WIJNCATALOGUS

OLIVINO importeert originele, kwaliteitsvolle en verrassende wijnen uit Europa en daarbuiten. Er is een mooi
aanbod mousserende wijnen en in het portfolio ontdek je ook heel wat vernieuwende wijndomeinen uit
België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Italië, Spanje, Portugal, Israël, Verenigde Staten, Canada en
Zuid-Afrika.
Zaakvoerder en sommelier Olivier Keersebilck selecteert de wijnen met passie en op basis van strenge
kwaliteitsvereisten. Een passie die zich uit in meer dan 20 jaar ervaring in het degusteren, talrijke wijnreizen,
nauw contact met wijnbouwers en het begeleiden van horeca & fijnproevers met food pairing advies. Enkel als
de wijn perfect in balans is en een uniek verhaal vertelt, verdient hij een plaats in het assortiment van Olivino.
Olivino weet je te verrassen met vernieuwende wijndomeinen die uitblinken door hun typisch en lokaal
karakter. Van (h)eerlijke dagdagelijkse wijnen volgens ieders budget tot zeer exclusieve pareltjes.
Heb je iets te vieren? Ben je op zoek naar wijnen voor een gezellig etentje met vrienden? Weet je echt niet wat
te schenken bij dat ene gerecht? Olivier helpt je graag verder met deskundig food pairing advies. Voor elke
gelegenheid vind je bij Olivino de gepaste wijn.
Zowel particulieren, bedrijven als horeca zijn welkom bij Olivino.
“Met een goed uitgekiende wijnselectie wil ik mijn klanten steeds opnieuw bedienen met top kwaliteitswijnen
waarbij originaliteit troef is.”

Olivier Keersebilck
Zaakvoerder Olivino
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FRANKRIJK - MOUSSERENDE WIJNEN
CHAMPAGNE AR LENOBLE
AR Lenoble heeft meer dan een eeuw geschiedenis onder de kurk. In 1915 richtte
Armand-Raphaël Graser het huis op, om er vanaf 1920 champagnes te produceren.
Na zijn dood in 1947 bleef het huis in de familie. In 1985 kreeg Chouilly als slechts
één van zes dorpen in Champagne de status van Grand Cru voor Chardonnay.
AR Lenoble is een familiebedrijf dat het allemaal heeft: eigenheid, lef om te
innoveren, een mooi verleden & kennis van de champagnemarkt. Het huis zet heel
hard in op kwaliteit, laat geen fles vertrekken voor die af is en heeft een brede
portefeuille dankzij de verschillende wijngaarden en druivenrassen. AR Lenoble
werd als tweede huis in de Champagne bekroond met het label "Haute Valeur
Environnementale".

Excl.

Incl.

INTENSE - COLLECTION CLASSIQUE - Robert Parker 90 PTN - RVF 16 PTN -

28.55

34.54

INTENSE - COLLECTION CLASSIQUE - 37,5 cl - Robert Parker 90 PTN -

17.43

21.09

INTENSE - COLLECTION CLASSIQUE - 1,5 l - Robert Parker 90 PTN -

56.00

67.76

GRAND CRU - BLANC DE BLANCS - COLLECTION TERROIRS - RVF 16.5 PTN -

32.70

39.57

PREMIER CRU - BLANC DE NOIRS - COLLECTION TERROIRS - 2013 - RVF 16 PTN -

51.34

62.12

GRAND CRU - BLANC DE BLANCS - CUVEE GENTILHOMME - RVF 17 PTN -

OP AANVRAAG

OP AANVRAAG

GRAND CRU - BLANC DE BLANCS - CUVEE LES AVENTURES - RVF 18 PTN -

OP AANVRAAG

OP AANVRAAG

30% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 35% Pinot Meunier

Pinot Noir

Chardonnay
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CHAMPAGNE F. BERGERONNEAU-MARION
Het Champagnehuis van F. Bergeronneau-Marion ligt in het dorpje VilleDommange, een bekende plaats gelegen in de Montagne de Reims. VilleDommange is een typisch dorpje in de Champagnestreek dat al sinds de 5e eeuw
bestaat, het heette toen: “Villa Dominica", letterlijk "de boerderij van een lord
(heer)", de lord was niemand minder dan Lodewijk I, de eerste koning van Frankrijk
van 814 tot en met 840.
Sinds 1590, hebben generatie na generatie elkaar opgevolgd op deze bodem, van
vatenmakers tot wijnbouwers. Zij vormen een waardevolle nalatenschap voor
Virginie et Florent Bergeronneau, beiden respectievelijk geboren in de Massif Saint
Thierry en de Montagne de Reims. Recent beschikken ze ook over het label
"Haute Valeur Environnementale".

Excl.

Incl.

PREMIER CRU - GRANDE RESERVE - Vignerons Indépendants : Médaille d’Or 2020, 2019 -

24.20

29.28

PREMIER CRU - GRANDE RESERVE - 37,5 cl - Vignerons Indépendants : Médaille d’Or 2020, 2019 -

17.28

20.90

PREMIER CRU - GRANDE RESERVE - 1,5 l - Vignerons Indépendants : Médaille d’Or 2020, 2019 -

46.54

56.31

24.78

29.98

PREMIER CRU - BLANC DE BLANCS - Vignerons Indépendants : Médaille d’Or 2018 -

28.38

34.34

PREMIER CRU - BLANC DE BLANCS - FUT -

34.79

42.09

28.53

34.52

36.27

43.88

31.00

37.51

70.53

85.35

60% Pinot Meunier, 30% Pinot Noir, 10% Chardonnay
PREMIER CRU - GRANDE RESERVE - ZERO DOSSAGE 60% Pinot Meunier, 30% Pinot Noir, 10% Chardonnay

Chardonnay
PREMIER CRU - CUVEE SAINT-LIE 50% Chardonnay, 40% Pinot Meunier, 10% Pinot Noir
PREMIER CRU - BRUT MILLESIME 2016 33% Chardonnay, 33% Pinot Noir, 33% Pinot Meunier
PREMIER CRU - BRUT CUVEE PRESTIGE - Vignerons Indépendants : Médaille d’Or 2019 50% Pinot Noir, 50% Pinot Meunier
PREMIER CRU - BRUT CLOS DES BERGERONNEAU* - Le Guide Hachette 2018 : 1 étoile Petit Meunier
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CREMANT DE BOURGOGNE - VITTEAUT-ALBERTI
Al sinds 1951 bruist het in het dorpje Rully in Bourgogne. Lucien Vitteaut en Maria
Alberti richtten toen hun bedrijf Vitteaut-Alberti op, producent van crémant. Het
echtpaar wilde zich helemaal aan deze mousserende wijn wijden, zodat ze optimale
kwaliteit konden leveren.
De volgende generatie – Gérard en Danielle Vitteaut – nam die taak energiek over.
Zo werd in de jaren zeventig de hele wijnkelder uitgebreid en gemoderniseerd en
droegen ze bij tot de totstandkoming van de appellation Crémant de Bourgogne.
Bovendien gingen ze hun eigen druiven telen, zodat ze precies de basiswijnen
konden maken die ze wilden. Inmiddels heeft dochter Agnès Vitteaut de leiding, is
het hele bedrijf verhuisd naar een nieuw, eigentijds onderkomen, en is de
wijngaard uitgebreid naar 17 hectare.
Crémant de Bourgogne wordt op dezelfde manier als champagne gemaakt. De basiswijnen krijgen hun bubbels dus door een
tweede gisting in de fles. Die basiswijnen bestaan uit blends van Chardonnay, Pinot Noir en Aligoté. Die blends worden heel
zorgvuldig samengesteld: het karakter van de blend bepaalt grotendeels het karakter van het eindresultaat en ook de goût
maison, de stijl van het huis. Bij Vitteaut-Alberti is die stijl elk jaar weer lichtvoetig, zacht en zéér verfijnd.

BLANC - BRUT - 37,5 cl - Le Guide Hachette 2020 - 1 étoile

Excl.

Incl.

10.33

12.49

13.34

16.14

13.49

16.32

13.97

16.90

16.30

19.72

17.45

21.11

40% Chardonnay, 40% Pinot Noir, 20% Aligoté
ROSÉ - BRUT
Pinot Noir
BLANC DE NOIRS - BRUT - Le Guide Hachette 2020 - 1 étoile
Pinot Noir
BLANC DE BLANCS - BRUT - Le Guide Hachette 2018, 2020, 2021 - 1 étoile
80% Chardonnay, 20% Aligoté
CUVEE GÉRARD - BRUT
60 % Chardonnay, 30 % Aligoté, 10 % Pinot Noir
CUVEE AGNES - BRUT - Le Guide Hachette 2018 - 1 étoile
Chardonnay

 SCHROEFDOP

HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

BIOLABEL

12

BELGIË - MOUSSERENDE WIJNEN
GENOELS-ELDEREN
Tussen Tongeren en Maastricht, langs de oude romeinse heirbaan, in de gemeente
Riemst ligt het wijnkasteel van Genoels-Elderen. Niet per toeval, aangezien de
Romeinen reeds wijngaarden hadden in deze streek.
In 1990 heeft de familie van Rennes de eeuwenoude wijncultuur weer doen
herleven. Sindsdien is de wijndruif in dit mooie landschap rondom het kasteel van
Genoels-Elderen weer helemaal terug.

ZWARTE PAREL* - BRUT - 2018

Excl.

Incl.

16.32

19.75

18.96

22.95

Chardonnay
ROSÉ PAREL* - BRUT - 2018
Pinot noir

SPANJE - MOUSSERENDE WIJNEN
CAVA XANA
Covides is een groepering van excellente wijnbouwers die samenwerken om het beste uit de Penedès regio te halen. Hun Cava
“Xana” Brut heeft een selectie van de beste druiven gekregen, en een lange rijping in de wijnkelders van Sant Sadurní d'Anoia.
XANA - BRUT

8.25

9.98

Macabeo, Xarel.lo, Parellada

HONGARIJE - MOUSSERENDE WIJN
TÖRLEY - FRANCOIS
Joszef Törley was een verre neef van de Franse Champagnemaker Roederer en kwam als leerjongen voor het eerst in contact
met deze edele drank. Nadat hij de kneepjes van het vak had geleerd, ging hij zelf aan de slag met basiswijn die hij opkocht van
lokale boeren. Later liet hij zijn oog vallen op grote stukken land in Hongarije die helemaal aan de voorwaarden voldeden voor
het verbouwen van sprankelende wijnen. Wat hij in Hongarije produceerde, was van zo een goede kwaliteit dat zijn
belangrijkste afzetmarkt in Frankrijk lag. Törley bouwde een wijnimperium uit dat na de communistische periode werd
verdergezet. Ook vandaag is Törley een gerenommeerd wijnproducent met wijngaarden in de beste streken van Hongarije.
LOUIS FRANCOIS & CO. - NYERSPEZSGÖ - MÉTHODE TRADITIONNELLE - BRUT NATURE

20.43

24.72

80% Chardonnay, 20% Pinot Noir
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ITALIË - MOUSSERENDE WIJNEN
PROSECCO - IL COLLE
Azienda Vitinicola Il Colle is gevestigd in San Pietro di Feletto, in het hart van de regio Conegliano-Valdobbiadene, waar Prosecco
Superiore D.O.C.G. ontstond. Het domein werd in 1978 gesticht en werkt nog altijd volgens de familiale tradities. ‘Il Colle’ is
synoniem voor kwaliteit! Alle druiven die gebruikt worden voor de productie van ‘Il Colle’ zijn manueel geoogst in de
wijngaarden van de streek. Alle stadia worden zorgvuldig gecontroleerd.
IL COLLE - BRUT - Laureaat wijnkoopgids 2020 - Bronze Medal Decanter 2020

10.08

12.20

10.88

13.16

Glera
IL COLLE - ROSÉ - EXTRA DRY - MILLESIMATO 2020
Glera, Pinot Nero
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PROSECCO - PONTE DI PIAVE
De Cantina di Ponte Piave werd opgericht in 1948 en behoort tot de belangrijkste coöperaties in het noordoosten van Italië.
Het gezamenlijke wijngaardbezit omvat 2.400 hectare aan wijngaarden, gelegen ten noorden van de stad Veneto, rondom de
heuvels van Treviso. Het bedrijf heeft vier wijnkelders, gesitueerd in: Cantina di Villorba (Treviso), the Cantina Basso Piave in
Eraclea (Veneto), the Cantina di Caposile (Venetië), en de oorspronkelijke ligging in Ponte di Piave (Treviso), waar de botteling
van alle wijnen plaatsvindt.

PONTE DI PIAVE* - EXTRA DRY - 20 CL

Excl.

Incl.

3.90

4.71

Glera

MARCALBERTO
Marco en Alberto timmeren al meer dan een decennia aan hun weg. Ondertussen
is hun schuimwijnproductie van een zodanige kwaliteit, dat we ze u niet meer willen
onthouden! Hoge wijngaarden, secure vinificatie met gedoseerd houtgebruik en
Piemontese backround geven hier de doorslag.

METODO CLASSICO - ALTA LANGA - SANSANNÉE* - BRUT - Gambero Rosso - Due Bicchieri 2020

20.47

24.77

Pinot Nero, Chardonnay

ZUID-AFRIKA - MOUSSERENDE WIJN
LOURENSFORD WINE ESTATE
Lourensford Wine Estate was origineel deel van het nabijgelegen Vergelegen, wat
opgericht werd in 1709 door Willem Adriaan van der Stel. Dr Christo Wiese kocht
het domein in 1998. Lourensford is een domein van 4000 hectare waarvan zo’n 130
hectare is aangeplant met wijngaarden. De rest van het domein bestaat uit bossen,
fynbos en fruitgaarden. Duurzaamheid en biodiversiteit is belangrijk voor
Lourensford. Zo hebben ze genoeg zonnepanelen geïnstalleerd om de volledige
kelder en alle andere activiteiten op het domein te runnen.
Hannes Nel, keldermeester, gelooft in minimale interventie en het behoud van de
puurste vorm van de druiven. Ze maken een prachtige MCC (méthode cap
classique) met 55 maanden rijping sur lattes.

LOURENSFORD - MÉTHODE CAP CLASSIQUE* - BRUT - 2016

17.46

21.12

90% Chardonnay, 10% Pinot Noir
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BELGIË
HAGELAND
WIJNKASTEEL VANDEURZEN
In 2013 kocht Urbain Vandeurzen het domein met het kasteel, de 18de eeuwse
hoeve en de 11 hectare landbouwgrond naast de kasteeldreef. “Na een lange
carrière als ondernemer in de technologiesector droomde ik al langer van iets
anders, iets vernieuwends. Meer dan ooit wilde ik de drukte van meetings,
luchthavens en hotels compenseren met rust, schoonheid en open ruimte. Dit
kasteeldomein heeft ze alle drie”, zegt de nieuwe eigenaar, die al dertig jaar in
Linden woont. “Het domein was totaal verloederd. Na een ingrijpende restauratie
van vier jaar heeft het een indrukwekkende metamorfose ondergaan.”
De 11 hectare grote hellende flanken tegenover het kasteel kijken uit op het
centrum van Linden. Ze zijn een zeldzaam stukje open ruimte in een erg verkavelde
streek. Omdat de bodem erg geschikt is en de zuidelijk georiënteerde hellingen
een echt microklimaat hebben, werden ze getransformeerd tot de tweede
grootste wijngaard in Vlaanderen.
De ambitie van dit prestigieus wijnproject is duidelijk: met haar gamma van nieuwe topwijnen ‘Zuidflank’, moet Linden één van
de mooiste wijndorpen van Vlaanderen worden.
Witte wijn
Excl.

Incl.

PURE WHITE - GRÜNER VELTLINER - INOX* - 2019

14.05

17.00

PURE WHITE - GRÜNER VELTLINER - PRESTIGE* - 2019

17.31

20.95

PURE WHITE - CHARDONNAY - INOX* - 2019

14.05

17.00

PURE WHITE - CHARDONNAY - PRESTIGE* - 2019

20.25

24.50

PURE WHITE - CHARDONNAY - CARAT* - 2019

26.86

32.50

26.86

32.50

15.00

18.15

21.48

26.00

22.31

27.00

Grüner Veltliner

Chardonnay
PURE WHITE - ALBARIÑO* - 2020 - Gouden medaille VVS 2019
Albariño
Rode wijn
PURE RED VANDEURZEN - CUVEE* - 2019
Lemberger, 10% Tempranillo
PURE RED VANDEURZEN - PINOT NOIR* - 2017
Pinot Noir
PURE RED VANDEURZEN - TEMPRANILLO* - 2018
Tempranillo
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LIMBURG
WIJNDOMEIN THILESNA
Wijndomein Thilesna is gelegen aan de Oude Maas in het historische
dorpscentrum van Dilsen en omvat 4 Ha waarvan 1.5 Ha wijngaard. Dilsen ligt in
het uiterste oosten van België te midden van de Limburgse Maasvallei. Het is een
van de droogste en zonnigste regio’s van de Benelux en heeft met zijn terroir van
kiezel en grind, dé ideale voorwaarden voor de creatie van wijnen met hun typisch
Maaslandse minerale aroma’s. Bij de aanplant van de wijnstokken viel de keuze op
de druivensoorten Pinot Auxerrois, Pinot Gris, Riesling en Pinot Noir. Deze soorten
zijn uiterst geschikt voor een droge vinificatie van ‘Karaktervolle Maaslandse’
kwaliteitswijnen.

Witte wijn
Excl.

Incl.

12.05

14.58

12.05

14.58

AURUM* - 2019

13.50

16.33

RIESLING* - 2018

13.50

16.33

PINOT AUXERROIS* - 2020
Pinot Auxerrois
PINOT GRIS* - 2019/2020
Pinot Gris

Riesling
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HASPENGOUW
WIJNKASTEEL GENOELS-ELDEREN
Tussen Tongeren en Maastricht, langs de oude romeinse heirbaan, in de gemeente
Riemst ligt het wijnkasteel van Genoels-Elderen. Niet per toeval, aangezien de
Romeinen reeds wijngaarden hadden in deze streek. In 1990 heeft de familie van
Rennes de eeuwenoude wijncultuur weer doen herleven. Sindsdien is de wijndruif
in dit mooie landschap rondom het kasteel van Genoels-Elderen weer helemaal
terug.

Witte wijn
Excl.

Incl.

CHARDONNAY BLAUW* - 2019 - Zilver medaille VVS 2020

14.14

17.11

CHARDONNAY GOUD* - 2016 - Brons medaille VVS 2020

24.79

30.00

27.02

32.69

Chardonnay
Rode wijn
PINOT NOIR ROOD* - 2016
Pinot Noir
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FRANKRIJK
LOIRE - SANCERRE
JEAN-MAX ROGER
Het wijnhuis van Jean-Max Roger ligt in het hart van het dorp Bue. De basis van
de oude kelders dateren uit de 17e eeuw, vernieuwingen en uitbreidingen maken,
dat het een innovatief wijnhuis is geworden met een oud kloppend hart. Familie
Roger kent al een lange geschiedenis van wijnmakers, actueel zijn het de broers
Thibault en Etienne die verantwoordelijk zijn voor het wijnhuis. Hun doel is de
identiteit en de authenticiteit van het landgoed te bewaken, maar hierbij ook hun
eigen knowhow te perfectioneren naar de maatstaven van nu. Het wijngoed is
uitgebreid naar 34 hectare, waarvan 28 ha gelegen in Sancerre en 6 ha MenetouSalon. Meer dan 40 percelen bezitten ze met een unieke ligging, hellingshoek en
bodemstructuur. Dit in combinatie met hun oenologische kwaliteiten, geeft
wijnen met een prachtige identiteit, elegantie en finesse die schitterend het
terroir uitdrukken.
Witte wijn
Excl.

Incl.

JEAN-MAX ROGER - SANCERRE - CUVÉE MARNES & CAILLOTTES - 2019 - Gilbert & Gaillard 90 PTN

16.70

20.20

JEAN-MAX ROGER - SANCERRE - VIEILLES VIGNES - 2018 - Decanter 94 PTN

22.45

27.17

JEAN-MAX ROGER - SANCERRE - LA CÔTE DE BUÉ - 2015 - Decanter 95 PTN - Gilbert & Gaillard 91 PTN

30.95

37.45

14.62

17.69

16.05

19.42

Sauvignon Blanc
Rosé wijn
JEAN-MAX ROGER - SANCERRE - LA GRANGE DÎMIÈRE - 2019 - Gilbert & Gaillard 88 PTN
Pinot noir
Rode wijn
JEAN-MAX ROGER - SANCERRE - LA GRANGE DÎMIÈRE - 2016
Pinot noir
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LOIRE - POUILLY-FUMÉ
MICHEL REDDE ET FILS
Het begon allemaal met het echtpaar, Michel en Simone Redde, dat begin jaren
vijftig van de vorige eeuw besloot het kleine familiebezit in Pouilly-sur-Loire (in het
oosten van het Loiregebied) uit te breiden tot een echt wijngoed. Dat betekende
stukken land bij elkaar sprokkelen, de grond vrij maken en wijnstokken aanplanten.
Hard werken dus, maar het lukte. Inmiddels beslaat het domein 42 hectare en
wordt het gerund door zoon Thierry en kleinzonen Sébastien en Romain. Het
verzorgen van de wijngaard staat voor hen voorop; ze werken biologisch en oogsten
de druiven met de hand. Het drietal wil in hun wijn een maximale expressie
bereiken van bodem, druivenras en jaargang. Doordat de wijngaarden verspreid
liggen en diverse ondergronden hebben, zoals kalk en vuursteen, hebben de
verschillende wijnen een heel eigen karakter. Eén ding hebben ze gemeen: dankzij
de goede zorgen van Thierry en zijn zonen zijn ze altijd levendig, loepzuiver en
vooral erg verfijnd en elegant.
Witte wijn
Excl.

Incl.

POUILLY-FUMÉ - PETIT F - 2020

14.60

17.66

POUILLY-FUMÉ - LA MOYNERIE - 2018

16.53

20.00

POUILLY-FUMÉ - BARRE À MINE - 2019

37.31

45.14

POUILLY-FUMÉ - MAJORUM - 2017

47.66

57.67

Sauvignon Blanc

LOIRE - HAUT-POITOU
DOMAINE LA TOUR BEAUMONT
Domaine La Tour Beaumont begon heel klein met 1 hectare in 1860. Tegenwoordig
heeft dit familiebedrijf in Haut-Poitou, in het zuiden van wijngebied van de Loire,
26 hectare wijngaarden. Die staan onder de hoede van Pierre Morgeau. Hij
omschrijft zichzelf als een ‘onafhankelijke wijnboer en vrije vakman’, die niet
alleen de biodiversiteit in zijn wijngaarden bewaakt, maar ook de natuur
eromheen. Hoewel hij de negentiende-eeuwse boerderij heeft laten
moderniseren, is het oorspronkelijke bedrijf nog altijd herkenbaar. De
wijngaarden van La Tour Beaumont liggen op hellingen aan weerszijden van de
rivier Clain. De bodem bevat er veel kalk; langs de rivier zijn witte krijtrotsen
zichtbaar. In deze grond en in het gematigde klimaat gedijen druiven als cabernet
franc en sauvignon blanc. Pierre houdt de opbrengsten laag door de wijnstokken
secuur en met de hand te ontdoen van overtollige knoppen, scheuten, druiven en
bladeren. Ook in de wijnkelder staat Morgeau voor puurheid. Hij voegt nooit
suiker toe aan zijn wijnen en zo min mogelijk sulfiet. Al die zorg leidt tot zuivere,
frisse, zeer drinkbare wijnen, die tonen wat een natuurtalent Pierre Morgeau is.
Witte wijn
HAUT-POITOU AOP - 2021 - Zilver medaille Concours des Vins du Val de Loire 2021

8.24

9.97

9.82

11.89

Sauvignon Blanc
HAUT-POITOU AOP - 2020 - Gouden médaille : Concours des Vignerons Indépendants 2020
Sauvignon Gris
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BOURGOGNE - CÔTE DE BEAUNE
DOMAINE THOMAS MOREY
De familie Morey is al sinds 1643 actief in Chassagne-Montrachet. Bernard Morey
verdeelde in 2007 zijn wijngaarden tussen zijn zonen Thomas en Vincent. Thomas
Morey en zijn vrouw Sylvie, ook afkomstig uit een wijnbouwfamilie, beheren nu het
familiedomein. Thomas deed o.a. ook ervaring op bij Domaine La Romanée Conti
waar hij vier jaar verantwoordelijk was voor de wijngaard Le Montrachet.
Verspreid over Chassagne, Saint-Aubin en Beaune bezitten Thomas en Sylvie in
totaal een 12.5 hectare. Samen maken zij hun wijnen in een eeuwenoud pand in
het dorpscentrum van Chassagne-Montrachet. Daar maakte Albert Morey, de
grootvader van Thomas, destijds ook zijn wijnen.
Thomas bracht in 2007 zijn eerste jaargang uit en ondertussen worden zijn wijnen
ook internationaal steeds meer geprezen en gegeerd. Het domein maakt
fantastische wijnen waarbij de nadruk ligt op elegantie, frisheid, energie en finesse. Daarnaast zet hij ook erg in op het
biologische aspect.
Witte wijn
Excl.

Incl.

THOMAS MOREY - BOURGOGNE - 2019

19.53

23.63

SAINT-AUBIN 1 ER CRU - LES CASTETS* - 2019

37.61

45.51

CHASSAGNE-MONTRACHET - VILLAGE BLANC* - 2019

44.23

53.52

CHASSAGNE-MONTRACHET 1 ER CRU - LES MACHERELLES* - 2018

49.65

60.08

CHASSAGNE-MONTRACHET 1 ER CRU - LES MACHERELLES* - 2019

50.15

60.68

CHASSAGNE-MONTRACHET 1 ER CRU - MORGEOT* - 2018

52.11

63.05

CHASSAGNE-MONTRACHET 1 ER CRU - MORGEOT* - 2019

54.87

66.39

MARANGES 1 ER CRU - LA FUSSIÈRE - 2018

23.75

28.74

MARANGES 1 ER CRU - LA FUSSIÈRE - 2019

27.18

32.89

POMMARD 1 ER CRU - LES CHANLINS - 2018

35.41

42.84

Chardonnay
Rode wijn

Pinot noir
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BOURGOGNE - MÂCONNAIS
DOMAINE ERIC FOREST
Het wijndomein Eric Forest werd acht generaties lang van vader op zoon
overgedragen. Sinds 1999 beheert Eric Forest het wijndomein. Hij bewerkt de
wijngaarden die aangelegd zijn tussen 1930 (!) en 1970 en produceert wijnen van
de appellatie Pouilly Fuissé, Saint-Véran en Mâcon-Vergisson. De hoeveelheden zijn
uiterst bescheiden. Het is zijn grootvader die hem er destijds toe heeft aangezet om
in de wijnbouw te stappen. De meeste tijd spendeert Eric in het bewerken van zijn
steile en hooggelegen wijngaarden, grenzend aan de “Roche de Vergisson”, de trots
van het dorp. De bodem hier zit boordevol kalk en bevat dus ook de nodige
mineraliteit. Meer dan in de aangrenzende dorpen Fuissé en Solutré, zo menen een
aantal plaatselijke wijnboeren. Met slechts 7 ha. aan wijngaarden, die volledig
biologisch en met de hand worden bewerkt, is Forest de meest kleinschalige
producent van Vergisson en wellicht zelfs van de regio. Eric leerde zijn vak bij JeanMarie Guffens, de pionier van de Mâconnais. En niet zonder succes. Want zijn
wijnen behoren tot de absolute top!
Witte wijn
Excl.

Incl.

ERIC FOREST - MÂCON-VERGISSON - SUR LA ROCHE - 2019

19.98

24.17

ERIC FOREST - MÂCON-VERGISSON - SUR LA ROCHE - 2020

22.72

27.49

ERIC FOREST - SAINT-VÉRAN - LA RENOMMÉE - 2020

24.07

29.12

ERIC FOREST - POUILLY FUISSÉ - L’ÂME FOREST - 2018

22.37

27.07

ERIC FOREST - POUILLY FUISSÉ - LES CRAYS - 2018

28.69

34.71

Chardonnay

SUD-OUEST
LE CARREDON
Le Carredon wijnen zijn ontworpen om hulde te brengen aan de Katharen. Zo laten ze zien waarvoor de Pays d'Oc staat.
Namelijk prachtige terroirs, gesmeed door toegewijde mensen met gebruik van traditionele en tevens moderne technieken om
de beste wijnen uit Zuid-Frankrijk te maken.
Witte wijn
6.04

IGP CÔTES DE GASCOGNE - 2020 - 

7.31

Sauvignon Blanc

CHÂTEAU LES FONTENELLES
Nicolas Bourdil is de derde generatie wijnbouwers bij Château les Fontenelles. Toen hij 21 jaar oud was, besloot hij de wijnen
te verbouwen en te vinifiëren op het Château, wat een echte transformatie bleek te zijn. Château Fontenelles is gelegen, in het
centrum van de pittoreske regio van de Perigord, op een magnifique plateau in het zuidwesten van Thenac. Men verbouwt hier
al wijn sinds 1827.
Witte wijn
CHÂTEAU LES FONTENELLES - MOELLEUX - 2021 -  - Gold Concours Général Agricole Paris 2018

6.85

8.29

60% Sémillon, 40% Sauvignon Blanc
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LANGUEDOC-ROUSSILLON
LE CARREDON
Le Carredon wijnen zijn ontworpen om hulde te brengen aan de Katharen. Zo laten ze zien waarvoor de Pays d'Oc staat.
Namelijk prachtige terroirs, gesmeed door toegewijde mensen met gebruik van traditionele en tevens moderne technieken.
Rosé wijn
LE CARREDON - 2020 - 

Excl.

Incl.

5.73

6.93

Cinsault

RARE VINEYARDS
Rare Vineyards is een zeer zorgvuldig samengestelde wijn van kwalitatief hoogwaardig geselecteerde druiven. De bodem
bestaat voornamelijk uit zand. Afkomstig uit verschillende regio's in de Languedoc en de ligging van de wijngaarden is vaak
zuidelijk. De lage rendementen zorgen voor extra concentratie en rijpheid. Schitterende prijs /kwaliteitsverhouding!
Witte wijn
VIEILLES VIGNES - 2021 - 

5.91

7.15

5.91

7.15

5.91

7.15

Vermentino
Rode wijn
VIEILLES VIGNES - 2021 - 
Carignan
VIEILLES VIGNES - 2020 - 
Cabernet, Merlot

LES COPAINS
Les Copains is een zeer zorgvuldig samengestelde wijn van kwalitatief hoogwaardig geselecteerde druiven uit de Languedoc.
Witte wijn
LES COPAINS - 2021 - 

6.24

7.55

6.20

7.50

Colombard
Rode wijn
LES COPAINS - 2020 - 
Grenache, Syrah, Mourvèdre

DOMAINE BISCONTE
Domaine Bisconte ligt in de buurt van Perpignan, De wijnen hebben een sterke persoonlijkheid dankzij de ligging van de
wijngaarden tussen de bergen van de Pyreneeën en de prachtige Côte Vermeille waar de bergen omringd worden de prachtige
Middellandse Zee.
Rode wijn
DOMAINE BISCONTE - CÔTES DU ROUSSILLON - 2018 - Médaille D’Or Gilbert & Gaillard

9.03

10.92

Carignan, Grenache, Mourvèdre, Syrah
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CHÂTEAU LA NÉGLY
Château la Négly is gelegen in de Languedoc, aan één van de uitlopers van het
Massief van La Clape net naast de Middellandse Zee. De diversiteit aan bodems, het
hoogteverschil en de buitengewone geografische ligging zorgt voor een grote
verscheidenheid in stijl en kracht. Er is één iets dat alle wijnen verbindt: de grote
precisie en een sterke mate van mineraliteit. De kwaliteit van Négly is ook niet
onopgemerkt gebleven. Zo omschreef wijnjournalist Robert Parker dit domein ooit
als het beste in de Languedoc en gaf hij één van hun wijnen de fabelachtige 100/100
score.

Witte wijn
Excl.

Incl.

LA FALAISE - IGP PAYS D’OC - 2020

18.65

22.56

LA FALAISE - IGP PAYS D’OC - 2018 - Jancis Robinson 16,5 PTN

18.19

22.01

7.86

9.51

11.19

13.54

LA CÔTE - LANGUEDOC - 2020

10.80

13.06

LA CÔTE - LANGUEDOC - 2019 - Laureaat Wijkoopgids 2020 - Médaille D’Or Concours Mâcon 2019

10.36

12.53

LA CÔTE - LANGUEDOC - 2019 - 1.5 L - Laureaat Wijkoopgids 2020 - Médaille D’Or Concours Mâcon 2019

19.30

23.36

LA FALAISE - LA CLAPE - 2020

19.60

23.71

LA FALAISE - LA CLAPE - 2019 - Médaille D’Or Concours Mâcon 2019 - Jancis Robinson 17 PNT

18.75

22.69

LA FALAISE - LA CLAPE - 2018 - 1.5 L - in houten kist - Médaille D’Or Concours Mâcon 2019

38.50

46.58

61.38

74.27

Chardonnay, Marsanne, Petit Manseng
Rosé wijn
L’ÉCUME - LANGUEDOC - 2021
Mourvèdre, Grenache, Syrah
LA NATICE - LANGUEDOC - 2020 - Jancis Robinson 16 PNT
Syrah, Cinsault, Mourvèdre
Rode wijn

Syrah, Grenache, Mourvèdre, Carignan
L’ANCELY - LA CLAPE* - 2017 - Parker 97-99 PNT - Jancis Robinson 16 PNT
Mourvèdre, Grenache Noir, Syrah
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LANGUEDOC-ROUSSILLON / RHÔNE
DOMAINE CHABRIER
In 1925 richtte Louis Chabrier zijn wijndomein op in Bourdic. Hij heeft enorm
bijgedragen om de wijnbouw in de regio te ontwikkelen. Sinds 1988 is het domein
in handen van zijn kleinzonen, Christophe en Patrick. De wijngaard bestaat uit 60
hectare, met percelen in de buurt van een aantal nabijgelegen dorpen: Bourdic,
Aureillac, Garrigues Sainte Eulalie en nabij de stad Uzès zelf. Deze wijngaarden
produceren zo’n 4000 hectoliter wijn per jaar. Domaine Chabrier verkoopt haar
wijnen zéér lokaal en aan enkel lokale toprestaurants in de regio. Olivino importeert
sinds de zomer van 2020 de wijnen van dit prachtig kleinschalig wijnhuis. Recent
beschikken ze ook over het label "Haute Valeur Environnementale".

Witte wijn
Excl.

Incl.

DUCHÉ D’UZÈS - 2020 - Médaille D’Or Concours Paris 2019 -

8.51

10.30

DUCHÉ D’UZÈS - LA GARRIGUE D’AUREILLAC - 2019 - Médaille D’Or Concours Nîmes 2019 -

9.85

11.92

10.38

12.56

7.34

8.89

9.85

11.92

11.59

14.02

DUCHÉ D’UZÈS - LA GARRIGUE D’AUREILLAC - 2020 70% Viognier, 20% Grenache Blanc, 10% Marsanne
Rode wijn
CÉVENNES - 2020 - Médaille D’Argent Concours Paris 2019 Merlot
DUCHÉ D’UZÈS - LA GARRIGUE D’AUREILLAC - 2019 - Médaille D’Argent Concours Paris 2019 80% Syrah, 20% Grenache
RIOMAL DE MOLINES - LA GARRIGUE D’AUREILLAC - 2017 Carignan
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DUITSLAND
PFALZ
WEINGUT ANSELMANN
Weingut Werner Anselmann ligt in de regio Pfalz, meer bepaald in het dorpje
Edesheim. Het domein behoort tot de grootste en best uitgeruste familiebedrijven
in de Duitse wijnbouw. Zowel in de wijngaard als in de kelder is alles gericht op het
maken van wijnen van topkwaliteit. Het is uniek dat een bedrijf als dit zo'n lange
familiegeschiedenis heeft. De eerste oorkonden waarop te zien is dat de familie zich
bezig hield met de wijnbouw dateren uit het jaar 1126! In eerste instantie werden
de wijnen verkocht aan grote handelshuizen. Pas in 1959 begon Werner Anselmann,
de vader van de huidige eigenaren, met het produceren van eigen wijnen. Op dit
moment zijn het zijn kinderen Gerd, Ralf en Ruth Anselmann die verantwoordelijk
zijn voor de productie van de wijnen, afkomstig van 100 hectare eigen wijngaarden.
De wijngaarden worden op een zo natuurlijke manier bewerkt, om tot een zo
duurzaam mogelijke wijnbouw te komen. De druiven worden elk jaar perfect rijp
geoogst, en bij de verwerking wordt gebruik gemaakt van de modernste technieken.
Witte wijn

CLASSIC RIESLING - 2020

Excl.

Incl.

9.13

11.05

11.24

13.59

Riesling
Witte zoete wijn
GEWÜRZTRAMINER SPÄTLESE - 2020
Gewürztraminer

NAHE
WEINGUT EMRICH-SCHÖNLEBER
Weingut Emrich-Schönleber is een van de beste producenten van Rieslingwijnen in
Duitsland en in de Wereld. Het domein beschikt over 20.3 ha en produceert 86%
Riesling van uitzonderlijke kwaliteit.
De weersomstandigheden worden door een zeer specifiek microklimaat bepaald.
Omringd door heuvels tot wel 600 meter hoog en beschermd door verschillende
rotsformaties, bevinden de schrale hellingen zich net daar waar de warme lucht
omhoog klimt. De wijnrank groeit er traag, profiteert van een zeer lange
vegetatieve cyclus en produceert kleine, geconcentreerde besjes.
De reputatie van dit wijnhuis groeit, ook op internationaal niveau, en als u een
wijnliefhebber bent met een voorliefde voor grote, witte wijnen, horen de wijnen
van Weingut Emrich-Schönleber zeker thuis in uw kelder!
Witte wijn
MINERAL - RIESLING TROCKEN - VDP - 2018

18.74

22.67

MINERAL - RIESLING TROCKEN - VDP - 2021

24.78

29.99

Riesling
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BADEN
WEINGUT ARNDT KÖBELIN
Arndt Köbelin is een ervaren wijnmaker, die al sinds zijn zestiende in wijnkelders
van bekende wijnbouwers te vinden is. In 2005 nam hij samen met zijn vrouw het
wijnbedrijf van zijn ouders over en bouwde een eigen wijnmakerij aan de voet van
de Eichstetter-wijngaarden. De wijngaarden van Weingut Köbelin liggen in het
zonnigste deel van Duitsland op het meest oostelijke deel van de Kaiserstuhl. Op
een hoogte van ongeveer 200 tot 350 meter boven zeeniveau. De belangrijkste
druivenrassen zijn Spätburgunder, Grauburgunder en Weissburgunder. Ze werken
zoveel mogelijk natuurlijk en duurzaam. Kaiserstuhl is een subgebied van Baden,
de meest zuidelijke wijnregio van Duitsland. Het is één van de warmste gebieden
met een bijna Mediterraan klimaat: warme zomers en milde winters.

Witte wijn
WEISSER BURGUNDER - GUTSWEINE - KABINETT TROCKEN - 2021 - 
WEISSER BURGUNDER - LÖSSWAND ★ ★ ★ SELEKTIONSWEINE - TROCKEN - 2021 - Beschikbaar najaar ‘22
WEISSER BURGUNDER - RÉSERVE SELEKTIONSWEINE - STEINENWEG - TROCKEN - 2020

Excl.

Incl.

12.19

14.75

-

-

36.50

44.16

12.19

14.75

-

-

36.50

44.16

13.06

15.80

20.25

24.50

Weisser Burgunder
GRAUER BURGUNDER - GUTSWEINE - KABINETT TROCKEN - 2021 - 
GRAUER BURGUNDER - LÖSSWAND ★ ★ ★ SELEKTIONSWEINE - TROCKEN - 2021 - Beschikbaar najaar ‘22
GRAUER BURGUNDER - RÉSERVE SELEKTIONSWEINE - KALTENBRUNNEN - TROCKEN - 2020
Grauer Burgunder
SCHEUREBE - GUTSWEINE - KABINET FEINHERB - 2021 - 
Scheurebe
Rode wijn
SPÄTBURGUNDER - LÖSSWAND ★ ★ ★ SELEKTIONSWEINE - BARRIQUEFASS - 2020
Pinot noir
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OOSTENRIJK
KAMPTAL
WEINGUT KARL STEININGER
Langenlois, het echte hart van de Oostenrijkse wijngaard ligt vlak bij de Donau aan
de rivier “Kamp”, die ook zijn naam verleent aan de regio: Kamptal.
De wijnen van Karl Steininger en in het bijzonder zijn Grüner Veltliner hebben ons
overtuigd omdat ze eerlijk en direct zijn, met een mooie aciditeit en een prachtig
evenwicht, wat niet altijd makkelijk te vinden is in deze regio! Bovendien zorgt een
gedoseerd gebruik van geselecteerde gisten voor open wijnen met veel karakter.
Tot slot vermelden we graag dat Karl Steininger deel uitmaakt van “Vinovative”.
Een samenwerking tussen elitewijnbouwers in Kamptal.

Witte wijn
Excl.

Incl.

GRÜNER VELTLINER DAC (SEC) - 2021 - 

11.52

13.94

GRÜNER VELTLINER DAC (SEC) - 2020 - 

11.30

13.67

GRÜNER VELTLINER “STEVEN HOLL”, LOISIUM WEINGARTEN - 2020 - 

14.00

16.94

GRÜNER VELTLINER “GRAND CRU” RESERVE DAC - 2020 - 

16.30

19.72

Grüner veltliner

 SCHROEFDOP

HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

BIOLABEL

36

ITALIË
ALTO ADIGE
MANNI NÖSSING
Het is in Bressanone, minder dan 35 km ten zuiden van de Oostenrijkse grens, dat Nössing zijn kleine wijnmakerij runt te midden
van de torenhoge toppen van de Dolomieten. De wijngaarden van Manni profiteren van het bergklimaat en de steile hellingen
die de Valle Isarco vormen. Deze smalle vallei in het noordoosten van Bolzano staat bekend om zijn frisse, aromatische witte
wijnen. Manni heeft geen formele opleiding in wijnbouw en oenologie, maar probeert van elk jaartal te leren om wijnen te
produceren die plezier kunnen geven, terwijl ze ook het terroir weerspiegelen waaruit ze afkomstig zijn. In 2000 nam hij de
beslissing om zijn eigen wijn te bottelen in plaats van te verkopen aan een coöperatieve in de buurt. Sindsdien heeft hij zijn
bedrijf uitgebreid tot 5 hectare. Alle heuvelachtige wijngaarden liggen op hoogtes tussen de 650 tot 800 meter. De wijnen
typeren zich door hun precisie, frisheid, klasse en mineraliteit.
Witte wijn

KERNER* - 2020

Excl.

Incl.

16.34

19.77

Kerner

 SCHROEFDOP

HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

BIOLABEL

37

PIEMONTE
PODERI COLLA
Het Italiaanse wijnhuis Poderi Colla is gelegen in Alba in het zuiden van de
Italiaanse regio Piëmont, in de provincie Cuneo. De stad Alba ligt op de rechter
oever van de Tanaro rivier en wordt omringd door heuvels die bedekt zijn met
wijngaarden. De wijngeschiedenis van de familie Colla begint in het jaar 1703. In
1994 werden de landerijen van Tino Colla en zijn kleindochter Federica
samengevoegd wat een nieuw hoofdstuk toevoegde aan de geschiedenis van het
wijnhuis. Hieruit ontstond uiteindelijk het huidige Poderi Colla: 3 belangrijke
wijnbouwgebieden die ieder geweldige wijnen met een uniek karakter en sterke
eigenschappen kunnen produceren.
•
•
•

Cascine Drago in San Rocco Seno d'Elvio di Alba
Tenuta Roncaglia in Barbaresco
Dardi Le Rose in Bussia di Monforte d'Alba

Rode wijn
Excl.

Incl.

BARBERA D'ALBA - COSTA BRUNA - 2019

13.67

16.53

BARBERA D'ALBA - COSTA BRUNA - 2018 - 1.5 L - houten kist

33.73

40.81

LANGHE - BRICCO DEL DRAGO - 2016

19.80

23.96

LANGHE - BRICCO DEL DRAGO - 2016 - 1.5 L - houten kist

46.08

55.76

NEBBIOLO D'ALBA - DRAGO - 2019/2020

14.91

18.04

BARBARESCO - RONCAGLIE - 2018

34.52

41.77

BAROLO - BUSSIA - 2017

41.40

50.09

Barbera

Dolcetto, Nebbiolo

Nebbiolo
Vermuth
BONMÈ - Beschikbaar voorjaar 2022
Moscato + kruidenextracten

 SCHROEFDOP

HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

BIOLABEL

38

 SCHROEFDOP

HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

BIOLABEL

39

GAUDIO
Beatrice Gaudio weet wat ze wil! “Bij mij geen powerfull wijnen, maar een goede
balans, een goede concentratie kortom wijnen om van te genieten. We zijn een
kleine wijnmakerij en trekken ons niet zoveel aan van wat de markt wil. Neem onze
Barbera del Monferrato. Die moet wettelijk twaalf maanden rijpen, in fusten en in
fles. Wij doen daar véél langer over. De wijnliefhebber zal wel even wachten en
daarna meer genieten van een goede fles”. Beatrice Gaudio is oneindig trots op
haar grootvader Amilcare die in 1970 het wijndomein oprichtte. “Het is nog altijd
de plek waar ik vandaag werk en leef, samen met mijn vader Mauro. “Het
oogstjaar 2015 was het eerste dat ik echt van mezelf mag noemen. In vergelijking
met de naburige Langhe heeft Monferrato meer extreme weersomstandigheden:
warmer in de zomer en kouder in de winter. Met gemiddeld ook minder regen. In
dit unieke klimaat werken we met zeer lage rendementen. De sedimentaire
bodem zit hier vol kalk, wat maakt dat onze barberawijn een knappe aciditeit
heeft, met een vlezig en kruidig toetsje.” De Barbera del Monferrato haalt Gaudio uit diverse wijngaarden. “We doen aan
parcellaire vinificatie, wat ons toelaat nauwgezet te werk te gaan. Bij onze barbera voegen we ook nog 10 procent van de freisa
druif toe, een variëteit die vrij onbekend is.”
Rode wijn
BARBERA DEL MONFERRATO - SUPERIORE - 2019

Excl.

Incl.

12.85

15.55

20.41

24.70

10.90

13.19

90% Barbera, 10% Freisa
BARBERA D'ASTI - IL BERGANTINO - 2018
Barbera
Zoete rode wijn
DOLCE STIL NOVO - 2021
Malvasia di Casorzo

LIVIA FONTANA
Het wijnhuis Livia Fontana ligt in de gemeente Castiglione Falletto in het hart van
het Barologebied in de zeer charmante wijnregio Piemonte. Al meer dan 180 jaar
wordt dit huis, met circa 9 hectare aan wijngaarden, door de familie in stand
gehouden. De vader van Livia, Ettore Fontana, heeft veel van zijn ervaring
overgebracht op zijn dochter. Samen met haar zonen, Michel en Lorenzo, maakt
ze hier met passie en toewijding de mooiste wijnen. Gezamenlijk werken zij op het
land en in de kelder en produceren jaarlijks circa 70.000 flessen wijn. De
wijngaarden zijn aangeplant met Arneis, Nebbiolo, Barbera en Dolcetto. Bij de
productie en selectie worden zij geadviseerd door de oenoloog dr. Donato Lanati.
Wijnen van Livia Fontana zijn klassiek, elegant, vol van smaak, toch zacht en
geuren heerlijk. Proef de romige Barolo's van diverse terroirs, de Barbera d'Alba's,
de Dolcetto d'Alba of de Langhe Nebbiolo.
Rode wijn
BAROLO - VILLERO* - 2012

45.17

54.66

BAROLO - RISERVA BUSSIA* - 2012 - James Suckling 93 PTN

63.83

77.23

Nebbiolo
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VENETO
AZIENDA INAMA
Dit gereputeerde wijndomein uit het noordoosten van Italië staat bekend om zijn
frisse witte wijnen en zijn ongewone rode wijnen op basis van Carmenère. Het huis
wordt sinds kort ook bijgestaan door één van dé wijnmakers van het moment,
Stéphane Derenoncourt. Als basiswaarden hanteert het domein drie pijlers om
hun wijnfilosofie op te bouwen: ze brengen het unieke van het land naar buiten
met eigentijdse en tijdloze wijnen, ze willen teruggrijpen naar de natuur en de
essentie, en zijn gedreven door een constante zoektocht naar verbetering. In de
jaren '60 begon Giuseppe Inama, de oprichter van dit gereputeerde wijndomein,
met het kopen van kleine percelen wijngaarden in het hart van 'Soave Classico'.
Het gebied was oorspronkelijk beplant met de oude "Graecanicum" variëteit. Deze
naam werd vervolgens omgezet in "Garganega" in het lokale dialect. Zijn idee was
om alleen topkwaliteit wijngaarden van oude wijnrank Garganega te verzamelen,
en van hen een wijn te maken die in staat is Soave's reputatie te herstellen.
Vandaag telt Inama als een referentie voor zowel witte als rode wijnen in Soave.
Rode wijn
PIU - 2018 - James Suckling 91 PTN

Excl.

Incl.

14.71

17.80

70% Carmenère, 30% Merlot
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MARANGONA
Alessandro Cutolo staat sinds 2007 aan het roer van het familiebedrijf, dat al vele
jaren bestaat. Alessandro heeft het verschil gemaakt, want na zijn aantreden
verwierf Marangona snel een vaste positie in de top van de DOC Lugana. Cantina
Marangona is gevestigd in het dorpje Pozzolengo, net ten zuiden van het
Gardameer.
Alessandro Cutolo zweert bij de lokale druif Turbiana, ook wel Trebbiano di Lugana
genoemd. Je kunt Turbiana vergelijken met Riesling. Net als Riesling is het een heel
strakke wijn die geen spatje onzuiverheid verdraagt en hij wint aan complexiteit en
intensiteit als ze rijpt.

Witte wijn
LUGANA - 2017 -

-  - Laureaat wijnkoopgids 2020

TRE CAMPANE - 2016 -

-

Excl.

Incl.

10.31

12.48

12.75

15.43

19.57

23.68

Trebbiano di Lugana
Witte zoete wijn
RABBIOSA - VENDEMMIA TARDIVA - 2015 -

- 50 cl

Trebbiano di Lugana

CANTINA MABIS
Cantina Mabis is opgericht in 1878 door een wijnhandelaar uit Verona en in de eerste decennia van de 20ste eeuw verder
ontwikkeld door de oprichter Terence Biscardo. Later nam zijn zoon, Luigi, het bedrijf over en werd het snel één van de
belangrijkste van de regio dankzij hun blijvende investeringen in vernieuwende wijnprocessen. Dankzij deze investeringen
opende zich er een nieuwe markt naar de rest van Europa.
Witte wijn
OROPASSO - 2021

8.72

10.55

8.72

10.55

8.72

10.55

60% Garganega, 40% Chardonnay
Rosé wijn
ROSAPASSO - 2021
Pinot Nero
Rode wijn
NEROPASSO - 2019 - Mundus Vini Gold 2020
Corvinone, Corvina, Cabernet Sauvignon
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ZYME
Zýmē is het Griekse woord voor gist, een onmisbaar element bij de productie van
wijn. Als consultant begonnen, het vak geleerd bij diverse wijnhuizen, onder andere
Quintarelli, heeft de gepassioneerde wijnmaker Celestino Gaspari nu een
fantastisch wijnhuis opgebouwd in San Pietro in Cariano, in het hart van Valpolicella
Classico. Op 30 ha grond gaat kwaliteit voor kwantiteit, is duurzaamheid
vanzelfsprekend en wordt er elke keer gekeken of er nieuwe technieken kunnen
worden toegepast. Dit alles zonder het traditionele aspect van wijn produceren los
te laten.
Zijn lijfspreuk is 'de mensen moeten bij elke slok wijn de geschiedenis kunnen lezen
en de samenwerking kunnen proeven tussen mij en het land, waar ik van hou, wat
ik verdedig en wat ik probeer te blijven vernieuwen'. Deze passie proef je in de
wijnen van Celestino Gaspari.
Witte wijn
Excl.

Incl.

15.86

19.19

CABERNET - BORDEAUX BLEND* - 2018

33.84

40.95

CABERNET - BORDEAUX BLEND* - 2013 - 1.5 L

72.96

88.28

54.88

66.40

KAIROS* - 2016 - 1.5 L - Decanter Silver 2019

126.40

152.94

HARLEQUIN* - 2011 - Bibenda 4 Grappoli

240.26

290.71

VALPOLICELLA - REVERIE* - 2019 - Bibenda 3 Grappoli / Gambero Rosso - Due Bicchieri 2020

13.66

16.53

VALPOLICELLA - CLASSICO SUPERIORE* - 2017 - Bibenda 4 Grappoli / Gambero Rosso - Due Bicchieri 2020

25.65

31.04

VALPOLICELLA - CLASSICO SUPERIORE* - 2016 - 1.5 L - Bibenda 4 Grappoli / Gambero Rosso - Due Bicchieri

57.81

69.95

84.61

102.38

240.26

290.71

IL BIANCO - FROM BLACK TO WHITE* - 2018 - Bibenda 3 Grappoli / James Suckling 90 PTN
60% Rondinella Bianco, 15% Gold Traminer, 15% Kerner, 10% Incrocio Manzone
Rode wijn

60% Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet Franc, 20% Merlot
KAIROS* - 2017 - Decanter Silver 2019

Blend van 15 druivensoorten

40% Corvina, 30% Corvinone, 25% Rondinella, 5% Oseleta
AMARONE - CLASSICO* - 2015 - Decanter Gold 2020
AMARONE - RISERVA - LA MATTONARA* - 2006 - Wine Spectator 94 PTN
40% Corvina, 30% Corvinone, 15% Rondinella, 5% Croatina, 10% Oseleta
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FRIULI-VENEZIA GIULIA
TENUTA PINNI
Diepe en oude wortels verbinden Tenuta Pinni met het platteland van Friuli. Het wijndomein is zo’n 14 hectare groot. Middenin
staat Villa Barchessa, omringd door wijngaarden. In deze villa gebeurt alles onder het goedkeurende oog van de broers Pinni.
Witte wijn
VENEZIA GIULIA - PINOT GRIGIO - 2020/2021

Excl.

Incl.

9.90

11.98

9.44

11.42

Pinot Grigio
VENEZIA GIULIA - RIBOLLA GIALLA - 2020
Ribolla Gialla

MARCHE
TENUTA SPINELLI
Op dit grondgebied, aan de voet van de Monte Ascensione in Marche, is de
Pecorinodruif heer en meester. Aan het roer van deze surrealistisch aandoende
plek staat Simone Spinelli. Ambitieus en vol vertrouwen plantte hij op jonge leeftijd
Pecorino druivenstokken aan. Hier vond hij zijn geluk. En dat proef je in elk glas
afkomstig van dit domein.
De Pecorinodruif werd in de jaren 80 van de vorige eeuw toevallig herontdekt. Men
dacht lange tijd dat de druif was uitgestorven. De Pecorino dankt haar naam aan
de schapen van Italiaanse boeren, die de druif als lekkernij beschouwden. Nu is dit
autochtone witte druivenras bezig aan een opmars en wordt het weer aangeplant
in de Abruzzen en de Marken.
Witte wijn
OFFIDA PECORINO ARTEMISIA - 2020 - Gambero Rosso - Tri Bicchieri 2021

11.19

13.54

100% Pecorino

SAN LORENZO
Fattoria San Lorenzo van de sympathieke Natalino Crognaletti is gesitueerd in Montecarotto in de regio Marche. De
geschiedenis van Fattoria San Lorenzo begint bij grootvader Enrico, die behalve een uitstekend oenoloog ook een meester was
in de fabricage van houten wijnvaten. Vader Gino heeft zijn leven gewijd aan het selecteren van oude Verdicchio-klonen van
antieke wijngaarden. Hun erfenis is nog steeds zichtbaar in de huidige wijngaarden en kelders. De liefde voor het terroir, de
volledig handmatige, organische en biodynamische werkwijze en de strenge selectie van druiven zijn duidelijk te proeven.
Witte wijn
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO - VIGNA DI GINO - 2021
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO - LE OCHE - 2018

9.75

11.80

12.44

15.05

9.65

11.67

13.86

16.77

Verdicchio

Rode wijn
ROSSO PICENO - VIGNA DI GINO - 2017
ROSSO PICENO - BURELLO - 2018
60% Montepulciano, 40% Sangiovese

 SCHROEFDOP

HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

BIOLABEL

45

PUGLIA
A6MANI
Op de rode bodem van Salento, in het uiterste zuiden van Italië, liggen de uitgestrekte wijngaarden van het wijnhuis A6Mani.
Het werd in 2011 overgenomen door de drie nichten Maria en Fransesca Cavallo en Elise Clerfeuille. Zij delen niet alleen hun
passie voor wijn, maar ook hun liefde voor het gebied en hun land. De streek Puglia, als het ware de ‘hak’ van de Italiaanse
laars, kenmerkt zich niet alleen door de rode, vruchtbare aarde, maar heeft ook een rijke geschiedenis met een mix aan
culturen. Het klimaat is mild, uitgezonderd de snikhete zomermaanden. De neerslag is gering en het kan er vanwege de gunstige
ligging tussen twee zeeën soms flink waaien wat zorgt voor een ideaal wijnklimaat..
Witte wijn

LIFILI - SALENTO IGP - 2019/2020 - 

Excl.

Incl.

6.98

8.44

8.18

9.90

Malvasia - Chardonnay
Rode wijn
LIFILI - SALICE SALENTINO IGP - 2020
Negroamaro

TAGARO
Het wijndomein 'Masseria Tagaro' wordt gerund door Michele Lorusso, de derde generatie binnen de familie en ligt in de Itria
vallei in Puglia, de hiel van Italië rond het befaamde en wondermooie stadje 'Locorotondo'. De familie hecht zeer veel waarde
en belang aan de lange geschiedenis en het wijn maken binnen deze regio, alsook aan de tradities en de lokale gebruiken. Ook
de wijn moet representatief zijn voor de regio, en moet de unieke aroma's en smaken bevatten. 'Masseria Tagaro maakt dan
ook de beste wijnen met een perfecte balans, en enkel met inheemse druivenrassen zoals Primitivo, Negroamaro,
Susumaniello, Nero di Troia en Verdeca.
Rode wijn
TAGARO - PINATARO - PRIMITIVO - 2020

7.70

9.31

Primitivo

TOSCANE
COMPAGNIA DEL VINO
In 1999 breidde Compagnia del Vino zijn aanwezigheid in Toscane uit. De groep kocht een landgoed van ongeveer 20 hectare
in één van de zones met een lange wijntraditie en een enorme verbeteringsmarge: de Maremma. Dit landgoed, gelegen in de
gemeente Magliano in Toscana, kreeg de naam Grillesino. Het wijndomein focust zich op de productie van Morellino di
Scansano, de enige Toscaanse DOCG - samen met Brunello di Montalcino - die alleen kan worden geproduceerd met behulp
van Sangiovese. Vandaag focust Grillesino zich op 3 verschillende variëteiten voor rood: Sangiovese, Cabernet Sauvignon en
Ciliegiolo om onze Morellino di Scansano DOCG, Morellino di Scansano Riserva DOCG en Ceccante te produceren. Alle wijnen
zijn gevinifieerd met moderne technologie en ondergaan geen filtratiebehandeling.
Rode wijn
GRILLESINO - BATTIFERRO - RISERVA - SANGIOVESE - 2017

15.56

18.82

Sangiovese
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TORRE A CONA
Torre a Cona produceert geweldige wijnen met respect voor hun typiciteit en de
ontwikkeling van het gebied. Dit resulteert in een beperkte productie met druiven
die uitsluitend afkomstig zijn van hun eigen wijngaarden, die worden gekenmerkt
door een speciaal microklimaat, vanwege een ongebruikelijke dag- en
nachttemperatuur. De laatste jaren werd er fors geïnvesteerd waardoor Torre a
Cona nu kwaliteitswijnen produceert van het allerhoogste niveau.
De verschillende wijnen halen jaar na jaar schitterende prijzen, waardoor dit
domein het aanzien krijgt dat het verdient. Recent werden meerdere wijnen van
Torre a Cona bekroond in de Gambero Rosso.

Rode wijn
Excl.

Incl.

9.03

10.93

CHIANTI COLLI FIORENTINI RISERVA DOCG - BADIA A CORTE - 2017 - Decanter Brons 2015/2016

15.73

19.03

CHIANTI COLLI FIORENTINI RISERVA DOCG - BADIA A CORTE - 2017 - 1,5 l Decanter Brons 2015/2016

37.97

45.94

CHIANTI COLLI FIORENTINI RISERVA DOCG - CINO - 2018 - Gambero Rosso - Tri Bicchieri 2021

16.56

20.03

TOSCANA MERLOT IGT - IL MERLOT - 2017 - Decanter Brons 2015/2016, Wine Enthusiast 94 PTN

17.64

21.34

TOSCANA MERLOT IGT - IL MERLOT - 2017 - 1,5 l - Decanter Brons 2015/2016, Wine Enthusiast 94 PTN

42.11

50.95

45.28

54.79

CHIANTI COLLI FIORENTINI DOCG - 2019 - Best Buy Gambero Rosso Berebene 2021
Sangiovese, Colorino

Sangiovese

Merlot
Witte zoete wijn

FONTI E LECCETA - VIN SANTO DEL CHIANTI DOC OCCHIO DI PERNICE - 2012
Sangiovese

GORELLI GIUSEPPE
Giuseppe Gorelli, bekend van zijn ervaring bij Le Potazzine en daarna van diverse adviesbureaus in en rond de wijngaarden van
Montalcino, is sinds 2017 zelf wijnmaker met 4 hectare wijngaarden. Om zijn Brunello te proeven zullen we moeten wachten
tot 2023, maar in de tussentijd kunnen we beginnen met zijn Rosso.
Rode wijn
ROSSO DI MONTALCINO - 2019

31.40

38.00

Sangiovese
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CAMPANIA
CONTRADA SALANDRA
Dit schitterende kleine familiedomein Contrada Salandra heeft reeds meerdere wijnharten weten te veroveren. Ook ik was
onmiddellijk onder de indruk van de kwaliteit van de Falanghina Campi Flegrei en van de filosofie en persoonlijkheid van
Giuseppe Fortunata, de eigenaar. De karaktervolle eigenzinnige wijnmaker maakt zijn wijnen in harmonie met hun terroir en
omgeving en verbouwt deze volgens biologische principes.
Witte wijn
CONTRADA SALANDRA - CAMPI FLEGREI - 2016

Excl.

Incl.

17.53

21.21

Falanghina

SICILIË
FIRRIATO
Salvatore Di Gaetano vestigde zich begin de jaren ‘80 van de vorige eeuw in de
wijk Firriato, een landelijk voorstadje van Trapani. Dit was het debuut van een
jonge ondernemer, eveneens liefhebber van zijn land. Vanaf het begin heeft
Salvatore Di Gaetano gegokt op het oenologische potentieel van traditionele
inheemse wijndruiven zoals Nero d'Avola, Perricone en Nerello Mascalese, maar
ook Zibibbo, Grillo en Catarratto.
Het oorspronkelijke productiegebied op het platteland van Trapani werd vergroot,
door te investeren in de Etna en de Egadische eilanden. Met respect voor de
natuur probeert Salvatore oogst na oogst raswijnen te maken. Dit doet hij op de
zwarte zanderige vulkanische grond op de hellingen van de Etna, op 600 meter
hoogte boven zeeniveau.

Rode wijn
BRANCIFORTI - ROSSO - 2019

7.44

9.00

Nero d’Avola

GIOVANNI ROSSO
Giovanni Rosso is een ambachtelijk familiebedrijf uit Serralunga d'Alba in de Barolostreek. Daarnaast heeft dit domein ook zeer
goede wijngaarden in Sicilië op de Etna verworven. Ze maken er een rode en een witte cuvee van zéér hoog niveau. De
noordkant van de Etna is ondertussen zéér gegeerd en je merkt de kwaliteit in de wijnen. Zo lekker, zo puur, zo authentiek!
Witte wijn
ETNA BIANCO* - 2019 - Wine Enthusiast 94 PTN - Wine Spectator 92 PTN

28.82

34.87

Carricante
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SPANJE
RIAS BAIXAS
LAGAR DE CERVERA
Lagar de Cervera was één van de eerste producenten die het grote potentieel van Rías Baixas naar waarde wist te schatten.
Het jaar van oprichting is 1988, toevallig hetzelfde jaar dat de appellatie werd opgericht. Ze waren er vanaf het begin bij, lang
voordat dit gebied zijn grote naam kreeg. Ja, dan mag je deze producent gerust een visionair noemen.
Witte wijn
LAGAR DE CERVERA - 2019 - James Suckling 91 PTN

Excl.

Incl.

14.80

17.90

Albariño

RIOJA & CASTILIA-LEON
ONTAÑÓN - RIPPA DORII
Bodega Ontañón is een familiebedrijf van reeds vele generaties in Rioja Baja. De
250 hectaren wijngaarden liggen hoog in het Sierra Yerga-gebergte buiten de
gemeente Quel, dat al drie eeuwen lang een van de uitstekende wijnbouwcentra
van Rioja is. "Passie voor de wijnstok, passie voor wijn en passie voor kunst" is het
motto van dit familiebedrijf. Ondertussen verbouwen ze ook wijnen uit de Rueda
en uit de Ribera Del Duero.

Witte wijn
RIOJA - ONTAÑÓN - VETIVER - VIURA - 2018

8.35

10.10

RIOJA - ONTAÑÓN - AKEMI - 2019

9.71

11.75

8.67

10.60

8.67

10.50

13.35

16.15

13.35

16.15

RIOJA - ONTAÑÓN - RESERVA - 2010 - Sommelier Wine Bronze Awards 2018 / Decanter 93 PTN

16.18

19.58

QUEIRÓN - ONTAÑÓN - MI LUGAR - 2018

24.17

29.24

9.38

11.35

10.68

12.93

Viura
RIOJA - ONTAÑÓN - TEMPRANILLO BIANCO - 2021 -  Tempranillo Bianco
RUEDA - RIPPA DORII - JOVEN - VERDEJO - 2021 -

/ VEGAN

/ VEGAN

RUEDA - DOMINIO DE LA ABADESA - BARRICA - VERDEJO - 2020 RUEDA - RIPPA DORII - LOS CURAS - BARRICA - VERDEJO - 2020 -

/ VEGAN
/ VEGAN

Verdejo
Rode wijn

RIBERA DEL DUERO - RIPPA DORII - ROBLE - 2020
RIBERA DEL DUERO - DOMINIO DE LA ABADESA - CRIANZA - 2018
Tempranillo
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VALDEJALON
BODEGAS FRONTONIO - THE GARAGE WINE
The Garage Wine is een gek concept van Mario Lopez en Fernando Mora. De wijnen
worden gemaakt van druiven uit een zeer oude wijngaard van de familie van Mario,
in de regio Valdejalon, tussen DO Calatayud en Cariñena. De wijnen worden
inderdaad gevinifieerd in een garage… Super lage rendementen, minimale
interventie in de wijngaard, handgeplukte druiven in verschillende “tries”. De
vinificatie gaat door in betonnen cuves en de wijn wordt niet gefilterd noch
geklaard.

Witte wijn
TELESCOPICO - BLANCO - MACCABEO/GRENACHE - 2018

Excl.

Incl.

17.38

21.02

19.10

23.11

Maccabeo, Grenache
Rode wijn
TELESCOPICO - ROJO - GARNACHA - 2017 - Guí Peñin 91 PTN
Garnacha

CALATAYUD & BULLAS
EL ESCOCES VOLANTE
Toen de Schot Norrel Robertson het programma van “Master of Wine“ beëindigde,
besliste hij samen met zijn echtgenote zijn huis te verkopen en het geld te
investeren in het kleine domein El Escoces Volante vlakbij Madrid. Norrel was
verliefd geworden op dit prachtige domein waar zeer oude Grenache-stokken
geplant staan.

Rode wijn
PAPA LUNA - 2020

8.74

10.58

Garnacha Viñas Viejas, Syrah, Mazuelo
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SOMONTANO
PASO-PRIMERO
Paso-Primero is een onafhankelijk familiebedrijf dat gevestigd is in Somontano, in
de centrale Pyreneeën van Noord-Spanje. De ambachtelijke wijnmakers achter dit
project zijn de Britten Thomas en Emma Holt. Hun doel is om wijnen te maken die
ouderwetse kwaliteiten en moderne technieken combineren - zonder grote
ingrepen in het proces; met een zorgvuldige selectie van oude wijnstokken en leuke
assemblages.
Na te hebben samengewerkt met enkele van de meest invloedrijke producenten in
de wijnindustrie in Nieuw-Zeeland en Canada, zijn zij hun grootste uitdaging tot nu
toe aangegaan.

Witte wijn
PASO-PRIMERO - BLANCO - 2019 - 

Excl.

Incl.

7.50

9.07

7.50

9.07

Chardonnay, Riesling, Gewürztraminer
Rode wijn
PASO-PRIMERO - TINTO - 2020
Merlot, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Syrah, Garnacha

YECLA
BODEGAS TRENZA
De Deense broers Tofterup zijn reeds van zeer jonge leeftijd gepassioneerd door de wijn en hadden maar één droom ooit hun
eigen wijnen maken. Die droom werd werkelijkheid en heet Bodegas Trenza, een klein wijngoed in de Spaanse wijnregio Yecla.
Rode wijn
LA NYMPHINA - 2018 - Vinous - Josh Raynolds 93 PTN

10.99

13.30

Monastrell

ALMANSA
BODEGAS VENTA LA VEGA
Het landgoed Bodegas y Viñedos Venta la Vega omvat meer dan 850 ha ecologische landbouwgrond in het bergachtige
kalksteengebied van Almansa. De uitgestrekte ligging, en hoogte van 1200 m zorgt voor verschillende, natuurlijke microklimaten
die toelaten om het land te bewerken zonder chemische behandelingen. Belangrijk te weten: Venta La Vega werkt samen met
2 van de beste Spaanse wijnmakers, Raúl Pérez Pereira en Jose Angel Martinez.
Witte wijn
VENTA LA VEGA - ADARAS - LLUVIA -

/ VEGAN - 2021 -  - James Suckling 90 PTN 2019

5.75

6.95

5.75

6.95

Verdejo, Sauvignon Blanc
Rode wijn
VENTA LA VEGA - ADARAS - ALDEA -

/ VEGAN - 2019/2021 -  - James Suckling 91 PTN 2019

Garnacha Tintorera, Syrah
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PRIORAT
DOMINI DE LA CARTOIXA
Domini de la Cartoixa is een domein van 11ha in het midden van Priorat. Gelegen
op een heuvel, omgeven door bossen, werd dit zeer oude kloosterlijk domein
gekocht door één van de meest getalenteerde oenologen van de regio: M. Perez.
Fijne, gedistingeerde wijnen zorgen voor een leuke ontmoeting met één van de
meest gerenommeerde regio’s van Spanje.

Rode wijn
FORMIGA DE VELUT - 2019 -

Excl.

Incl.

20.78

25.15

50.00

60.50

60% Grenache, 20% Carignan, 20% Syrah
CLOS GALENA - 2017 40% Grenache, 20% Carignan, 20% Syrah, 20% Cabernet

PORTUGAL
VINHO VERDE
ANSELMO MENDES
Anselmo Mendes is één van Portugals iconische wijnmakers. Hij is een van degenen
die begrijpt dat Portugal een prachtige diversiteit kent, zowel in druiven als in
wijnstreken. Op basis van zijn kennis, maar ook zijn intuïtie en natuurlijk de
modernste technologie, weet hij het beste te halen uit wat Portugal te bieden
heeft. Hij heeft zo’n beetje overal in Portugal wijn gemaakt, maar ook daar buiten.
Hier in de Vinho Verde, zijn eigen streek, werkt hij met de –in zijn ogen- drie
belangrijkste druiven van de streek: alvarinho in het dal van de Minho, loureiro in
het dal van de Lima en avesso uit het Douro-dal. Van deze drie druiven is de
alvarinho zijn ware en grote liefde. In deze druif heeft hij meer tijd en toewijding
gestoken dan in enige andere druif, met als doel zijn kenmerken en mogelijkheden
perfect te kennen, en daar zijn voordeel mee te doen in de wijngaard en in de
kelder. Voor zijn innovatieve aanpak heeft Anselmo Mendes veel erkenning
gekregen, zowel in Portugal als ver daarbuiten.
Witte wijn
PASSAROS - 2020

7.96

9.64

Alvarinho, Loureiro
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DOURO
QUINTA DO CRASTO
Quinta do Crasto is reeds eeuwen een gerenommeerd huis uit Portugal. Het
domein bezit meer dan 100 hectare waarvan 70 hectare wijngaarden op de steile
hellingen naast de Douro. Een pionier op het vlak van rode Portugese wijn én een
waar juweel uit de historische Dourostreek! De familie Cazes, eigenaren van het
beroemde Château Lynch-Bages in Pauillac en sinds 2002 ook van het Minervoisdomein L’Ostal Cazes, beperkt haar vakmanschap niet tot de productie van
prachtige Franse wijnen. In 2002 zijn de Cazes namelijk een samenwerking
aangegaan met de familie Roquette, eigenaren van Quinta do Crasto in de
Portugese Douro. De wijnmakers van beide domeinen hebben hun expertise
gebundeld en samen maken zij wijnen waarin het unieke karakter van het terroir
van de Douro en de jarenlange ervaring van de familie Cazes met de productie van
Bordeauxwijnen in het topsegment, verenigd zijn. De druiven die worden gebruikt,
zijn de autochtone rassen van de Douro en de smaak is onmiskenbaar Portugees,
maar het kenmerkend karakter van Bordeaux is herkenbaar.
Witte wijn
FLOR DE CRASTO - 2019 - Laureaat wijnkoopgids 2020

Excl.

Incl.

7.43

8.99

10.65

12.89

14.78

17.89

10.65

12.89

14.78

17.89

20.25

24.50

Códega do Larinho, Viosinho, Rabigato
CRASTO BRANCO - 2019/2020
Rabigato, Viosinho, Gouveio
CRASTO SUPERIOR BRANCO - 2019/2020
Verdelho, Viosinho
Rode wijn
CRASTO TINTO - 2019
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca
CRASTO SUPERIOR TINTO - 2017/2018
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Sousão
ROQUETTE & CAZES - 2019
60% Touriga Nacional, 25% Touriga Franca, 15% Tinta Roriz
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HONGARIJE
PANNONHALMA
APÁTSÁGI PINCÉSZET
In 996 vestigden monniken van de orde der Benedictijnen zich in de heuvels van
Saint Martin in Pannonia. Ze bouwden daar een abdij en begonnen met
wijnproductie. Vandaag bezit Panonhalmi Apátsági Pincészet 52 hectare grond en
produceert het domein jaarlijks zo`n 300.000 flessen wijn.
Twee derde van de beplantingen zijn witte druiven: Rajnai Rizling, Sauvignon Blanc
en Tramini. Daarnaast zijn ook inheemse varianten zoals Glaszrizling, Ezerjó en
Sárfehér aanwezig. Recent hebben ze ook rode druiven aangeplant zoals Pinot Noir,
Merlot en Cabernet Franc.

Witte wijn
HEMINA - 2020 - 

Excl.

Incl.

12.18

14.74

12.18

14.74

15.45

18.69

60% Chardonnay, 30% Pinot Blanc, 10% Viognier
Rode wijn
HEMINA - 2020 - 
75% Merlot, 25% Cabernet Franc
PINOT NOIR - 2019 - 
Pinot Noir

TOKAJ
HÉTSZÖLÖ
Tokaj Hétszölö is gelegen in het hart van Tokaj-Hegyalja op de zuidelijke flank van de berg Tokaj en is gekroond als het
kroonjuweel van Hongarije. Het huis werd opgericht in 1502 als een verzameling van de 7 beste gronden in de regio; de
wijngaarden Hetszolo (wat 7 gronden betekent) en Nagysszolo werden in 1772 geclassificeerd als premier cru. Tokaj Hétszölö
was het wijnhuis van het Habsburgse rijk en jaren later, na de val van het communisme, was het bij de eerste sites die
internationaal de aandacht trokken. In 2009 werd het domein overgenomen door het wereldberoemde Château Cos
d’Estournel uit de Bordeaux. Door deze overname is er een geweldige impuls gekomen in de kwaliteit en in de know-how.
Witte wijn
TOKAJ-HÉTSZÖLÖ - 2019 -

-  - Laureaat wijnkoopgids 2020

10.28

12.43

Dry Furmint
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GRIEKENLAND
PELOPONNESE - NEMEA
KTIMA LANTIDES
In de Peloponnesos bevindt zich het Griekse domein Ktima Lantides. Dit is het
project van oenoloog Andrea Lantides. Hij bezit er een wijngaard van 15ha, op een
hoogte van 650m, midden in de appellatie “Nemea”. Van zodra Andrea zijn diploma
van oenoloog behaalde in Montpellier ging hij zich verder perfectioneren bij
verschillende Bordelese topdomeinen. Het resultaat is een eigen stijl met sappige
wijnen, zonder overdreven extractie en met een zeer mooi evenwicht.
Dit is een erg mooie ontdekking in dit land dat aan de basis ligt van alle wijnbouw
in Europa. Een domein om zeker te leren kennen!

Witte wijn
LITTLE ARK - PDI PELOPONNESE - 2020/2021

Excl.

Incl.

10.58

12.80

11.32

13.70

Assyrtiko, Malagouzia
Rode wijn
LITTLE ARK - NEMEA - 2019
50% Agiorgitiko, 50% Xinomavro

SANTORINI
ARTEMIS KARAMOLEGOS
Artemis Karamolegos is het derde grootste wijnbedrijf in Santorini. Gebaseerd op
de solide fundamenten door grootvader Artemis in 1952 gelegd, maakte de
wijnmakerij een dynamische entree in de hedendaagse wijnbouw in 2004, toen
kleinzoon Karamolegos investeerde in de productiefaciliteit, de wijngaarden en
voor het eerst wijn met beschermde oorsprongsbenaming produceerde. Bijna 15
jaar later, blijven zijn wijnen prijzen winnen op internationale wedstrijden, terwijl
de exportactiviteiten blijven groeien.

Witte wijn
34 ASSYRTIKO - 2020

34.54

41.80

PYRITIS ASSYRTIKO - 2018

43.22

52.30

LOUROI PLATIA - 2017

63.14

76.40

FTELOS - 2017

OP AANVRAAG

OP AANVRAAG

PAPAS - 2016

OP AANVRAAG

OP AANVRAAG

Assyrtiko
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ARGENTINIË
PATAGONIA - MENDOZA
FABRE MONTMAYOU
Hervé Fabre, is afkomstig uit Bordeaux. In de jaren ‘90 trok hij naar Argentinië en
vond er veel oude wijngaarden die nauwelijks werden onderhouden. Zwaar onder
de indruk van het potentieel van de Malbec kocht hij voornamelijk oude
wijngaarden en bouwde hij Fabre Montmayou uit naar het voorbeeld van
Bordeaux.
De wijngaarden liggen allen in de omgeving van Mendoza, hebben een perfecte
ligging die een goede rijpheid van de druiven kan garanderen.
De wijnbouw wordt er met het grootste respect voor de natuur uitgevoerd. Mét de
traditionele waarden en zonder gebruik van herbiciden.

Rode wijn
PHEBUS - 2020

Excl.

Incl.

9.89

11.96

Malbec, Syrah

PATAGONIA - RIO NEGRO
BODEGA CHACRA
Het domein Bodega Chacra is gelegen in de Rio Negro vallei, in het noorden van
Patagonië. De streek wordt beïnvloed door de dorre woestijn in het CentraalArgentinië maar dit wordt getemperd door de Rio Negro, die naar de Atlantische
Oceaan stroomt. Het klimaat is droog, met een maximale vochtigheid van 30% en
een gemiddelde neerslag van 180 mm per jaar. Deze droogte, in combinatie met
de natuurlijke barrière van de omringende woestijn, zorgt voor een totale
afwezigheid van phylloxera en andere druifziektes. De bodem van de Rio Negro
Valley, is samengesteld uit kalksteen, zand en klei. In combinatie met de zuivere,
heldere lucht van de vallei creëert dit de ideale omstandigheden voor de Pinot
Noir. In 2004 kocht Piero Incisa della Rocchetta de eerste wijngaarden van Bodega
Chacra, die dateren van 1932. Dit biodynamische wijndomein is één van de drie
meest bijzondere en unieke wijngaarden van Argentinië en dat is ook
wijnrecensenten niet ontgaan!
Witte wijn
MAINQUÉ* - 2020 - James Suckling 96 PTN

OP AANVRAAG

OP AANVRAAG

CHACRA* - 2020 - Luis Gutiérrez 95 PTN

OP AANVRAAG

OP AANVRAAG

LUNITA* - 2018/2019 - James Suckling 97 PTN

32.84

39.74

CINCUENTO Y CINCO* - 2019/2020 - James Suckling 98 PTN

45.55

55.11

OP AANVRAAG

OP AANVRAAG

Chardonnay
Rode wijn

TREINTA Y DOS* - 2017 - Zeer uniek en beperkt beschikbaar
Pinot noir
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CHILI
MAULE VALLEY & CENTRAL VALLEY
VIÑA EL AROMO - CLOS PERDIZ
Viña El Aromo beschikt over een grote hoeveelheid eigen wijngaarden en is
hierdoor, als één van de weinige familiebedrijven in Chili altijd in staat om de beste
kwaliteitswijnen te leveren. De Franse familie Estansen startte dit wijnbedrijf in
1922 en zij hadden toen al meteen in de gaten dat Maule Valley flink wat potentieel
had om mooie wijnen voort te brengen. Vanaf 1940 komt het domein in handen van
de Chileen Victor Henriquez Solar, de vader van de huidige eigenaren die het domein
verder hebben laten groeien tot de huidige omvang.

Witte wijn
CLOS PERDIZ - 2021 - 

Excl.

Incl.

6.44

7.80

6.44

7.80

18.35

22.21

Chardonnay, Viognier
Rode wijn
CLOS PERDIZ - 2018
40% Cabernet Sauvignon, 60% Shiraz
VIÑA AROMO - BARREL SELECTION - 2017
Cabernet Sauvignon, Carmenère, Petit Verdot
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MEXICO
BAJA CALIFORNIA
LA CETTO
Mexico staat niet onmiddellijk bekend als wijnland, maar dat is buiten La Cetto
gerekend. De wijnproducent is gevestigd in Baja California, een streek die uitermate
geschikt is voor het verbouwen van uitstekende wijnen. Al in 1928 was Fon Angelo
Cetto overtuigd van de kwaliteiten van deze wijnstreek en gebruikte de kennis die
hij in zijn thuisland Italië had opgedaan voor het verbouwen van schitterende
wereldwijn. Het wijnhuis werd een traditie en is vandaag al aan de derde generatie
toe, zonder ook maar een greintje afbreuk te doen aan de kwaliteit en waarden die
door Don Angelo werden vooropgesteld.

Witte wijn
LA CETTO - CHARDONNAY - 2020

Excl.

Incl.

6.80

8.22

11.08

13.40

13.56

16.41

Chardonnay
LA CETTO - DON LOUIS - 2019 - Gold Medal - Concours Mondial de Bruxelles
Viognier
Rode wijn
LA CETTO - NEBBIOLO RESERVA - 2015
Nebbiolo

ISRAËL
IG MEROM GOLAN, IG GOLAN HEIGHTS
DOMAINE PELTER
De Israëlische wijnbouw staat aan het begin van een belangrijke revolutie. Rond
1880 werd deze gestart door Edmond de Rotschild (eigenaar van Lafite) en dus
logischerwijs, zowel in stijl als in productietechniek, onder invloed van de Franse
wijnbouw. Zoals in vele landen vind je er verschillende microklimaten terug. Het
domein Pelter ligt op 750m hoogte en werd opgericht door Tal Pelter, na zijn
terugkomst uit Australië. Waar de wijnen tot 2004 nog op het familiaal domein in
Moshav Zofit gemaakt werden, gebeurt dit vandaag op de Kibbutz Ein Zivan. Hier
werd een nagelnieuw complex opgericht, waar alle moderne technieken
voorhanden zijn. Het doel is moderne, vernieuwende en fruitgerichte wijnen te
maken, zonder aan de roots te tornen. De meeste wijnen hebben een tijdje
houtlagering gehad maar steeds met respect voor het fruit.

Rode wijn
TRIO - 2018

27.02

32.70

70% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc, 15% Merlot
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USA
AVA SONOMA COAST, AVA SANTA CRUZ MOUNTAIN
KUTCH
Hij maakte in snel tempo carrière als Wall Street-trader, totdat het geldbeluste
leven hem degouteerde. Vandaag leeft Jamie Kutch tussen de Californische
wijnranken, gedreven door passie voor pinot noir. Kutch had geen wijnopleiding,
geen familie die in wijn deed, geen zakenpartners, geen wijngaarden, geen
wijnhandel. Niets. Maar zijn smaak en passie dreven hem vooruit. En na de
blindproeverijen richtte hij zich in Sonoma, Californië, op pinot noir.

Witte wijn
KUTCH - SONOMA COAST AVA - 2019

Excl.

Incl.

47.35

57.29

41.31

49.49

Chardonnay
Rode wijn
KUTCH - SONOMA COAST AVA - 2018/2019 - Jancis Robinson 16.5 PTN
Pinot noir

AVA NAPA VALLEY
GIRARD WINERY
Vader en zoon Girard begonnen in 1975 aan hun wijnavontuur in Napa Valley. De
focus lag al van het beginnen op wijnen van topkwaliteit. 25 jaar later nam
wijnmaker Pat Roney het wijnhuis over en bouwt met zijn team dagelijks verder aan
wijnen van topkwaliteit. Toewijding, focus en passie is wat je terugvindt in de
flessen van Girard Winery, want deze drie woorden spelen tijdens het hele
wijnproces de hoofdrol.

Rode wijn
GIRARD WINERY - OLD VINE - ZINFANDEL - 2018 - James Suckling 90 PTN

27.57

33.35

32.00

38.72

Zinfandel
GIRARD WINERY - OLD VINE - PETITE SIRAH - 2018
Petite Sirah
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AVA SANTA RITA HILLS
SANDHI
Deze wijnen zagen wij al een tijd langskomen bij top sommeliers over de hele
wereld. Een nieuwe en frisse stijl Chardonnay en Pinot Noir uit de Verenigde Staten!
Wat een verschil met de rijpe en alcoholische wijnen die waar Californië om bekend
staat. Sandhi is een project wat gestart is in 2010 door Rajat Parr (top sommelier)
en Sashi Moorman (wijnmaker). Zij zagen in Santa Barbara een plek waar
Chardonnay en Pinot Noir gemaakt kunnen worden die net zo elegant zijn als
wijnen uit Europa meer bepaald uit Frankrijk. Santa Barbara County ligt in het
zuiden van Californië en heeft 5 AVA’s waarvan Santa Rita Hill’s voor Sandhi het
belangrijkste is. Daar zijn ze opzoek gegaan naar wijngaarden met oude stokken en
met noordelijke expositie. Het is in de Santa Rita Hill’s (relatief) koel en er is veel
afkoeling door wind van de stille oceaan. Sandi maakt wijnen die draaien om
finesse, een goede zuur structuur en balans. Naast Sandhi maken de heren ook
wijnen bij Domaine de la Côte, het verschil is dat daar de wijngaarden in eigendom
zijn en bij Sandhi is dat niet het geval.
Witte wijn
Excl.

Incl.

SANDHI - CENTRAL COAST - CHARDONNAY - 2019

26.83

32.46

SANDHI - SANTA RITA HILLS - CHARDONNAY - 2019

36.35

43.98

Chardonnay
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CANADA
NIAGARA PENINSULA
HENRY OF PELHAM
Henry of Pelham Winery is ontstaan rond 1842. De Winery is gelegen in de buurt van Lake Ontario en de Niagara Falls. In 1984
werd de volledige wijngaard heraangelegd zodat ze voldoende eigen druiven hadden om Estate wines te maken. De golvende
heuvels en valleien van de Short Hills bieden lange, zachte hellingen met een uitstekende afwatering en blootstelling aan de
zon. De warme zonnige dagen en koele nachten die kenmerkend zijn voor dit gebied zijn perfect voor het ontwikkelen van de
intense druivensmaken die afkomstig zijn van de complexe bodems.
Rode wijn
Excl.

Incl.

12.00

14.52

14.21

17.19

HENRY OF PELHAM - LATE HARVEST - 2018 - 37,5 CL

15.09

18.25

HENRY OF PELHAM - ICEWINE - 2017 - 20 CL

19.74

23.88

HENRY OF PELHAM - REVEL - 2020
Baco noir, Cabernet
HENRY OF PELHAM - BACO NOIR - OLD VINES - 2020 - Carolyn Hammond 94 PTN
Baco noir
Witte zoete wijn

Vidal

CAVE SPRING CELLARS
Cave Spring, dat eind 18e eeuw door Europese kolonisten werd genoemd naar de kalksteengrotten en minerale bronnen op
het terrein van de wijngaard, is genesteld op een zacht glooiend terras van de Niagara Escarpment. Dit gebied, dat bekend
staat als de Beamsville Bench en uitkijkt over Lake Ontario, is ideaal gebleken voor wijnbouw in een koel klimaat. Zoals bij elk
uitzonderlijk terroir, begint het met de bodem. Deze steenachtige kleigronden, die hoofdzakelijk afkomstig zijn van kalksteen,
leisteen en zandsteen uit de escarpe, zijn rijk aan mineralen maar arm aan organisch materiaal, waardoor een perfecte balans
ontstaat van voedingsstoffen voor de teelt van karaktervolle en verfijnde druiven. Cave Spring is geclassificeerd als een
duurzame wijnproducent en wijnmaker, wat betekent dat zij zo min mogelijk ingrijpen in de wijngaarden en kelders om de
natuur zo veel mogelijk haar gang te laten gaan bij het verbouwen van de druiven en het maken van de wijn. Het doel is de
gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken om de natuurlijke wereld waarin wij leven voor toekomstige generaties
te behouden, en tegelijk te erkennen dat het noodzakelijk is wijnen te produceren die aan de marktverwachtingen voldoen
en op lange termijn economisch levensvatbaar zijn.
Witte wijn
BEAMSVILLE BENCH - VQA - 2018

16.69

20.19

36.15

43.74

Riesling

Witte zoete wijn
ICEWINE - NIAGARA ESCARPMENT - VQA - 2017 - 37,5 CL
Riesling
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ZUID-AFRIKA
STELLENBOSCH
MURATIE
Muratie Wine Estate, gelegen op de flanken van de Simonsberg in Stellenbosch, is
gekend als één van de oudste domeinen van Zuid-Afrika. Het domein werd door
gouverneur Simon van der Stel gegeven aan de Duitse soldaat Laurens Campher
(waarnaar hun witte blend genoemd is).
In 1987 kwam het domein in handen van de Melck familie, toen Ronnie Melck
(waarnaar hun Shiraz genoemd is) het domein kocht en opnieuw grootbracht.
Ondertussen leidt zoon Rijk Melck het domein en is Hattingh de Villiers sinds enkele
jaren de wijnmaker. De wijnen van Muratie vertellen de geschiedenis van het
domein, elke wijn is genoemd naar een belangrijke persoon in het grootbrengen
van Muratie Wine Estate. De wijnen van Muratie hebben het Integrity and
Sustainability label.

Witte wijn
MELCK’S WHITE - 2021 - 

Excl.

Incl.

9.63

11.65

15.53

18.79

15.53

18.79

9.09

11.00

13.52

16.35

16.36

19.79

Sauvignon Blanc
ISABELLA CHARDONNAY - 2019
Chardonnay
LAURENS CAMPHER - 2019
47% Chenin Blanc, 27% Verdelho, 20% Sauvignon Blanc, 6% Viognier
Rode wijn
MELCK’S RED BLENDED - 2016 - 
47% Shiraz, 36% Merlot, 17% Cabernet Sauvignon
RONNIE MELCK - SHIRAZ - 2015/2016
Shiraz
GEORGE PAUL CANITZ - PINOT NOIR - 2017
Pinot Noir

LE RICHE
Le Riche Wines ligt in het pittoreske Jonkershoek Valley, dichtbij de historische stad Stellenbosch. Le Riche wines is opgericht
door Etienne Le Riche in 1996 en wordt nu gerund als familiebedrijf. Na jarenlange ervaring in de Zuid-Afrikaanse wijnbouw,
besloot hij zich te richten op de Cabernet Sauvignon, waar hij van was gaan houden. Hij kiest zijn druiven met zorg van de beste
wijngaarden in de omgeving van Stellenbosch.
Rode wijn
LE RICHE - CABERNET SAUVIGNON - 2018 - Parker 90 PTN

16.55

20.02

Cabernet Sauvignon
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REMHOOGTE
Remhoogte is een klein familiedomein opgestart door Murray en Juliet Boustred.
In 1994 kochten zij het domein gelegen op de flanken van de Simonsberg in
Stellenbosch en plantten ze nieuwe wijnstokken. Van hun eerste wijn in 1995
werden slechts 5 vaten geproduceerd.
Ondertussen brengt het domein wijnen van topkwaliteit en wordt het geleid door
de zonen Chris, wijnmaker en Rob, marketeer. Chris is een wijnmaker met een
duidelijke filosofie: wijn maak je in de wijngaard, en daar moet je als mens zo min
mogelijk tussenkomen. In de kelder proberen ze de menselijke invloed op het
eindresultaat zo beperkt mogelijk te houden. De wijnen van Remhoogte hebben
het Integrity and Sustainability label.
Witte wijn
HONEYBUNCH - 2020 - Atkin 93 PTN

Excl.

Incl.

17.29

20.92

15.19

18.38

Chenin Blanc
Rode wijn
VANTAGE - 2018
Pinotage

STELLENBOSCH VINEYARDS - CREDO
Stellenbosch Vineyards, gelegen in het bekende Stellenbosch op een steenworp
afstand van de zee, is één van de oudste wijndomeinen in Stellenbosch en tevens
ook één van de grootste wijnproducenten van de regio. De twee wijnmakers:
Abraham de Villiers en Bernard Claasen zijn zéér gedreven om de mooiste wijnen
te maken die recent vele medailles in de wacht sleepten.

Witte wijn
CREDO - VERDELHO - LIMITED RELEASE - 2018

17.58

21.27

17.58

21.27

13.73

16.61

Verdelho
CREDO - THERONA - LIMITED RELEASE - 2018 - National Wine Challenge Gold
Therona

Rode wijn
CREDO - SHIRAZ - LIMITED RELEASE - 2018 - National Wine Challenge Gol
Shiraz
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VAN LOGGERENBERG WINES
Van Loggerenberg Wines, oftewel de wijnen van “Lukas van Loggerenberg”. Hij geldt
toch wel als één van de ‘rising stars’ van de Zuid-Afrikaanse wijnbouw, volgens
menig échte kenner als Tim James, Tim Adkin en Christian Eedes. Lukas komt uit
Rawsonville bij Worcester (Breedekloof) en studeerde aan de bekende hogeschool
Elsenburg. Na omzwervingen in o.a. Frankrijk, waar hij verliefd werd op Cabernet
franc uit Loire en in de Verenigde Staten, waar hij ervaring opdeed in de Finger Lakes
(New York), kwam hij uiteindelijk terecht bij de familie Carinus in Devon Valley,
Stellenbosch. Hij maakt de wijnen voor Carinus Family Vineyards, die uitstekend zijn
en daarnaast ook zijn eigen wijnen. Zo’n constructie is niet ongebruikelijk in ZuidAfrika en levert al jaren meerdere van ’s lands meest boeiende wijnen op.

Witte wijn
KAMERADERIE* - 2021 - Beschikbaar najaar 2022

Excl.

Incl.

29.34

35.50

19.75

23.90

25.54

30.90

Chenin Blanc

Rode wijn
GERONIMO* - 2020
Cinsault
GRAFT* - 2020
Syrah

TAMBOERSKLOOF - KLEINOOD
Kleinood maakt sinds 2009 een unieke Syrah onder de naam "John Spicer". Deze wijn wordt geproduceerd in kleine
hoeveelheden (slechts 2280 flessen worden van deze vintage gemaakt) en elk jaar wordt de John Spicer in een nieuw jasje
gestoken. De druiven voor deze wijn komen van één wijngaard op het domein en worden met de hand geplukt en driemaal
gesorteerd zodat enkel de beste druiven voor de wijn worden gebruikt. De syrah werd 18 maanden gerijpt in Franse eiken vaten
waarvan 15% nieuw, 35% tweede vulling en 50% derde vulling vaten. Het is een prachtige, complexe en intense wijn met
aroma’s van rijpe pruimen, kers, cassis, ceder en kaneel. In de smaak is de wijn zéér elegant met zijdezachte tannines en een
complexe kruidigheid.
Rode wijn
JOHN SPICER* - 2010

Excl.

Incl.

62.21

75.27

Syrah

LA PETITE FERME
La Petite Ferme ligt in het oosten van Stellenbosch en is niet alleen een schitterend wijnhuis. Het is ook een echte ervaring
waar je naast het proeven van fantastische wijnen ook gastronomisch kan genieten. Je kan er bovendien overnachten en in
Zuid-Afrikaanse stijl helemaal tot rust komen. De boerderij met wijngaarden wordt gerund door een sympathiek koppel dat op
kleine schaal kwaliteitsvolle wijnen verbouwt.
Witte wijn
BABOON ROCK - 2021 - 

8.80

10.65

Chardonnay
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CONSTANTIA
CONSTANTIA GLEN
Constantia Glen is gelegen naast Kaapstad in Constantia, de oudste wijnregio van
Zuid-Afrika. De koele winden van de Atlantische Oceaan zorgen voor een
gemiddelde temperatuur van 16°C, perfect voor een langzame rijping van de
druiven.
Constantia Glen staat voor uitzonderlijke wijnen van topkwaliteit en intense
concentratie. Het 30 ha domein is gespecialiseerd in Bordelese druivenrassen
zowel in wit als in rood en produceert slechts 100.000 flessen wijn per jaar.
De wijnen van Constantia Glen hebben het Integrity and Sustainability label.

Witte wijn
SAUVIGNON BLANC - 2020 - Platters 93 PTN - Falstaff 91 PTN - Atkin 90 PTN

12.85

15.55

18.20

21.85

26.12

31.60

96% Sauvignon Blanc, 4% Sémillon
Rode wijn
THREE - 2018 - Platters 94 PTN
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
FIVE - 2014 - Platters 93 PTNSABO
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec

SWARTLAND
FRAM
Na twaalf lange jaren van het maken van echt goede wijnen, voor andere domeinen, besloot Thinus Krüger dat het tijd werd
om zijn eigen wijnen te creëren. Hier bij Fram varen we altijd in onbekend water, om moedig te zoeken naar welke geweldige
druiven er achter de volgende heuvel liggen, over de volgende horizon. Met een extreme kapitein zoals Thinus aan het roer,
kan dit alleen maar een spannende reis zijn.
Rode wijn
RED - 2020 - 

9.90

11.98

Shiraz

CARINUS
Carinus Family Vineyards is een klein kwaliteits wijnhuis gelegen aan Polkadraai Road in Stellenbosch. De chenin blanc wijnen
worden gemaakt van druiven die worden geplukt in Swartland. Veel finesses en een breed palet aan exotische fruittonen. Als
wijnmaker heeft men het nieuwe grote talent “Lukas van Loggerenberg” aangetrokken. Heel veel potentieel voor de toekomst!
Witte wijn
ROOIDRAAI* - 2018

20.04

24.25

Chenin blanc
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BOTRIVER
LUDDITE
De Zuid-Afrikaanse wijnmaker met Nederlandse wortels Niels Verburg begon zijn
carrière als keldermeester en heeft ook zijn sporen verdiend als consultant. Zijn
grote wens was en is echter het produceren van zijn eigen wijn van druiven uit een
eigen wijngaard en in een eigen kelder.
In 1999 zette hij de eerste stap in die richting met de stichting van zijn bedrijf
Luddite. De naam verwijst naar de zogeheten Luddites, volgelingen van de Engelse
textielarbeider Ned Ludd die zich begin 19e eeuw verzetten tegen de
industrialisering en oprukkende technologie door machines te saboteren. Dit
deden ze door de industriële weefgetouwen te blokkeren met hun klompen, hun
“sabots”. Niels Verburg koos de naam Luddite, omdat hij voorstander is van
wijnbouw met zo min mogelijk technologische ingrepen.
Witte wijn
SABOTEUR WHITE - 2020 - KROONKURK

Excl.

Incl.

18.60

22.50

23.55

28.50

77% Chenin Blanc, 14% Viognier, 9% Blanc Fumé
Rode wijn
SABOTEUR RED - 2019 - KROONKURK - Atkin 92 PTN
Shiraz, Cabernet Sauvignon, Mourvèdre

WORCESTER
ALVI’S DRIFT
Alvi’s Drift is een wijndomein met zeer hoogstaande wijnen. Het wijndomein is al
in familiebezit sinds 1928 en is gelegen in het hart van de Breede River Vallei, ten
zuiden van Worcester in de Western Cape.
Alvi is afkomstig van Albertus Viljoen Van Der Merwe, afgekort tot Alvi. Hij bouwde
een brug over de Breede Rivier om beter toegang te krijgen tot de boerderij. Lokaal
werd deze brug Alvi's Drift genoemd. Worcester is in volume de grootste wijnstreek
van Zuid-Afrika en ligt ten oosten van Paarl.
De wijnen van Alvi’s Drift hebben het Integrity and Sustainability label.

Witte wijn
SIGNATURE RANGE - VIOGNIER - 2020 - 

6.92

8.37

12.73

15.40

6.92

8.37

Viognier
RESERVE RANGE - WHITE BLEND - CVC - 2019 - 
Chardonnay, Viognier, Chenin Blanc
Rode wijn
SIGNATURE RANGE - SHIRAZ - 2019 - 
Shiraz
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ELGIN
RICHARD KERSHAW
Engelsman Richard Kershaw begon met het prestigieuze Master of Wine-diploma
op zak een boutique winery in Elgin. Sinds 2012 produceert hij van tientallen kleine
percelen - elk met een perfecte match tussen klimaat, bodemsoort en druivenras
fenomenale wijnen.
Voor een optimale wijngaardexpressie gebruikt Kershaw specifieke klonen uit
Bourgogne met een lage opbrengt per plant. Ook de stijl is duidelijk geïnspireerd
door topwijnen uit Europa.

Witte wijn
ELGIN - CHARDONNAY - CLONAL SELECTION - 2017 - Platters 96 PTN

Excl.

Incl.

41.40

50.09

40.81

49.38

45.86

55.50

Chardonnay
Rode wijn
ELGIN - SYRAH CLONAL SELECTION - 2015 - Platter Wine Guide 2018 - 5 stars / Tim Atkin - 93 PTN
Syrah
ELGIN - PINOT NOIR - 2017
Pinot noir

 SCHROEFDOP

HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

BIOLABEL

76

 SCHROEFDOP

HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

BIOLABEL

77

THE GARAJEEST
In Zuid-Afrika is er een heuse 'beweging' van kleine, veelal jonge wijnmakers die
vanuit hun 'garage' wijnen maken die tot de beste van het land horen. Geen
verveelde hobbyisten, maar dikwijls hoog in de wijn opgeleide wijnmakers die
opereren vanuit hun passie. Exponent van deze beweging is Callan Williams die
onder de naam The Garajeest slechts twee wijnen maakt. Van beide slechts een
paar duizend flessen en beide van opvallend hoge kwaliteit.
Callan komt van oorsprong uit Zimbabwe. Ze volgde haar wijnopleiding aan
Elsenburg College en werkte als assistent-wijnmaker bij verschillende ZuidAfrikaanse wijnhuizen. Sinds 2014 maakt ze haar eigen wijnen. Een rode Cabernet
Franc en een witte Sémillon. Die vernoemd ze naar muzikanten die wat haar betreft
een overeenkomst hebben met het karakter van de wijn: Bruce (Springsteen) is
rood en Jim (Morrisson) is wit. De druiven haalt ze uit de appellatie Elgin.
Witte wijn
JIM SEMILLON* - 2016 - Atkin 90 PTN

Excl.

Incl.

22.48

27.20

22.48

27.20

Sémillon
Rode wijn
BRUCE* CABERNET FRANC - 2015
Cabernet Franc

WESTERN CAPE
DE KLEINE WIJN KOÖP
Deze rosé van de Kleine Wijnkoop heeft de naam Klipkers gekregen. Want klipkers is ook bekend als de Candlewood boom, is
typisch voor Paarl Mountain en prominent aanwezig tussen rotsspleten. Omdat de Kleine Wijnkoop erg veel liefde heeft voor
hun landschap en leven er omheen heeft men gekozen om deze rosé de naam te geven van de welbekende boom. Midden in
Franschhoek staan de wijngaarden voor deze rosé en ze geven geweldige trossen. Door veel zon uren en koelte van de nacht
en zeewind krijgen de druiven een lang groeiseizoen.
Rosé wijn
KLIPKERS - 2021 - 

7.92

9.58

83% Shiraz, 16% Mourvèdre, 1% Grenache
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AUSTRALIË
BAROSSA & EDEN VALLEY
HENSCHKE
Het wijnhuis Henschke werd opgericht in 1861 door Johann Christian Henschke en
is daarmee een van de oudste wijnhuizen in Zuid-Australië.
Nu, vijf generaties later, is het wijnhuis ook een van de meest gerenommeerde van
Australië: hun wijnen staan bijzonder hoog aangeschreven en zijn wereldwijd
gegeerd.
Hun situering in Eden Valley is een enorme troef: deze koelere subregio van
Barossa levert door zijn hogere ligging wijnen met een ongelooflijke finesse.

Rode wijn
HENRY’S SEVEN - 2015 - 

Excl.

Incl.

27.73

32.95

37.15

44.95

Shiraz, Grenache, Viognier
JOHANN’S GARDEN - 2014 - 
Grenache

NIEUW-ZEELAND
MARLBOROUGH & CENTRAL OTAGO
PEREGRINE - MOHUA
Mohua Wines is al twee generaties in eigendom van de familie McLachlan.
Gedreven door de wens om duurzame wijnen te maken van enkele van de beste
druivensoorten op het zuidelijk halfrond, is de familie zeer nauw betrokken bij elk
aspect van het maken van de wijn. Zo zoeken ze steeds een goede balans tussen
professionele expertise en agrarische vaardigheden in elke productiefase. Ervaring
staat centraal bij het maken van goede wijnen, maar een fijne wijn kan enkel
gemaakt worden als er plezier ervaren wordt in het wijnproces. Dat zien we bij
Mohua Wines duidelijk in hun liefde en passie voor de wijn.

Witte wijn
SAUVIGNON BLANC - MARLBOROUGH - 2019 - 

13.47

16.30

19.05

23.05

Sauvignon Blanc
Rode wijn
PINOT NOIR - CENTRAL OTAGO - 2017 - 
Pinot Noir
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MAGNUM FLESSEN
Maak je keuze uit onze selectie Magnum flessen 1,5 liter – 3 liter flessen op aanvraag
Alle wijnen zijn individueel verkrijgbaar.
Excl.

Incl.

19.30

23.36

PODERI COLLA - BARBERA D'ALBA - COSTA BRUNA - 2018 - ITALIË - PIEMONTE - houten kist

33.73

40.81

PODERI COLLA - LANGHE - BRICCO DEL DRAGO - 2016 - ITALIË - PIEMONTE - houten kist

46.08

55.76

TORRE A CONA - CHIANTI COLLI FIORENTINI RISERVA DOCG - BADIA A CORTE - 2017 - ITALIË - TOSCANE - houten kist

37.97

45.94

TORRE A CONA - TOSCANA MERLOT IGT - IL MERLOT - 2017 - ITALIË - TOSCANE - houten kist

42.11

50.95

FRANKRIJK
CHÂTEAU LA NEGLY - LA CÔTE - 2019 - FRANKRIJK - LA CLAPE

ITALIË
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GIN - VERMOUT
HEYNSQUARED
Heynsquared is een brouwsel van twee broers Jan en Geert Heyneman, beide alumni
van UGent, die respect voor de natuur hoog in het vaandel dragen. Heynsquared
heeft een duidelijke missie: de wilde stadsnatuur verwerken in een smaakvol
productgamma dat iedereen op een alternatieve manier de vruchten van de stad laat
plukken. Door gecontroleerd wildoogsten van onbekende of onbeminde kruiden
(bijvoorbeeld invasieve exoten), vinden zij hun basis steevast in de ecologie van de
stad. Voor het verwerken van de kruiden ontwikkelden de broers Heyneman
verschillende atypische processen om extracten uit de natuur te destilleren.
Eindresultaat: een origineel en uniek productaanbod waarvan Ginderella, een gin op
basis van invasieve exoten uit de Gentse stadsnatuur is.

APERITIEF - VIRGINI

Excl.

Incl.

14.87

18.00

PODERI COLLA
In de jaren 1700 creëerde Carpano vermout en Pietro Colla en zijn oudste zoon Giuseppe leerden de kunst om deze
"aromatische muscatel" te produceren. Dankzij zijn wijsheid en vaardigheid werd Giuseppe de vertrouweling van Carlo Gancia,
terwijl de familie Colla hun eigen wijnen bleef produceren in Castiglione Tinella, naarmate de plaatselijke wijnbouw en productie toenam.
VERMUTH - BONMÈ - Beschikbaar voorjaar 2022
Moscato + kruidenextracten

SHERRY
BODEGAS TRADICIÓN
Bodegas Tradición is een van dé toonaangevende sherryproducenten van Spanje. De
sherry wordt gemaakt volgens het traditionele solera-systeem, krijgt een ongekend
lange houtopvoeding en wordt geproduceerd in kleine aantallen. Op het logo van
Bodegas Tradición is een man te zien die de wijn handmatig overgiet, hier is niets van
gelogen. Tijdens het productieproces wordt ambachtelijk gewerkt, zonder gebruik
van machines.
Het resultaat van het handmatig mengen van de wijnen en de lange houtopvoeding
is een product van topkwaliteit met elk jaar weer dezelfde, consistente kwaliteit. Dit
is 'the real thing', sherry zoals sherry moet zijn!

FINO* - TRADICIÓN

39.65

47.97

OLOROSO* - TRADICIÓN - VORS 30 YEARS

75.27

91.07

AMONTILLADO* - TRADICIÓN - VORS 30 ANS

78.61

95.12

PEDRO XIMINEZ* - TRADICION - VORS 20 ANS

91.31

110.49

113.22

137.00

PALO CORTADO* - TRADICIÓN - VORS 30 YEARS
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PORTO
J.H. ANDRESEN
J. H. Andresen is één van de zeldzame en laatste wijnhuizen van porto, die 100% in
familie-eigendom is. Een traditioneel familiehuis dat mijlenver weg staat van de
overgecommercialiseerde portohuizen. Opgericht in 1845 door Jann Hinrich
Andresen afkomstig van het Noord-Friese Waddeneiland Föhr. Hij emigreerde op 14jarige leeftijd naar Portugal en begon er te werken als leerling-porthandelaar. JH
Andresen werd in 1942 verkocht aan Albino Pereira dos Santos. Sinds 1962 is het
diens zoon Mário Ruy Flores dos Santos die het dagelijks beheer runt. Alle portwijnen
van het huis worden vandaag gevinivieerd in Quinta das Aranhas aan de Tua Rivier in
hartje Douro. De opslag gebeurt zoals wettelijk voorgeschreven in Vila Nova di Gaia.

Excl.

Incl.

ANDRESEN - PORTO - FINE TAWNY - RED

9.25

11.19

ANDRESEN - PORTO - FINE TAWNY - WHITE

9.25

11.19

ANDRESEN - PORTO - AGED 10 YEAR

14.70

17.78

ANDRESEN - PORTO - AGED 20 YEAR

28.50

34.49

ANDRESEN - PORTO - AGED 40 YEAR

66.32

80.25

ANDRESEN - PORTO - AGED 10 YEAR "CENTURY"

18.90

22.87

ANDRESEN - PORTO - AGED 20 YEAR "ROYAL CHOICE"

33.62

40.68

ANDRESEN - PORTO - AGED 40 YEAR

93.15

112.71

ANDRESEN - PORTO - COLHEITA 2005 - 0.75 l

21.35

25.83

ANDRESEN - PORTO - COLHEITA 1998 - 0.75 l

33.75

40.84

ANDRESEN - PORTO - COLHEITA 1997 - 0.75 l

34.85

42.17

ANDRESEN - PORTO - COLHEITA 1995 - 0.75 l

36.70

44.40

ANDRESEN - PORTO - COLHEITA 1982 - 0.50 l

50.09

60.60

ANDRESEN - PORTO - COLHEITA 1968 - 0.50 l

113.24

137.01

Fine Tawny

Aged White Ports (Individueel verpakt, 0.50l)

Aged Tawnys (Individueel verpakt, 0,75l)

Colheitas (Individueel verpakt)
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OLIJFOLIE
ONTAÑÓN – QUINTA DO CRASTO – ZYME
EXTRA VIERGE OLIJFOLIE
Olie van de eerste persing (zonder verhitting) met mechanische persen. Dit resulteert
in de hoogste kwaliteit olie, want er komt geen chemisch proces aan te pas. De
zuurgraad mag niet boven de 0,8 procent liggen, en de écht goede persers proberen
zelfs onder de 0,5 procent te blijven. Dit resulteert in een rijke smaak en een olie
waar alle natuurlijke vitaminen en mineralen bewaard zijn gebleven.
Zeer geschikt om koud te gebruiken bij een salade, maar zoals we inmiddels al weten
ook prima om mee te koken en te bakken. Kortom: de elite olijfolie!

Excl.

Incl.

7.82

8.29

QUINTA DO CRASTO - SELECTION - EXTRA OLIVE VIRGIN OIL - 500 ML

8.84

9.37

QUINTA DO CRASTO - PREMIUM - EXTRA OLIVE VIRGIN OIL - 500 ML

14.87

15.76

18.17

19.26

SPANJE
ONTAÑÓN - ” O” - ARBEQUINA - ACEITE DE OLIVA VIRGIN EXTRA RIOJA DOP - 500 ML
PORTUGAL

ITALIË
ZYME - OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA VENETO VALPOLICELLA DOP - 500 ML
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GESCHENKVERPAKKINGEN
Geef jouw fles de exclusiviteit die ze verdient.
Verras je klanten, relaties of personeel, en verpak de fles(sen) in een originele wijnverpakking.

GESCHENKDOZEN
Excl.

Incl.

1 FLES

1.24

1.50

2 FLESSEN

1.65

2.00

3 FLESSEN

2.06

2.50

6 FLESSEN

2.48

3.00

1 MAGNUM

2.48

3.00

AUTEURSRECHT
De inhoud van deze catalogus, inclusief, maar niet beperkt tot tekst, illustraties en afbeeldingen zijn exclusief eigendom van
Olivino Bv en zijn beschermd onder internationale wetten voor auteursrecht en andere wetten met betrekking tot
intellectueel eigendom. Niets uit deze catalogus mag worden gebruikt zonder dat hiervoor de uitdrukkelijk en schriftelijke
toestemming is verkregen van Olivino Bv. De in de catalogus aanwezige pictogrammen en commerciële logo’s vallen onder
het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten van hun respectievelijke eigenaren.

VERKOOPSVOORWAARDEN
Versie 2022.08. Deze prijslijst vervangt alle vorige. De vermelde prijzen zijn steeds per fles & exclusief en inclusief 21% btw.
Enkel de olijfolie vallen onder het stelsel van 6% btw. Olivino behoudt zich het recht om prijzen en jaargangen te wijzigen ten
gevolge van evoluties op de markt, verhoging van accijnzen, … Onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders
overeengekomen.
De koopwaar blijft de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen. Het risico gaat over op
de koper vanaf de levering.
* = vaste prijs
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/olivino.be
@olivino.be

’t Wulveke 8, 8210 Zedelgem
Altijd welkom na afspraak.
+32 (0)50 69 39 34
info@olivino.be
www.olivino.be
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