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VOORJAARSLIJST 2021 
 

Bestellen & afhalen / leveren:  

Bij een bestelling van 12 dezelfde flessen betaalt u er slechts 11. U krijgt een seintje als uw bestelling klaar staat. 

Contactgegevens:  

voornaam,  naam:…………………………………………………………………………………….. 

volledig adres:…………………………………………………………………………………………. 

voor bedrijven: BTW-nummer :………………………………………………………………………. 

telefoonnummer:………………………………………………………………………………………. 

mailadres:………………………………………………………………………………………………. 

 
Wijnnaam    prijs/fl   aantal fl 
 

Wit 
 

1 – Côtes de Gascogne    € 5,80   …… 

Chapelle du Bois – Colombard & Sauvignon blanc 

Fris en aromatisch, citrus- en meiklokjes in de neus. Mooi aperitiefwijntje of begeleider van een slaatje of lichte 
kazen. 

2 – Côtes de Gascogne    € 6,00   …… 

Château de Millet – Colombard & Ugni Blanc  

Ook fruitige maar droge wijn met een friszure citrusachtige fraîcheur op de tong. Zeer mooi bij mosselen.  

 

3 – Pays d’Oc    € 6.20   …… 

Marcel André – 100% Chardonnay 

Fruitige en kort houtgerijpte Chardonnay met toetsen van meloen, nectarine, abrikoos. Veelzijdig en vlot wijntje 
dat zich overal bij leent. 

4 – Moezel      € 8,00   …...  

Hilmes – Riesling Grauschiefer – 100% Riesling 

Vlotte en verfrissende riesling die men jong drinkt. Afkomstig van de flanken naast de Moezel in Neumagen waar 
men soms grijze leisteen als bodem aantreft.   

5 - Côteaux du Giennois    € 9,40   …...  

Domaine Raimbault-Pineau Côteaux du Giennois – 100% Sauvignon Blanc 

Gelegen op kalkstenen heuvels langs de Loire of op de oude terrassen van de Loire in Gien. Deze elegante witte 
wijnen zijn zeer mineralig met citrusfruit en gaan perfect bij de betere schaaldieren!  

6 – Menetou-Salon     € 10,70   …... 
Lucien Raimbault « Les Chamblins » – 100% Sauvignon Blanc 

Een appellatie gelegen vlakbij Bourges, verder weg van de Loire dan Sancerre. Op 600 hectare worden hier 
mineralige fruitige wijnen gemaakt. Vergelijkbaar met de Sancerre van Lucien’s ouders. 

7 - Sancerre    € 13,00   …...  

Domaine Raimbault-Pineau Sancerre – 100% Sauvignon Blanc 

Een uiterst mineralige en fruitige maar droge Sancerre waarin alle elegantie en finesse zitten die een wijn kan 
bevatten. Werkelijk prachtig gemaakt volgens aloude traditie. 

8 - Sancerre     € 16,40   ……  

Domaine Raimbault-Pineau ‘Cuvée Lucien’ – 100% Sauvignon Blanc 
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Voor de streek een atypische rijping op eik. De Sauvignon behoudt echter zijn zuren, met op de achtergrond fijne 
vanilletoetsen. Zeer evenwichtig, fluweelzacht met een klein botertje. Mooi bij gevogelte, wit vlees of een bordje 
rijkere kazen.  

9 - Pouilly-Fumé     € 12,70   …...  

Domaine Raimbault-Pineau Pouilly-Fumé – 100% Sauvignon Blanc 

Alweer droog maar zeer floraal met de meiklokjes op kop! Deze wijnstokken staan in het dorpje Saint-Martin-sur-
Nohain, rechteroever van de Loire, met kalkrijke kleibodems. Hints van agrum en honing zijn duidelijk aanwezig. 

10 - Pouilly-Fumé    € 14,00   …… 

Domaine de Maltaverne Pouilly-Fumé - 100% Sauvignon Blanc 

De wijngaarden in de streek bevatten enorm veel silex (vuursteen) en kalksteen, zelfs marine-afzettingen, wat 
voor het minerale, lichtjes mollige en gerookte (‘fumé’) karakter van deze voortreffelijke wijn zorgt.  

11 - Graves      € 11,00   …...  

Château Haut-Mayne – 60% Sauvignon Blanc en 40% Sémillon 

De wortels van de wijnstok in deze kiezelbodem graven zeer diep voor de nodige voedingsstoffen en dat verklaart 
de mineralige toets in de wijn. Fruitige wijn met noties van citrus, droog en rond met een lange afdronk. 

12 - Graves      € 16,80   …...  

Château Respide - Médeville – 48% Sauvignon Blanc, 50% Sémillon, 2% Muscadelle 

Na een manuele oogst en een 2 maand durende vinificatie op hout met batonnage, rijpt deze wijn nog 6 maand in 
eiken vaten alvorens hij op fles getrokken wordt. Echte Graves volgens aloude tradities. 

13 - Alsace    € 10,30   …… 

Domaine Agapé Pinot Blanc - 100% Pinot Blanc 

Vincent Sipp creëert met zijn Expression-gamma droge mineralige wijnen. De Pinot Blanc is licht van structuur en 
bevat slechts 1,8 gram/l restsuiker. Past goed bij lichte voorgerechten, vis of kaasschotels.    

14 – Alsace    € 12,00   ……  

Domaine Agapé Riesling - 100% Riesling 

Wijngaarden te Ribeauvillé waar 6 hectare steile flanken beplant zijn met Riesling en Pinot Gris. Beïnvloed door 
de leisteen-kiezelbodem, bieden deze planten een fruitige Riesling met een mooie lengte en verfijnde zuren. 
Enorm lang bewaarpotentieel. Grote klasse. 

15 - Alsace    € 12,50   ……  

Domaine Agapé Pinot Gris - 100% Pinot Gris 

Intenser geel en met een complexe neus die evolueert naar getoaste en gerookte aroma's. Vet smaakpallet dat 
toch zeer droog blijft. Mooie lange afdronk. Gastronomische wijn voor rijkere gerechten. 2,9 gram/l restsuiker. 

16 – Alsace    € 21,00   ……  

Domaine Agapé Riesling ‘Grand Cru Rosacker’ - 100% Riesling 

Grand Cru-appellatie te Ribeauvillé waar 2 hectare steile flanken beplant zijn met Riesling en Pinot Gris. 
Beïnvloed door de leisteen-kiezelbodem, bieden deze planten een fruitige Riesling met een mooie lengte en 
verfijnde zuren. Enorm lang bewaarpotentieel. Grote klasse. 

17- Alsace     € 21,00   …...  

Domaine Agapé Pinot Gris ‘Grand Cru Osterberg’ - 100% Pinot Gris 

Osterberg is één van de drie Grand Cru-zones waarin Vincent Sipp wijn teelt. Door de lichte leisteen met veel 
mineralen creëert hij fruitige, zachte en droge wijnen met mooie zuren en een lange afdronk. Ideaal bij foie gras! 

18 – Beaujolais Blanc / Vins de cépage    € 13.40   ……. 

Clos de Haute Combe ‘Viognier’ – 100% Viognier 

Vincent Audras heeft 3 Cépagewijnen, buiten de klassieke Beaujolais-appellaties. Eén ervan is deze unieke 
Viognier die gedijt op ijzerhoudende leisteen. Ideaal bij de Aziatische keuken. Karakterwijn! 

19 – Costières de Nîmes     € 12,10   ……  
Château de Nages ‘Vieilles Vignes’ – 35% Clairette, 30 % Grenache Blanc, 25% Roussanne, 10% Viognier 
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Exotische geur met toetsen van rijp fruit (perziken, peren), bloemen (acacia, roos) en vanille en kokos. Fruitige 
aanzet met lange afdronk en een frisse mineraliteit. Meest zuidelijke Rhône-appellatie, nabij Nîmes.  

20 - Côtes du Tarn      € 9,90   …...  

Domaine d’En Ségur Cuvée Madeleine – 100% Chardonnay 

Houtgerijpte Chardonnay, die door de overvloedige zon een extra dimensie krijgt. Lekker bij bv. gerookte paling, 
romige sausjes of zelfs een lekkere quiche. Aroma's van steenfruit met getoaste toetsen. 

21 – Bourgogne Blanc    € 13,40   ……  

Domaine René Lequin - Colin – 100% Chardonnay 

Gelegen te Santenay, nabij Beaune. Overvloed van zacht rijp tropisch fruit met een vleugje vanille en witte 
bloemen. De smaak is rond, sappig en evenwichtig met een fijn zuurtje en een volle afdronk.  

22 - Macon-Fuissé     € 14.50   …... 

Domaine Barraud – 100% Chardonnay 

Fuissé ligt net buiten het stadje Mâcon, nabij de rotsen van Solutré en Vergisson. Deze mineralige en fruitige 
Bourgogne komt van 35 jaar oude stokken op een kalkrijke keienbodem. Boterig en getoast zoals het moet! 

23 - Montagny     € 14.90   …... 

Domaine Berthénet ‘Les Coères’ 100% Chardonnay 

Kleine maar klasrijke appellatie nabij Châlon, ten zuiden van de Côte d’Or. Ook hier een botertoets door de 
houtrijping, maar zeer veel elegantie en finesse. 

24 - Montagny 1e cru     € 22.50   …... 

Château de Buxy – ‘Les Bassets’ 100% Chardonnay 

Deze 1e cru van Laurent Cognard te Buxy is geselecteerd door A Demain vanwege de typiciteit van 
Montagnywijnen, waarbij een unieke combinatie van parfum en fruit verweven zit door het hout van het vat. 

25 – Pernand-Vergelesses     € 25,50   …… 

Domaine Rollin – Pernand Vergelesses – 100% Chardonnay 

Zacht boterig, houtgelagerd…typisch Bourgogne, uit het hart van de Beaunestreek. Velden gelegen naast de 
befaamde Coron-Charlemagne heuvel tussen Aloxe en Pernand-Vergelesses, niet zover van Beaune. 

26 – Douro     € 7,50   …...  

Estopa Colheita Branco – Viosinho, Rabigato, Gouveio 

Frisse, droge en aromatische terraswijn. Fruitig en zacht met een licht zoetje in de afdronk. Afkomstig uit de 
prachtige Dourovallei in Noord-Portugal. 

27 – Lisboa     € 9,20   …...  

Vinha do Cercado – Chardonnay, Sauvignon Blanc, Arinto 

Familiebedrijf van de Kastelse Wim Liekens, nabij Lissabon. Toegankelijk en fruitig, beetje exotisch. Elegante 
neus die de Chardonnay verraadt. Het pepertje in de mond komt van de toegevoegde Arinto. De fraîcheur van de 
Sauvignon. 

28 – Toscana      € 8,20   …...  

Caparzo - 100% Chardonnay 

Caparzo is een van de historische wijnkelders van Montalcino. Vlotte niet houtgerijpte chardonnay zonder 
hoeken. Een eerlijk product van topwijnmakers. 

29 – Soave      € 9,90   …...  

Domein Corte Mainente – 90% Garganega en 10% Trebbiano 

Nabij Verona ligt het land van de Garganegadruif, met het bekende dorpje Soave. In de donkere, poreuze 
vulkanische bodems wortelen de planten zeer diep, waarbij ze veel mineralen opnemen.   

30 – Rueda      € 10,50   …...  

Bodegas Balbas – 100% Verdejo 

Rueda, tussen Madrid en Portugal, is de streek van de Verdejodruif, die uitmondt in frisse en aromatische wijnen 
met redelijk veel zuren en een droge afdronk.   
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31 - Veneto     € 10,50   ……  

Famiglia Pasqua Passimento Bianco - 86% Garganega - 14% Fiano  

Gelegen nabij Verona. De druiven drogen gedurende enkele weken na de oogst in open kratten. Dit verhoogt de 
concentratie van de smaak in de wijn. De wijn wint aan structuur, finesse en complexiteit.  

 

Rood 
 

32 – Languedoc      € 5,80   …… 

Chapelle du Bois – Grenache & Merlot 

Deze blend is zeer fruitig van smaak. De Grenache vult de Merlot goed aan en is een plant die goed bestend is 
tegen de hitte van de Languedoc. Jong drinken! 

33 – Pays d’Oc    € 6,20   …… 

Marcel André – 60% Merlot en 40% Cabernet Sauvignon 

Zacht, rond en volledig op dronk uit het gezegende jaar 2015. Mooie geëvolueerde kleur. De beide druiven 
versterken mekaar wat leidt tot een vlotte en aangename wijn. 

34 – Chéverny     € 9,20   …...  

Domaine Le Portail ’La Moniale’  – Pinot Noir en Gamay 

Fruitig, soepel en kruidig, gemaakt van de ‘vieilles vignes’. Fluweelachtige tannines. Past bij de betere 
charcuterieschotel, koude (pasta)bereidingen, subtiele kazen. Typisch noordelijke rode wijn.  

35 – Juliénas    € 11,90   …… 

Clos de Haute Combe – 100% Gamay  

Klassieke cru (1 van de 10 in de Beaujolais) zonder houtrijping. Te serveren bij lekkere charcuterie, patés, 
gevogelte, harde kazen. Gevinifieerd door Vincent Audras, referentie in de streek. 

36 – Juliénas     € 12,00   …… 

Daniel Aujas – 100% Gamay  

De gamay noir à jus blanc gedijt uitstekend op de granietbodems van de streek. Daniel Aujas maakt enkel 
bewaarwijnen, getuige daarvan deze magnifique zachte en aardse, zelfs vlezige 2015.  

37 – Juliénas    € 14,00   …… 

Clos de Haute Combe ‘Prestige’ – 100% Gamay  

Topproduct van Vincent Audras. Afkomstig van 50 tot 80j oude stokken. Na 10 maanden vatrijping geeft dit een 
wijn die zijn mannetje staat bij wild en chocoladedesserten. Deze 2015 bewaart +/- 10j.   

38 – Chénas     € 12,00   …… 

Domaine de la Croix Barraud – 100% Gamay  

Net onder Juliénas ligt de cru-appellatie Chénas. Franck Bessone geldt als een der pioniers in de streek. Deze 
wijn uit 2017 is nog jong maar reeds karaktervol met nog vele goede jaren rijping voor de boeg.  

39 – Bourgogne 

René Lequin-Colin – 100% Pinot Noir    € 13,90 

Na 4 weken weking in grote cuves ondergaat de wijn een houtlagering van 12 maanden. In de fles vinden we 
aroma's van cassis en kers. De donkere kleur verraadt een volwassen Bourgogne met alle finesses die erbij 
horen en dit ondanks de bescheiden regio-appellatie en dus bescheiden kostprijs.  

40 - Mercurey Rouge      € 20,70   ……  

Domaine Belleville ‘Champs Ladoy” – 100% Pinot Noir 

Dit domein uit Rully, de Côte Chalonnaise, omvat 22 hectare tussen Beaune en Maçon. Deze licht houtgerijpte 
Mercurey met toetsen van zwarte bramen en grafiet, is van het gezegde jaar 2015 en perfect op dronk. 
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41 – Nuits-St-Georges “Clos des Perrières”1e cru 2015  € 49,00   …… 

Guy et Yvan Dufouleur  

Door de jaren heen zal de wijn een volle en zijdeachtige ronding vertonen. Een fruitige evolutie naar de 
gemacereerde kers, zoethout en fijne balsamico-geuren, evenals zeer fijne dierlijke nuances. 12 maanden 
vatrijping. 

42 – Costières de Nîmes    € 12,10   ……  
Château de Nages Vieilles Vignes – 75% Grenache, 10% Syrah, 10% Mourvèdre, 5% Carignan 

Granaatrode kleur, bijna zwart. In de neus zeer krachtig en complex, aroma's van rijpe vruchten (framboos, 
braam), peper en Oosterse kruiden. Enkel de Syrah heeft 1 jaar vatrijping gekregen. 

43 – Corbières     € 9,90   ……  

Château de Durfort – 60% Syrah, 40% Grenache 

Het domein is gelegen tussen Carcassonne en Narbonne. De wijn uit 2015 geeft een dieprode kleur met violette 
reflecties. Volle vlezige wijn, rijk aan tannines, afgerond met een boterachtige ondertoon.  

44 – Côtes de Provence    € 13,70   ……  
Fleur de l’Amaurigue – 80% Syrah, 20 % Cabernet Sauvignon 

Le Luc en Provence is gelegen in de Varstreek. Men oogst de druiven wanneer ze net overrijp zijn waarna ze een 
jaar vatrijping meekrijgen. Dit resulteert in een zeer zachte en aromatische wijn.  

45 - Côtes du Tarn    € 9,90   ……  

Domaine d’En Ségur Cuvée Germain – 60% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon 

Krachtige Bordeauxblend uit de Tarn met gebrande toesten en aroma’s van rijp zwart fruit. Soepele tannines die 
reeds mooi ontwikkeld zijn na een jaar vatrijping. Zalig bij het betere vleeswerk. 

46 - Montagne Saint-Emilion    € 12,90   ……  

Château de Maison Neuve cuvée ‘L’Art’ - 70% Merlot & 30% Cabernet Sauvignon 

Een krachtige en licht bittere smaak met cacaotoetsen en gegrild brood. Deze klassieke cuvée van Michel 
Coudroy laat zich zeer makkelijk drinken en staat toch zijn mannetje naast het meer stevige gegrilde vleeswerk!  

47 – Lalande de Pomerol    € 15,00   ……  

Château La Faurie Maison Neuve Lalande de Pomerol - 80% Merlot & 20% Cabernet Sauvignon 

Eveneens van Michel Coudroy. 12 maanden vatrijping. Behoorlijk stevige maar evenwichtige rode wijn. De 
bitterheid en cacao van de Merlot komen er mooi door.  

48 – Médoc      € 9,90   …… 

Château La Grande Mothe 2016 – Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc 

Deze Médoc heeft een prachtige diep robijnrode kleur. Fruitige neus met fijn houtachtige tonen. In de mond is de 
wijn goed gestructureerd met rijpe tannines. Lange en zachte afdronk met een mooie balans 

49 – Médoc      € 16.50   …… 

Château Hourbanon 2015 – Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc 

Pure Médocwijn van Hugues Delayat.  Gelegen net naast de befaamde namen St-Estephe en Margaux! 
Opperbest bij het betere wild. Ook te verkrijgen in een vertikale reeks (6 jaargangen) aan € 90,00/doos. 

50 - Minervois La Livinière    € 14,80   ……  

Château Sainte-Eulalie ‘La Cantilène’ - 55% Syrah , 35% Carignan & 15% Grenache noir  

Volle, krachtige en uitgebalanceerde wijn uit het zuiden. Aroma's van rijp rood fruit met een lichte toastgeur. 
Verfijnde tannines met lange en intense afdronk. Niet te koud serveren! (18°C)   

51 - Graves      € 18,50   …...  

Château Respide - Médeville – 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot 

Aroma's van rood fruit, vergezeld van kruidige, gegrilde toetsen. Dit huis en haar gronden situeren zich op een 
kiezelhoudende heuvelrug ten noorden van Langon, met zicht op de vallei van de Garonne.  
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52 - Côtes du Tarn    € 19,90   …… 

Domaine d’En Ségur ‘Grande Réserve’ – 20% Cabernet Sauvignon & 80% Merlot 

Vlaggeschip van dit huis. Ontstaan na een strenge selectie van de beste percelen Merlot en Cabernet Sauvignon. 
Handgeplukt bij optimale rijpheid om vervolgens 12 maanden houtrijping. Zeer intense smaken en aroma’s.  

53 – Saint-Estèphe    € 23,70   …… 

Château La Haye - 45% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc, 5 % Petit Verdot 

La Haye, met Belgische eigenaars, is een der meeste befaamde huizen in Saint-Estephe. De stokken zijn 40 à 50 
jaar oud.  Alvorens de wijn te assembleren zit de Merlot 12 maanden en de Cabernet 14 maanden in houten 
cuves.  

54 – Pécharmant    € 38,00   …… 

Château Terre Vieille ‘L’Ambroisie’ - 75% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc 

Ce vin veilli 20 mois en fût de chêne est le nectar bu par les dieux sur le mont Olympe pour obtenir l’immortalité. 
Très long en bouche, ce vin est semblable à du velours. (niet vertaald vanwege de mooie beschrijving). Nog 6 fl. 

55 - Margaux     € 32,50   ……  
Château Haut-Breton Larigaudière - 75% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 5 % Petit Verdot 

Gelegen in Soussans, één van de vijf gemeentes met herkomstbenaming Margaux. Mooie en zuivere neus van 
zwarte bes en framboos. Geïntegreerd hout en een verfijnde en lange finale. 12 tot 15 maanden vatrijping.  

56 - Pomerol    € 36,50   …… 

Château Haut-Tropchaud Pomerol - 80% Merlot & 20% Cabernet Sauvignon 

Gelegen tussen tophuizen Pétrus en Le Pin, in de buik van het dorpje Pomerol. Nog een product van Michel 
Coudroy (nrs. 39 & 40). Volle, krachtige en soepele rode wijn en toch zeer fruitig waarbij bramen, kersen, 
frambozen en pruimen overheersen. De wijn is bijzonder sensueel, romig vet, vlezig en rond. Nog 6 fl. 

57 - Saint-Emilion Grand Cru Classé 2016    € 54,00   …… 

Château Villemaurine - 80% Merlot & 20% Cabernet Franc 

Domein van Limburger Justin Onclin. Zeer goede ligging aan de zuidkant van Saint Emilion. Absolute top van 
Saint-Emilion. Intense en diepe kleur, krokant fruit en fijne tannines. Een topper met veel bewaarpotentieel!  

58 – Graves     € 16.90   …… 

Château Crabitey 2001 - 60% Merlot - 30% Cabernet Sauvignon  - 10% Cabernet Franc 

Ligt in het hartje van de Graves op een plateau in de gemeente Portets, ten zuiden van Bordeaux op de 
linkeroever van de Garonne. De bodem bevat veel kiezel van deze Garonne tot meerdere meters diep. Een wijn 
met soepele tannines en lange volle dierlijke afdronk. 

59 – Toscane    € 8,20   …… 

Caparzo – 85% Sangiovese, 5% Merlot, Petit Verdot, alicante 

Soepel, smaakvol, ongecompliceerd. Vinificatie: 3 Maanden in grote eiken vaten en 2 maanden op de fles. Het 
huis Caparzo creëert ook de grote Brunello di Montalcino. 

60 - Abruzzo      € 8,80   ……  

Moda di Talamonti - 100 % Montepulciano d’Abruzzo 

Afkomstig van Loreto Aprutino, door gletchers getekend landschap in de Abruzzen, nabij Pescara. Vinificatie: 6 
maanden in traditioneel Frans eiken vaten. Ideaal bij geroosterd of gegrild vlees, antipasti en ovenschotels.  

61 - Toro     € 8,00   …...  

Bodegas Viore 5 Meses – 100% Tinta de Toro 

Traditioneel gemaakt en 5 maanden rijping in Amerikaanse eik om zo die typische weliswaar lichte vanille- en 
houttoets te geven. Torowijn geeft een combinatie van kracht, fruitigheid, frisheid én zuurtegraad, naast het 
vermogen om goed te ouderen.  
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62 - Puglia       € 9,50   ……  

Luccarelli Negroamaro Puglia – 100% Negroamaro  

In de "hak" van de laars zijn de Primitivo en de Negroamaro druiven de koning en koningin. Deze oude 
wijnstokken hoeven zich geen zorgen te maken over de hete, droge zomers, het uitgebreid wortelstelsel dringt ver 
genoeg door in de grondlagen. Zeer kruidige wijn. 

63 - Veneto     € 10,50   ……  

Famiglia Pasqua Passimento Rosso - 40 % Merlot, 30 % Corvina & 30 % Croatina 

Passimento verwijst naar de traditionele vinificatietechniek "appassimento", die men toepast bij het maken van 
Amarone en Recioto in Italië. De druiven drogen gedurende enkele maanden na de oogst in kratten. Dit verhoogt 
de concentratie van de smaak in de wijn. 3 maanden vatrijping.  

64 - Lisboa     € 12,60   ……  

Vinha do Cercado Natural – 50% Tinta Roriz & 50% Touriga Franca 

Zeer organisch van stijl, complex, mineralig,..doet denken aan de betere Bourgognewijn. Decanteren is 
aangeraden. Uiterst geschikt bij wild, lam, orgaanvlees zoals lever en niertjes. 

65 - Alentejo     € 12,90   ……  

Fado Reserva – Syrah, Alicante Bouschet, Petit Verdot 

Dieprode kleur mede door de extra lange vatrijping van 22 maanden. Romig en vol pallet, gevolgd door een mix 
van rode vruchten, eindigend met fijne tannines. Matcht met gegrild rood vlees zoals Côte à l’os en entrecôte. 

66 - Ribera del Duero    € 18,50   ……  

Bodegas Balbas – Crianza  90% Trempanillo en 10% Cabernet Sauvignon 

Ribera del Duero is een uitmuntend wijngebied tussen Madrid en Bilbao. Na 7 dagen gisting en 10 dagen 
maceratie rijpt de wijn 18 maanden in Amerikaanse vaten. In de mond treft u een zeer uitgebalanceerde 
evenwichtige volle wijn met zachte tannines, toetsen van toast en vanille en een lange afdronk.  

67 - Valpolicella Ripasso    € 14,90    …… 

Michele Castellani – 70% Corvina, 25% Rondinelle, 5% Molinara 

Mooi complexe neus, hints naar leder, peper, pruimen. Complex en harmonieus, lange afdronk. De beste jonge 
Valpolicella wordt in vaten gegooid waar de recioto in heeft gerijpt. De achtergebleven droesem van de zoetere 
reciotowijn bevat actieve gistcellen die voor een tweede gisting zorgen. 

68 - Amarone Colle Cristi    € 35,00   …… 

Michele Castellani – 70% Corvina, 25% Rondinelle, 5% Molinara 

Intens en elegant met een rijke fluweelzachte smaak. Amarone is het topproduct van de Veneto, gemaakt van 
gedroogde druiven. Wordt naast Barolo en andere toppers geplaatst. 

Bubbels 
 

69 - Cava     € 8,40   …… 

s’Anavai – Macabao, Parellada, Xarello, Chardonnay  

Mooi parelend, fruitig boeket van ondermeer appeltjes, uit het Cava-mekka Penedes, nabij Barcelona. 

 

70 - Cava     € 10,40   …… 

De Pro – Macabao, Parellada, Xarello     

Eerder voller en krachtiger dan de Anavai. Gelegen in dezelfde regio te Catalonië. 

 

71 – Prosecco     € 10,50   …… 

Ca’ Bellavitis Extra Dry – 100% Glera 

Prosecco is meestal jong, levendig, vrouwelijk, fruitig en fris, daar waar champagne vaak wat volwassener en 
complexer is. Extra dry is de klassieke variant van prosecco en degene die in Italië het meest wordt 
geproduceerd. (ligt tussen dry en brut). 
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72 – Crémant de Bourgogne      € 14,60   …... 

Cave de Lugny ‘Blanc de Blancs’ – 100% Chardonnay 

Afkomstig van 30j oude stokken op de heuvels van Lugny gelegen tussen Chalon en Macon. Heldere en 
goudgele kleur. Aroma's van hazelnoot, verse boter en amandelen.  

73 - Champagne    € 22,00   ……  

Robert Desbrosse ‘Cuvée Spéciale’ – 10% Pinot Noir – 10% Pinot Meunier – 80% Chardonnay 

Zeer aromatisch met hints naar rijp wit steenfruit, meloen, appel. Bevat zeer fijne en bestendige parels. 
Karaktervolle en plezierige champagne. 5j sur lattes. Familiebedrijf met een jaarproductie van +/- 90 000 fl. 

74 - Champagne    € 25,00   …… 

Robert Desbrosse ‘Cuvée Prestige’ – 10% Pinot Noir – 10% Pinot Meunier – 80% Chardonnay 

Meer ‘belegen’ dan de vorige, krachtiger en voller. Lichte boter, honing. Naast de sporadische Millésimés is dit 
het vlaggeschip van dit familiebedrijf.  

Rosé 
 

75 – Pays d’Oc    € 6,20   …...  

La Fleur Baldy – 60% Grenache en 40% Cinsault 

Soepele en droge rosé met lichte structuur. Uit de Minervois afkomstig. Ideaal aperitief of begeleider van een 
zomers slaatje.  

76 – Bergerac    € 7,00   …...  

Château Les Fontenelles – 60% Merlot en 40% Cabernet Franc 

Vlotte rosé die overal mee kan. Ieders vriend zeg maar. Wijngaarden tegen de oevers van de Lot.   

77 - Côtes du Tarn      € 8,20   …...  

Domaine d’En Ségur Rosé – 40% Cabernet Sauvignon, 40% Cabernet Franc en 20% Syrah 

Lavaur ligt tussen Toulouse en Castres. De kiezel – en leembodem in dit geaccidenteerd gebied zijn maritieme 
afzettingen uit het verleden. Deze roséwijn is een fruitige en aromatische karaktervolle plezierwijn met typische  
“poepegatjes” in neus en mond. 

78 – Côtes de Provence    € 11,00   …… 

Château Amaurigue – 40% Grenache, 40% Cinsault en 20% Syrah 

Lichtrozig, 20j oude stokken, klei- en leembodem. Perzik en pompelmoes, mooie lengte… een rosé om stilletjes 
van te genieten. Gelegen tussen Brignoles en Vidauban, in de Var. 

 

Zoet 
 

79 – Moezel    € 22,00   ……  

Hilmes Riesling Beerenauslese - 100% Riesling -0,5L  

Gemaakt van handgeplukte druiven uit de licht bevroren en beschimmelde trosjes op de steilste flanken 
(Piesporter Goldtröpfchen). Lichtzoet maar niet plakkerig pareltje dat hoort bij de betere kaasschotel.  

80 – Sauternes    € 41,00   …… 

Château Broustet 1990 – Sémillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle 

30 jaar oud, maar in Sauternes-termen is dit nog een kloeke ridder. Complexe neus, lichte hints naar saffraan, 
gekonfijt fruit. Weelderig van smaak, met finesse. De perfecte begeleider van foie gras en desserten. Feestwijn! 

 
www.ademainwijn.be    info@ademainwijn.be           GSM 0478 557 814 

Opm: Het kan gebeuren dat prijzen in deze lijst afwijken van de website omdat deze nog niet 100% up to date is. Ook kunnen 

jaargangen afwijken naargelang de voorraad strekt maar dit slechts in uiterste noodzaak.  

 


