.

argentinië

Alle druiven komen van het eigen, ca. 80 ha metende wijngoed.
Andeluna, is “estate bottled wine”, een “domaine”, zoals ze het in
Frankrijk zouden noemen. Daarnaast is er een eigen restaurant,
waar de bezoekers de wijnen kunnen ontdekken in combinatie
met verrukkelijke gerechten, bereid van lokale producten.
Andeluna maakt een aantal uitzonderlijke, kostbare topwijnen, die
onder de naam Pasionado op de markt worden gebracht. Deze
wijnen behoren tot het allerbeste dat Argentinië voortbrengt.
Vanzelfsprekend is er een Pasionado malbec, maar ook de
cabernet franc en de Cuatro Cepas (een assemblage van malbec,
merlot, cabernet sauvignon en cabernet franc) mogen niet
onvermeld blijven.
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Daarnaast is er de Altitud-reeks, wijnen met een uitgesproken
‘terroir’ karakter, de 1300-reeks, in het midden segment en twee
hele toelaatbare wijnen voor dagelijkse consumptie onder de
naam ‘Raices’.

WIST U DAT…
Cuatro Cepas een assemblage is van malbec, merlot, cabernet
sauvignon en cabernet franc? Deze uitzonderlijke topwijn wordt
onder de naam Pasionado op de markt gebracht.

Andeluna

Argentinië, Mendoza

ANDELUNA
KLEUR

INHOUD

780802

Raices Chardonnay			

0,75

780801

Raices Malbec			

0,75

780792

1300 Sauvignon Blanc		

0,75

780783

1300 Chardonnay		

0,75

780782

1300 Torrontés		

0,75

780779

1300 Malbec Rosé		

0,75

780780

1300 Cabernet Sauvignon		

0,75

780777

1300 Merlot		

0,75

780781

1300 Malbec		

0,75

780785

Altitud Chardonnay		

0,75

780784

Altitud Cabernet Sauvignon

0,75

780787

Altitud Malbec		

0,75

780778

Pasionado Cabernet Franc

0,75

780798

Pasionado Malbec		

0,75

780799

Pasionado Cuatro Cepas		

0,75

argentinië

ART.NR.		 		
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Bodegas Carrau

Uruguay - Montevideo

Bodegas Carrau is een familiebedrijf met een lange historie.
Momenteel staat Javier Carrau (9e generatie) aan het roer van het
bedrijf. De 10e generatie werkt inmiddels ook alweer 10 jaar binnen
het bedrijf. De zoon van Javier, Marcos, is bioloog en wijnmaker
terwijl Javier zijn dochter, Juliana, verantwoordelijk is voor de
administratie en marketing.
De familie Carrau begon meer dan 265 jaar geleden met het maken
van wijn in Spanje. Zij exporteerden hun wijn in de 18e eeuw van
Barcelona naar America. De economische depressie in de jaren
30 van de twintigste eeuw deed Juan Carrau besluiten zich te
vestigen in Montevideo, Uruguay. Juan Carrau, oenoloog van
beroep, begon bij aankomst in Uruguay direct met het aanplanten
van wijngaarden. Hij was de eerste die de druivensoorten
nebbiolo en tannat aanplantte in de regio Las Violetas, ten noorden
van Montevideo.
Las Violetas bevindt zich op exact dezelfde breedtegraad als de
bekende wijngebieden van Chili en Zuid-Afrika. Nog steeds zijn

hier enkele van de oudste wijnstokken van het land te vinden.
Wind van de oceaan tempert de hitte tijdens de zomermaanden
in Las Violetas en ‘s winters is het gebied vrij van vorst. Door
de flinke temperatuurverschillen tussen dag en nacht rijpen de
druiven langzaam en krijgen ze alle gelegenheid om hun volledige
aromapotentieel te ontwikkelen. Het unieke terroir, een rood
zanderige bodem met kleine kalksteentjes, en het wegknippen van
nog groene trossen druiven in het groeiseizoen zorgt voor een
lagere opbrengst en druiven met een intens karakter.
De familie Carrau bezit in totaal 60 hectare aan
wijngaarden in de regio Las Violetas. Negentig
procent van de druiven is afkomstig uit de eigen
wijngaarden. De overige 10% wordt aangekocht
bij 3 druivenproducten uit de regio, waar de
familie Carrau al 30 jaar mee samenwerkt.
De wijnen van Bodegas Carrau worden
geëxporteerd aan meer dan 25 landen.

BODEGAS CARRAU
ART.NR.		

uruguay
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KLEUR

INHOUD

780789

Sauvignon Blanc

Uruguay

0,75

780771

Tannat

Uruguay

0,75

780721

Chardonnay Reserva

Uruguay

0,75

780718

Petit Verdot Reserva

Uruguay

0,75

780717

Tannat Reserva

Uruguay

0,75

780774

Cabernet de Reserva

Uruguay

0,75

780719

Petit Manseng Gran Reserva

Uruguay

0,75

780720

Tannat / Cabernet Gran Reserva

Uruguay

0,75

780775

Amat Tannat

Uruguay

0,75

Biologische wijnen

BIOLOGISCHE WIJNEN
ART.NR.		 		

KLEUR

INHOUD

780560

Weingut Heid Riesling trocken BIO		

0,75

780563

Weingut Heid Rielsing/Sauvignon Blanc BIO		

0,75

780562

Weingut Heid Fellbacher Goldberg Pinot Noir BIO		

0,75

780561

Weingut Heid Trollinger-Lemberger trocken BIO		

0,75

785617

Villa Trasqua Chianti Classico BIO		

0,75

785494

Pellegrino Materico Red IGT BIO		

0,75

770905

Wine by Nature Frizzante BIO		

0,75

789228

Wine by Nature Airen/Sauvignon Blanc BIO		

0,75

789231

Wine by Nature Tempranillo Rosé BIO		

0,75

789230

Wine by Nature Tempranillo Red BIO		

0,75

785270

Yarden Chardonnay Odem (BIO)		

0,75

782028

Biorebe Pinot Grigio IGP BIO		

0,75

790590

Biorebe Pinot Grigio IGP BIO – 0,25 ltr.		

0,25

782026

Biorebe Chardonnay IGP BIO		

0,75

782017

Biorebe Riesling QBA halbtrocken BIO		

0,75

782015

Biorebe Silvaner QBA halbtrocken BIO		

0,75

782016

Biorebe Merlot IGP BIO			

0,75

790591

Biorebe Merlot IGP BIO – 0,25 ltr.		

0,25

782027

Biorebe Tempranillo IGP BIO		

0,75

782039

Biorebe Dornfelder QBA halbtrocken BIO		

0,75
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Mousserende wijnen

MOUSSERENDE WIJNEN
ART.NR.		 		
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KLEUR

INHOUD

760400

E. Rapeneau Champagne Brut		

0,75

760404

E. Rapeneau Champagne Brut Demi		

0,375

760403

E. Rapeneau Champagne Brut Magnum		

1,50

760401

E. Rapeneau Champagne Demi Sec		

0,75

760402

E. Rapeneau Champagne Rosé Brut		

0,75

760406

E. Rapeneau Champagne Blanc de Blancs		

0,75

760405

E. Rapeneau Champagne Premier Cru Brut		

0,75

760407

E. Rapeneau Champagne Millesimé Brut		

0,75

769007

Dopff au Moulin Crémant de Alsace Brut		

0,75

769026

Domaine Masse Crémant de Bourgogne Brut		

0,75

769025

Château d’Avrillé Crémant de Loire Brut		

0,75

789415

Angelo Negro Moscato d’Asti		

0,75

770364

Sartori Prosecco Vino Frizzante		

0,75

760541

Bellussi Prosecco Brut			

0,75

760540

Bellussi Prosecco Superiore Valdobb. Extra Dry		

0,75

785126

Bellussi Prosecco Superiore Valdobb. Magnum		

1,50

760544

Bellussi Prosecco Superiore Valdobbiadene Dry		

0,75

760542

Bellussi Cuvee Prestige Brut 		

0,75

760543

Bellussi Cuvee Prestige Brut Magnum (in geschenkdoos)

1,50

785125

Bellussi Belcanto Rosé Spumante brut		

0,75

760193

Imperiale Spumante Extra Dry		

0,75

760208

Imperiale Spumante Extra Dry Magnum		

1,50

760033

Gamla Brut Nature			

0,75

760479

Yarden Blanc de Blancs			

0,75

789462

Alvi’s Drift Brut Rosé			

0,75

Dessertwijnen

DESSERTWIJNEN
ART.NR.

KLEUR

INHOUD

785461

Château Bélingard Monbazillac

0,50

789191

Prince de St. Aubin Sauternes

0,50

791365

Carmes de Rieussec 2016 Sauternes

0,375

785482

Lorgeril Banyuls 3 ans d’âge

0,75

785422

Viticcio Vin Santo del Chianti Classico Occhio di Pernice		

0,375

785145

Pellegrino NES Passito di Pantelleria		

0,50

789189

Pellegrino Passito di Pantelleria Liquoroso		

0,50

740107

Pellegrino Uncle Joseph Marsala Superiore Rubino Dolce 		

0,75

740105

Pellegrino BIP Benjamin Marsala Superiore Riserva Oro Dolce

0,75

740093

Pellegrino Garibaldi Marsala Superiore Dolce

0,75

720503

Osborne Sherry Pedro Ximenez

0,75

730093

Osborne Port Ruby		

0,75

730098

Osborne Port Tawny		

0,75

730096

Osborne Port LBV (Late Bottled Vintage)

0,75

730094

Osborne Port 10 Years Old

0,75

790292

Nachtgold Auslese

0,375

790291

Nachtgold Beerenauslese

0,375

790293

Nachtgold Trockenbeerenauslese

0,375

790294

Nachtgold Eiswein

0,375

740302

Muscat Samos

0,75

785292

Yarden Frozen Gewurztraminer

0,375

740358

Alvi’s Drift Muscat de Frontignan

0,375

785396

Quady Red Electra Black Muscat

0,75

785296

Quady Electra Orange Muscat

0,75

740301

Quady Elysium Black Muscat 0,75

0,75

740300

Quady Elysium Black Muscat 0,375

0,375

740309

Quady Essensia Orange Muscat 0,75

0,75

740308

Quady Essensia Orange Muscat 0,375

0,375
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Voor bestellingen / Onze collega’s
Minimale afname:
120 flessen gedistilleerd en/of wijn.
U kunt uw bestelling op de volgende wijzen aan
ons doorgeven:
Telefoon: 0541 - 513 076
Fax:
0541 - 511 695
Email: bestelling@monnik-dranken.nl
Internet: www.monnikbestellen.nl
Hier vindt u het online bestelsysteem voor klanten
van De Monnik Dranken.
Wilt u gebruikmaken van dit systeem en heeft u
nog geen wachtwoord? Stuur dan een mail naar:
internetbestellen@monnik-dranken.nl
o.v.v. uw naam en klantnummer, waarna u van
ons een wachtwoord en een handleiding ontvangt
waarmee u direct aan de slag kunt.

Brand Managers Wijnen
Joke Holster
joke.holster@monnik-dranken.nl
Robert Handjes
robert.handjes@monnik-dranken.nl
Bouke Wijlens
bouke.wijlens@monnik-dranken.nl
Hoofd Verkoopbinnendienst
Gerard Essink
Telefoon: 06 - 11 011 386
Commercieel Manager Buitendienst
Patrick van Egmond
Telefoon : 06 - 46 090 805
Register-Vinoloog van de Wijnacademie
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Account Managers Slijterij & Wijnhandel
Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland,
Groningen, Flevoland (Noord)
Vincent Tijink
Telefoon: 06 - 12 352 865
Register-Vinoloog van de Wijnacademie / Liquorist
Zuid-Holland, Zeeland
Mike Overvliet
Telefoon: 06 - 46 085 499
Register-Vinoloog van de Wijnacademie / Liquorist
Noord-Holland, Flevoland
Isabelle Barnhoorn
Telefoon: 06 - 24 886 165
Register-Vinoloog van de Wijnacademie / Liquorist
Noord-Brabant, Limburg
Joris Post
Telefoon: 06 - 10 277 888
Register-Vinoloog van de Wijnacademie / Liquorist

Account Managers Directe Horeca
Twente
Bastian Nijhuis
Telefoon: 06 – 27 080 385
Rene Seiger
Telefoon: 06 – 53 717 607
Account Managers Horeca
West-Nederland
Thijs van Bavel
Telefoon: 06 – 10 286 633
Oost-Nederland
Olivier Ensink
Telefoon: 06 – 14 838 867

Legenda
Afkortingen:
GVP = Geschenkverpakking
CB = Caisse Bois – houten kist
cs = carton – doos
Symbolen:
= Wit
= Rosé
= Rood
= Goudgeel
= Amber
= Biologisch
= Schroefdop
= Veganistisch
= Overnachting mogelijk
= Restaurant
= Rondleiding
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Ontwerp & Realisatie:
Hollands Schoon - www.hollandsschoon.nl
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