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Hagn
Grüner Veltliner Weinviertel
DAC. 2019

Wijngaard heeft een zand-leem bodemstructuur. Hierdoor krijgen we
de typische karaktereigenschappen van de druif Grüner Veltliner nl.
het “peper” kruidig karakter. Deze wijn is elegant, vruchtig en kruidig
in de neus. Toetsen van perzik, abrikoos en licht exoot met
animerende zuren geeft een frisse elegante wijn.
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Stiegelmar
Weissburgunder
2019

De druiven voor deze wijn stammen van een humus-, kalkrijke
en bruinaarde bodem. We krijgen een wijn met floraal en
exotische neus van mango, perzik en ananas toetsen. Een fijne
vooral elegante wijn met mineraal op achtergrond.
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Girlan
448 Bianco
2019
Wijn komt uit Zuid-Tirol. De combinatie van Weissburgunder,
Chardonnay en Sauvignon Blanc kenmerken de wijn als de
topdruiven uit de regio. Een wijn die een allemans vriend is kan
genoten worden als aperitief tot een toch al meer gestructureerd
gerecht
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Hagn
Cuvée Komptur
2018
Een gewaagde combinatie van Pinot Noir met Merlot. De wijn
gaat voor 24 maanden op zowel grote fusten als in barrique. De
wijn met zijn donker purperachtige kleur straalt kracht als
elegantie uit. Toetsen van cassis, donkere rijpe vruchten maakt de
wijn complex. Een bewaarwijn met veelzijdigheid aan inzet in
gastronomie
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Stiegelmar
St.Laurent Apfelgrund
2017
Sankt Laurent druif heeft in zijn roots kenmerken zoals een
Pinot Noir. De stokken staan op humus-, kalkrijke en
bruinaarde bodem met nog ondergrond van gesteente.
Hierdoor bekomen we een rode wijn met kersenvrucht en
fijne kruiding. Fijne zuurstructuur geeft elegantie aan de wijn
die toch een jaar houtlagering genoot.

z

Girlan
448 Rosso
2019
Wijn komt uit zuid-Tirol. In deze wijn vinden we de druiven Pinot Noir, Lagrein
als Vernatsch. We vinden dan ook van alle druiven een karakter terug in deze
wijn. Pinot Noir geeft fijne vrucht en elegantie, Lagrein is de powerdruif met
donkere kleur en stevig rode vruchten en de Vernatsch is fijn met toets van
rode bessen en een mooi zuurkarakter. Een wijn die veel inzetbaar is, van een
goed glas tot een stevig maaltijd begeleider.
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THADEA Vino Spumante
Rosato BRUT BIO, Terre
Margaritelli

Druiven: Sangiovese
Wijnregio: Torgiano
Beschrijving: Lichtrozige schuimwijn, gemaakt op Italiaanse wijze
(methode Charmat, gisting in kleine, gesloten inox vaten). Een frisse
en droge structuur met stevige bubbels en een uitgebalanceerd,
verfijnd aroma met bloemige en fruitige toetsen van o.a. kersen en
pompelmoes. Elegant, mineraal, complex, maar vooral heel
aangenaam om te drinken. Er staat een distelvink op het etiket
afgebeeld.
Serveertip: Lekker als aperitief, maar zeker ook geschikt bij
rundscarpaccio, fijne charcuterie of verse tonijnsteak (kort gebakken
of rauw).
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BELLORO, Orvieto DOC
Classico Secco 2019, Custodi

Druiven: Procanico 30%, Grechetto 40%, Drupeggio, Verdello,
Chardonnay elk 10%
Wijnregio: Orvieto
Beschrijving: Een uitstekende blend zoals een Orvieto Classico hoort
te zijn: fris, fruitig en mooi gestructureerd met aangename zuren.
Belloro is een allemansvriend als aperitief en een geliefde begeleider
van zonnige voorjaarsdagen of warme zomeravonden.
Serveertip: Gekoeld drinken (8°C). Geen bewaarcapaciteit
(maximum 1 jaar). Ideaal voor op het terras. Kan ook bij mosselen
natuur, witte vis of lichte salades.

z CA´ VITI - Orvieto Classico
Superiore DOP 2019, Cantine
Neri

Druiven: Grechetto 40%, Procanico 40%, Chardonnay 20%
Wijnregio: Orvieto
Beschrijving: Superieure Orvieto-blend van mooi gerijpte druiven. De
neus is intens fruitig en fris met bloemige aroma’s. In de mond is deze
witte wijn uitgebalanceerd met voldoende zuren, mineraliteit en een
frisse fruitigheid.
Serveertip: Je kunt deze wijn op twee manieren combineren bij je eten.
Bij romige sauzen (bv. vol-au-vent) geeft deze wijn een extra frisse
toets aan het gerecht. Daarnaast gaat deze wijn ook heel goed samen
met een frisse lentesalade, bijvoorbeeld met geitenkaas. Ook heel
lekker bij pasta vongole of scampi.
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GRECHETTO Umbria IGT
2019 BIO, Moretti Omero

Druiven: Grechetto 100%
Wijnregio: Montefalco/Giano dell’Umbria
Beschrijving: Droge, gestructureerde witte wijn met een subtiel aroma
van pompelmoes, perzik, amandelen, verse kruiden en een minerale,
rijpe afdronk. Een frisse, gebalanceerde en elegante wijn.
Serveertip: Gekoeld drinken (8°C). Geen bewaarcapaciteit (maximum 1
jaar). Gaat goed samen met kabeljauw, falafel of hartige salades zoals
ceasar salad.
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ALBACO Orvieto Classico
Superiore DOC 2018 BIO,
Altarocca

Druiven: Grechetto, Chardonnay (2 maanden vatrijping), Procanico
(Trebbiano Toscano)
Wijnregio: Orvieto
Beschrijving: Elegante, vatgerijpte biowijn met een strogele kleur en
gouden schijn. Het aroma is vol en fijn, licht getoast met toetsen
van acacia en zoethout. In de mond is deze wijn complex, vol en
kruidig.
Serveertip: Niet te koud drinken (12°C). Weinig bewaarcapaciteit
(maximum 1-2 jaar). Lekker bij gerookte zalm of pasta met kip in
een lichte roomsaus. Ook een mooie begeleider van in boter
gebakken vis.

z
CALICANTO Trebbiano
Spoletino I.G.T. 2017, Villa
Mongalli
Druiven: Spoletino 100%
Wijnregio: Montefalco/BevagnaBeschrijving: Villa Mongalli maakt een
nagenoeg perfecte Spoletino die de typische kenmerken van deze Umbrische
druif tot uiting brengt. De kleur is strogeel en de neus uitbundig met exotisch
fruit en bloesems als belangrijkste aroma´s. In de mond is deze wijn vol en
fruitig met een stevige structuur. De afdronk is warm en lang.
Serveertip: Niet te koud drinken (14°C). Bewaarcapaciteit: nu op dronk, maar
kan 3 tot 5 jaar rijpen in de kelder. De kleur, geur en smaak zal fel veranderen
als je deze wijn bewaart: naar donkergeel, vettig in de mond en complexe
geuren van o.a. petroleum (zoals met oude Riesling). Culinair is deze wijn een
verrassend aperitief, maar ook gepast bij verfijnde visgerechten (zonder
room!) of kreeft. Kan ook bij hoevekip en kruidige gerechten.
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MATILE ROSA Umbria IGP
Rosato 2019, Cantina
Cardeto

Druiven: Sangiovese, Merlot en Cabernet
Wijnregio: Orvieto
Beschrijving: Deze Italiaanse rosé is fris, soepel en fruitig. De
zachte persing van enkel rode druivensoorten uit Orvieto geeft de
wijn een lichte, zalmroze kleur. Een vlotte rosé wijn voor een
instant zomers gevoel.
Serveertip: Ideaal op een zonnig terras of bij een lichte barbecue.
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AMOROSA Umbria Rosato
IGT 2019, La Fonte

Druiven: 70% Sangiovese 30% Merlot
Wijnregio: Montefalco/Bevagna
Beschrijving: Aangename en zachte rosé met florale en fruitige
toetsen. De naam Amorosa betekent verliefd of liefdevol. Een
romantisch wijntje dus!
Serveertip: Koel serveren op het terras, eventueel met wat hapjes.
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ROCCASCOSSA Umbria IGP
2018 BIO, Terre Margaritelli
Druiven: Sangiovese, Cabernet Franc en andere lokale druiven
Wijnregio: Torgiano
Beschrijving: Volle rode biologische wijn met een zachte afdronk, lichte kruidigheid en
een fruitig karakter van rode vruchten en bosbessen met enkele aardse toetsen. Hij
heeft een intens robijnrode kleur, een fijn maar persistent aroma, fruitige smaak en is
heel evenwichtig. Het voordeel van een blend ( = een wijn die samengesteld is uit
verschillende druivenrassen) is dat de smaken van elke druivensoort elkaar in
evenwicht brengen. Elk wijnjaar kan de verhouding een beetje anders zijn, naargelang
de oogst, de rijpheid, de smaak, … van elke druivensoort apart. De Roccascossa is hier
een voorbeeld van. Elk jaar is deze wijn een beetje anders, maar de stijl blijft wel
dezelfde. De gebruikte lokale druivensoorten worden niet benoemd, omdat ze niet de
hoofdrol spelen. Sangiovese is steeds de basis en Cabernet Franc vult altijd aan. Deze
laatste geeft zoals Cabernet Sauvignon kracht, structuur en tannine aan de wijn,
hoewel in mindere mate dan Cabernet Sauvignon.
Serveertip: Lekker bij bereidingen met champignons door de aardse toetsen. Kan ook
goed bij (vegetarische) stoofschotels van linzen of bonen.
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ROSSOBASTARDO Umbria
IGT Rosso 2017, Signae

Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon en Sagrantino
Wijnregio: Montefalco
Beschrijving: Uiterst originele rode wijn en rijk van smaak: een ware
fruitexplosie! Door de Sagrantino-druif is deze wijn zonder vatrijping toch
behoorlijk uitgesproken, maar vooral het fruit spreekt voor zich: zeer rijpe,
zelfs confituurachtige kersen, bramen en bosbessen.
Serveertip: Combineert goed met charcuterie of kaasschotel. Past ook bij
simpele vleesgerechten zoals lasagne of pasta met ragù (bolognaisesaus).
Ook de ideale wijn om van te genieten zonder maaltijd.
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BENOZZO Umbria IGT Rosso
2015, Signae

Druiven: Sagrantino druiven, rijping in eiken vaten
Wijnregio: Montefalco
Beschrijving: Uiterst originele rode wijn en rijk van smaak: een ware fruitexplosie!
De Sagrantino druif is hier niet gebruikt zoals de traditie dat voorschrijft, maar
eerder op de wijze van “Amarone”, een bekende rode wijn uit Noord-Italië. Een deel
van de druifjes werd ingedroogd, waardoor er een enorme fruitconcentratie ontstaat
die een aangenaam tegenwicht biedt aan de tannine. De houtrijping geeft een
getoaste toets en ondersteunt de stevigheid en structuur van de wijn. Warme, lange
afdronk.
Serveertip: Serveren op 18°C. Redelijke tot lange bewaarcapaciteit in een goede
kelder (5-7 jaar), maar is nu al goed te genieten. De ultieme “vino per
meditazione”, maar als je er graag bij eet, mag het een stevig vleesgerecht zijn.
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MONTEFALCO ROSSO DOC
2017 BIO, Moretti

Druiven: 70% Sangiovese, 25% Sagrantino, 5% andere rode
druiven, 12 maanden tonneaux en barriques
Wijnregio: Montefalco/Giano dell’Umbria
Beschrijving: Intense rode wijn met massa´s rood fruit, bosbessen,
viooltjes, een aangename kruidigheid en een licht getoaste eerste
impressie. In de mond is deze wijn vol, alcoholisch met duidelijk
aanwezige tannine. Lange en fruitige finale. Gerijpt in vaten die
eerder zijn gebruikt voor de Sagrantino. Een echte terroirwijn (=
een wijn die gemaakt is van typische druivensoorten voor een
bepaalde regio, die de aarde of de grond van de wijngaard
weerspiegelen)
Serveertip: Serveren op 18°C. Open de fles bij voorkeur enkele uren
op voorhand. Kan gemakkelijk 5 jaar rijpen in de kelder. Combineert
goed met rozemarijn en gerijpte harde kazen zoals Pecorino.
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Cava de Pró
Herkomst: Penedès / Spanj
Druiven:

50% Xarel-lo, 30 % Macabeo en 20% Parelladae

Smaakprofiel: Cava de Pró rijpt gedurende 15 maanden in de kelders. De
pareling is bijzonder fijn en persistent. Cava de Pró rijpt gedurende 15 maanden
in de kelders. De pareling is bijzonder fijn en persistent. U kan deze cava
schenken als aperitief. Door zijn vrij droge afdronk past hij ook perfect bij fruits
de mer en visgerechten.
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Il Poggiarello
Frizzante
Herkomst: Emilia-Romagna / Italië
Druiven:

100% Ortrugo

Smaakprofiel: Heerlijk zachte afdronk met smaken van peer, ananas, kiwi en
abrikoos. De elegante bubbels zorgen voor een evenwichtig en zacht mondgevoel.
Frizzante is zeer geschikt als aperitiefwijn en kan ook geschonken worden bij
tapa's, pasta en fijne vleesgerechten.
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Philippe de
Charmille
Herkomst: Vin de Pays / Frankrijk
Druiven:

100% Chardonnay

Smaakprofiel: Het bouquet is verrassend fris met tonen van perzik, peer en kiwi.
In de mond een beetje smeuïg, maar met de nodige flair. Kan gebruikt worden als
passe-partout: aperitief, drinkwijn en als begeleider van (lichte) maaltijden.
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Les Bertholets
Herkomst: Pays d'Oc / Frankrijk
Druiven:

100% Chardonnay

Smaakprofiel: Chardonnay met een duidelijk, aanwezige houtoets. De smaak
is rond en vol en voorzien van tropisch fruit en vanille, met een licht kruidige
toets. Kan gecombineerd worden met pasta en chinees.
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Balbas
Herkomst: Rueda / Spanje
Druiven:
100% Verdejo
Smaakprofiel: Een bijzonder frisse en opwekkende wijn met florale neus. De
smaak is heel intens en gevarieerd: mango, limoen, banaan en ananas
passeren allemaal de revue. In de finale een zacht en onopvallend bittertje.
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Tapiz Alta Collection
Herkomst: Mendoza / Argentinië
Druiven:

100% Chardonnay

Smaakprofiel: Het bouquet is gevarieerd met exotisch fruit, peer en abrikoos.
Stijlvolle en complexe chardonnay gemaakt van oude wijnstokken en met
rijping op eiken vaten. Past bij rijke visschotels en wit vlees.
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Pouilly-Fumé
Domaine Figeat
Herkomst: Loire / Frankrijk
Druiven:

100% Sauvignon

Smaakprofiel: Loirewijnen hebben eerder een minerale toets met de nodige
complexiteit en kunnen vooral de geoefende wijndrinker bekoren. Bij deze wijn
wordt geen houtlagering toegepast waardoor de fruitige smaken overheersen.
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Château Les
Fontenelles
Herkomst: Bergerac / Frankrijk
Druiven:

Merlot en Cabernet Franc

Smaakprofiel: Heel fruitig bouquet van frambozen, aardbeien en cassis. Door
zijn jeugdig karakter is deze wijn een aangename dorstlesser. Ijskoud schenken
als aperitief of partywijn en is ook een perfecte match voor barbecue en
fondueschotels.
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Château Nozières
Le Gravis
Herkomst: Côtes du Lot / Frankrijk
Druiven: 100% Malbec
Smaakprofiel: Aroma's van granaatappel, frambozen en laurier. De smaak is
mooi gestructureerd en gevarieerd met ook hier opnieuw rood fruit. Roséwijnen
zijn ideaal als starter voor bij de hapjes. Staat zeker niet mis naast gebakken
zalm, alleen al voor de kleur.
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Finca la Estacada
Herkomst: Ucclés / Spanje
Druiven:

100% Tempranillo

Smaakprofiel: Kersen, tijm en laurier zijn duidelijk herkenbare geuren. De
wijn krijgt zes maanden houtrijping. Dit geeft meer body aan deze eerder
fruitige wijn.
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Sant'Andrea
Herkomst: Puglia / Italië
Druiven:

100% Primitivo

Smaakprofiel: Het geurenpalet geeft vooral donker fruit: zwarte kers, blauwe
pruimen, bosbessen en een vleugje drop. Ook in de mond proef je
braambessen, kersen en cassis. Fantastisch product uit Zuid-Italië.
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Le Fonti Chianti
Classico
Herkomst: Toscane / Italië
Druiven: 100% Sangiovese
Smaakprofiel: Dit is een klassieker van formaat. Het bouquet geeft een
combinatie van afwisselend rood fruit, vanille uit het eikenhout en naar het einde
toe een subtiele mokkatoets. Topper uit een van de mooiste Italiaanse
wijnregio's.
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1884 Reservado
Herkomst: Mendoza / Argentinië
Druiven:

100% Syrah

Smaakprofiel: De mooie, donkerpaarse kleur geeft al meteen het karakter
van de wijn weer, met de nadruk op het rijpe, donkere fruit en een pittig
pepertje in de finale. Tophuis uit de bekende Argentijnse wijnstreek.

