I NOSTRI V NI
I BIANCHI
ITALIA
SOAVE - Ilatium Morini

5

15

22,5

80% Garganega - 20% Trebbiano di Soave - Veneto
Heerlijke, geparfumeerde frisse witte wijn uit Veneto. Een echte soepele doordrinker.

PINOT GRIGIO - Ronchi di Manzano

29

Colli Orientali - Friuli
De wijnstokken zijn aangeplant in 1990. De druiven worden volledig ontrist, direct gekoeld en zeer zacht geperst.
Op deze manier verkrijgt men een zachte, verfijnde en zeer zuivere smaak. Bloemig en intens.

PECORINO - Simone Capecci - Ciprea

29

Offida DOCG - Marche
Niet de kaas, wel de wijn. Simone Capecci was het die pecorino op de kaart zette in de Marche. De DOCG Offida is uniek en geeft
toppers. Heerlijke wijn bij uw pizza.

L A FRANCE
CHARDONNAY- Demi-Muid - Dom. La Colombette

32

IGP Pays de l’Hérault - Languedoc
Super stijl van Chardonnay met een mooie eiken toets. De houten vaten die gebruikt worden zijn dubbel zo groot als een barrique, en geven een subtielere smaak aan de wijn. Voor de liefhebbers van volle witte wijnen.

CHÂ A TEAUNEUF-DU-PAPE - Julien Masquin

49

Montplaisir - Sud-Rhône
De ondergrond van deze wijngaard bestaat uit zand en grind.Alle druiven worden met de hand geoogst. Vinificatie in oude houten vaten, nadien een verdere rijping sur lie. Complexe witte wijn met zeer lange finale.

OOSTENRIJK
GRUNER VELTLINER - Waltner

22

Wagram - Niederösterreich
De ondergrond van deze wijngaard bestaat hoofdzakelijk uit zwarte aarde. Een belangrijke factor voor de rijpheid van de druiven. Deze zwarte aarde houdt na een regenbui het water langer vast, waardoor de druiven die geoogst worden net iets frisser
zullen smaken.

R O S AT O
BARDOLINO CHIARETTO - Le Morette

5

15

22,5

Veneto - Italië
Zeer verfijnde rosé. Mooie volle smaak die lang nablijft in de mond. Zomers lekker. Op dit domein wordt gewerkt met respect
voor mens en natuur.

PRESTIGE ROSEÉ - ChAteau Guilhem
Malepère AOC - Languedoc - Frankrijk
Niet echt Languedoc zou je zeggen op basis van de druivensoorten in deze rosé.
Gemaakt van typische Bordeaux rassen zoals Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc. Stevig glas rosé.

26

ROSSI
ITALIA
ROSSO PICENO - Collemura

5

15

22,5

50% Sangiovese - 50% Montepulciano - Marche
Een zeer evenwichtige blend van 2 druivensoorten. Geoogst in verschillende ‘tries’ gedurende de eerste 14 dagen van oktober.
Vergisting op cementen cuve. En gedurende enkele maanden gerijpt op oude eikenhouten vaten.

ROSSO PICENO SUPERIORE - Picus

25

30% Sangiovese - 70% Montepulciano - Marche
Exact 70% montepulciano en 30% sangiovese. Geoogst in de eerste 14 dagen van oktober. Vergist in inox en nadien een rijping
van 12 maanden op barriques die al enkele jaren gebruikt zijn. Misschien wel de beste Rosso Piceno die er is!

SAGRANTINO / SANGIOVESE - Tili

27

Assisi - Umbrië
Natuurlijk gemaakte wijn uit Assisi. De perfecte wijn voor diverse pizza. Krachtig en smaakvol.

BRUNELLO DI MONTALCINO - Ventolaio

66

Toscane
Een wijn die bij vele mensen tot de verbeelding spreekt. Dit familiale bedrijfje maakt in beperkte oplage wijn. Het is nu de 5e
generatie die, met een grote liefde voor de natuur, wijn maken. De wijngaarden liggen allemaal ten zuiden van Montalcino. De
kenners weten dat dit het hoogst gelegen gedeelte van de DOCG is. De wijnstokken genieten dus van een uitzonderlijk micro-klimaat. Het beste klimaat om bewaarwijnen te maken. 48 maanden gerijpt in vaten van Franse en Sloveense eik.

L A FRANCE
LALANDE-DE-POMEROL - Grand Ormeau

36

Libournais - Bordeaux
Dit familiale wijndomein ligt in Néac, het hart van de appellatie. Jean- Paul Garde, de eigenaar en wijnmaker, heeft er 15 ha
wijngaard, op een schitterend terroir van kiezel en silex. Hierdoor krijgen de wijnen een zeer mineraal karakter. Alle druiven
worden steeds manueel geoogst, bij optimale rijpheid. Na de vergisting rijpt de wijn verder in Franse eiken barriques.

PORTUGAL
DOURO RESERVA - Alice

24

Vieira de Sousa - Douro
Hier worden de druiven allemaal met de hand geoogst. Wat wel arbeidsintensief is. Doch op deze manier kan er al een selectie
gemaakt worden. Vergis in inox citernes.

SPANJE
RIOJA CRIANZA - Bodegas Taron

25

Rioja Alavesa
Klassieker uit Rioja met een stevige houtrijping. Mooie wijn, ieders vriend.

G R A P PA
GRAPPA DI BAROLO - Josetta Saffirio
Piemonte - Italië
De allerbeste grappa, houtgerijpt!

8

