
ROCHES 
D’HILLAC ‘16
A.O.C. CÔTES DE BUZET

• Prachtige rode wijn gemaakt  
 met de druivenrassen van  
 Bordeaux uit het Zuid-Westen. 
• De wijn voor elke dag.
• Van het topjaar 2016.

LES TRAVERSES 
(PAUL JABOULET 
AINE) ‘17
A.O.C. CÔTES DU 
VENTOUX

• Elegante rode wijn gemaakt van  
 de Grenache en Syrah.
• Zeer mooi rijp fruit en een zeer  
 verleidelijke wijn om jong te  
 drinken bij jonge kaas.

CHÂTEAU DE 
L’HOSPITAL ‘15
A.O.C. GRAVES
• Een klassieke en evenwichtige  
 rode Bordeaux met een verfijn- 
 de geur, een volle, ronde en aro- 
 matische smaak.
• De rijping van ruim 12 maanden  
 op eikenhouten vaten is duide- 
 lijk waarneembaar. Hierdoor  
 ontstaat een subtiele geur en  
 smaak van vanille.
• Een prima begeleider van  
 rood-rundvlees, rosé gebraden  
 wild of milde kaassoorten.

 

A.O.C. BERGERAC ROOD
• Deze rode wijn verrast door zijn  
 aangename soepelheid,  zacht- 
 heid en licht kruidige toets.
• Hij is drinkklaar en kan nog een  
 2-tal jaar bewaren.
• Ideaal bij gebakken vlees, gefri- 
 tuurde vis,  lamsvlees, meloen  
 met parmaham of pasta’s.

LE PRELAT 
(BERNARD MAGREZ)
A.O.C. CÔTES DU 
RHÔNE VILLAGE ‘17
• Zeer intens donkere rode wijn  
 gemaakt uit de Syrah en  
 Grenache druif en een  
 enorme intensiteit van rode  
 vruchten.
• Ideaal bij rood geroosterd vlees.
• Opdientemperatuur 12°.
• Kan een paar jaar ouderen.
• Superkwaliteit van Bernard 
 Magrez.

BORDEAUX 
DE LARRIVET
HAUT BRION
A.O.C. BORDEAUX ‘16
• Deze krachtige en complexe  
 wijn heeft zijdezachte tannines.
• Evenwichtig en rond, zal erg  
 populair zijn bij rood vlees of  
 gerijpte kazen.
• Nu op dronk of om 3 tot 5 jaar te  
 bewaren.

Z U I D - W E S T E N R H Ô N E B O R D E A U X
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CHÂTEAU 
L’ESCADRE  
TRADITION 
‘15/’16
A.O.C. BLAYE
• Deze rode Côtes de Blaye is een  
 van de meest milde rode wijnen  
 in de Bordeaux streek. Donker  
 van kleur met een zwoele, fruit- 
 rijke aanzet.
• De aanzet in de mond is stoer  
 en bevat volop goed in de wijn  
 opgenomen tannines. Een  
 prachtige wijn van goede kom- 
 af, met een prima ontwikke- 
 lingspotentieel!

B O R D E A U X

CHÂTEAU 
HAUT MACO 
‘15
CUVEE TRADITION 
A.O.C. CÔTES DE BOURG
• Zeer complexe wijn met een  
 neus van zwart fruit, bramen,  
 bosbessen, kruiden en bloe- 
 men.
• Een smaakvolle wijn voor elke  
 dag.
• Gezien het hoge percentage  
 Merlot (60%) kan hij snel ge- 
 dronken worden bij alle  vlees-
 gerechten of bij een stukje jon- 
 ge kaas.

B O R D E A U X

CHATEAU DE 
MACARD ‘16
A.O.C. BORDEAUX 
SUPÉRIEUR
• Robijnrood tot rood met een  
 gemiddelde intensiteit. 
• In de neus rijp zwart fruit en een  
 beetje tabak.
• In de mond een sappige struc- 
 tuur, rijpe tannines en verfijnde  
 zuren.
• Rijpe Bordeaux in een fruitige  
 stijl.

B O R D E A U X

LES HAUTS 
DE VEYRIN 
‘15/’16
A.O.C. LISTRAC MEDOC
• Zeer goed gestructureerde wijn  
 uit de Medoc, met een zeer  
 donkere kleur en zeer fijne aro- 
 ma’s van cassis en rood fruit.
• Hij past uitstekend bij al uw  
 vleesgerechten.
• Opdienen tussen 16° à 18°
• Nu drinken

B O R D E A U X

CHÂTEAU 
DE BOUCHET
‘16
LA RENTIÈRE
A.O.C. BORDEAUX
• Een zeer mooie wijn met  
 smaakaroma’s van rode vruch- 
 ten; rond en vol, zeer evenwich- 
 tig met een goede afdronk.
• Een wijn die rood vlees prettig  
 begeleidt.
• Liefst bij een neutrale soort  
 kaas.  
• Opdientemperatuur 18°.
• Bewaartijd 3 tot 6 jaar.
• Groot wijnjaar 2016.

B O R D E A U X

CHÂTEAU 
CHÉREAU ‘15
A.O.C. LUSSAC 
ST EMILION
• Intens purpere wijn, aroma’s  
 van rode en zwarte vruchten,  
 glijdende en zachte smaak,  
 intens en diepe middensmaak  
 en een afdronk die vraagt naar  
 meer.
• Kan nog zeker een 5-tal jaar  
 ouderen.
• Ideaal bij gebraden vlees zoals  
 kip, rund, kalkoen, maar ook  
 lekker bij lam, wild, hert en pas- 
 ta.
• Topjaar 2015.

B O R D E A U X

CHÂTEAU 
TRAPAUD ‘14
A.O.C. ST EMILION 
GRAND CRU
• Volle en ronde wijn, enorm 
 intens en fruitvol.
• Heel mooi evenwichtig, zachte  
 en sensuele smaak en blijvende  
 afdronk.
• Absolute top.
• Voor bij uw beste gerechten  
 met alle vleessoorten.
• Kan nog 10 jaar bewaren, nu al  
 lekker.

B O R D E A U X

CHATEAU 
JULIEN ‘15
A.O.C. HAUT MEDOC
• Prachtige, karaktervolle Médoc,  
 gevinifieerd uit 65% Merlot en  
 35% Cabernet Sauvignon.
• De wijn, die een zeer intense  
 aanzet heeft, smaakt vol en ste- 
 vig, zit vol weelderig fruit en kan  
 alle mooie eindejaarsgerechten  
 de baas.
• Prijs/kwaliteit onklopbaar. Ide- 
 aal bij alle soorten gebakken  
 rood vlees, tevens gegrild, wild  
 en orgaanvlees.
• Een wijn voor de ware liefheb- 
 ber van krachtige wijnen.

B O R D E A U X B O R D E A U X

LA CROIX 
CHAIGNEAU 
‘15
A.O.C. LALANDE 
POMEROL
• Chateau La Croix-Chaigneau  
 is de tweede wijn van Chateau  
 Haut-Chaigneau. Het is gelegen  
 in de stad Néac in Lalande de  
 Pomerol. 
• Heerlijke wijn, granaatkleur,  
 vrij intens, neus van zwart fruit,  
 blonde tabak en karamel. In  
 de mond, zeer uitgebalanceer- 
 de tannines en een afdronk op  
 het fruit, waardoor de wijn een  
 zeer verfrissend modern karak- 
 ter krijgt.

8.29 8 .50
5+1
GRATIS

9.00

10 .69 17 .957 .49

8 .955+1
GRATIS 12 .5011 .79
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JAMAIS 
RENONCER ‘17
(BERNARD 
MAGREZ)
A.O.C. CÔTES 
DU ROUSSILLON

• Op eik gelagerde rode wijn ge- 
 maakt van de Syrah, Carignan  
 en Grenache druiven.
• Een wijn met een zeldzame  
 souplesse in de mond voor lief- 
 hebbers van emotionele wijnen.
• Opdienen bij kruidige schotels.

I.G.P. CÉVENNES
• Frisse witte wijn, gemaakt met  
 gedeeltelijk Chardonnay maar  
 ook met Sauvignon, Rousanne  
 en Viognier.
• Charmant, open en zacht, met  
 niet te veel alcohol, een perfecte 
 balans en een delicaat bouquet.
• De rosé is gemaakt van  
 Cabernet Sauvignon, Grenache  
 Noir, Mourvèdre en Syrah. Het  
 is een rosé de saignée die  
 intens smaakt naar kleine rode  
 vruchten. Hij is lekker fris en  
 drinkt makkelijk door. 
• Beide wijnen passen als aperi- 
 tief, maar ook bij St Jacobs- 
 vruchten, gerookte zalm of zee- 
 vruchtenschotels.

DOMAINE 
DE CIBADIÈS 
CHARDONNAY
‘17
I.G.P. D’OC

• Mooie strogele kleur met 
 groene schijn.
• Heerlijke zachte Chardonnay  
 met evenwichtige frisheid voor  
 al uw visgerechten.

DOMAINE 
DE TAVERNA 
ROOD - ‘17
I.G.P. CÉVENNES
• Zeer fruitige, jonge wijn uit de  
 Cévennes.
• Jong drinken.
• De wijn voor elke dag.
• Opdientemperatuur 14°.

L O I R E L O I R E

B O R D E A U XZ U I D - W E S T E NL A N D W I J N

DOMAINE 
GERARD 
MILLET ‘18
A.O.C. SANCERRE
• Fijne droge witte wijn (Loire- 
 streek) gemaakt van de Sauvig- 
 nondruif.
• Rijke aroma’s van acaciabloe- 
 men, citrusvruchten en jasmijn.
• Behalve bij fruits de mer en  
 asperges smaakt Sancerre  
 opperbest bij geitenkaas, vooral  
 bij Crottin de Chavignol uit deze  
 streek, bij gerookte zalm en vis  
 in saus.
• Opdientemperatuur 8 à 10°,  
 liefst jong drinken.

DOMAINE 
VIEUX 
VAUVERT ‘18
A.O.C. VOUVRAY SEC
• Evenwichtige witte wijn met de  
 aroma’s van citrusvruchten.
• In de mond komt er een vleugje  
 honing op je af en hij beschikt  
 over een lange afdronk.
• Graag drinken bij gekruide ge- 
 rechten.

CHÂTEAU 
DE BOUCHET
‘18
LA RENTIÈRE 
A.O.C. BORDEAUX
• Levendige fruitige witte wijn,  
 veelzijdige wijn die zich goed  
 leent bij visgerechten, koude  
 buffetten en als aperitief.
• Opdientemperatuur 8 à 10°.
• Bewaartijd 2 à 4 jaar.

CHÂTEAU 
PINTOUQUET 
‘18
A.O.C. BERGERAC SEC

• Zeer levendige fruitige witte  
 wijn gemaakt van 100% Sau- 
 vignon-druiven
• Leent zich goed bij visgerech- 
 ten, koude buffetten en als ape- 
 ritief.
• Opdientemperatuur 8 à 10°.
• Bewaartijd 2 à 4 jaar.

NOS 
RACINES
SAUVIGNON WIT ’18
VDP D’OC
• Dé wijn voor iedere dag.
• Zeer verfrissende wijn met veel  
 fijne fruitsmaken. Perfect even- 
 wichtig.

MERLOT ROOD ‘17
VDP D’OC
• Soepele en fruitvolle wijn voor  
 elke dag.

DOMAINE DE TAVERNA 
WIT & ROSÉ - ‘17

9 .35 7 .505 .40

5 .40 14 .99 9 .25

7 .405 .154 .99
5+1
GRATIS



9 .89 6 .69 13 .79CHIL I

LEYENDA 
CARMENÈRE 
CHILI ‘17
CASA BERNARD MAGREZ
• Bernard Magrez is een grote  
 Bordelese wijnmaker.
• Deze Leyenda uit Chili is gemaakt  
 van 100%  Carmenère. Hij is zeer  
 fruitig en vol en heeft zeer intense  
 aroma’s. Hij geeft een mooie ex- 
 pressie van zijn terroirs en zal u  
 een mooi moment bezorgen.
• Hij werd gerijpt op 20% nieuwe  
 eik.

I TAL IË

RIO CASSERO 
TOSCANA ‘18
I.G.T. TOSCANE
• Deze wijn heeft een heel mooie  
 impressie van de Sangiovese,  
 en wordt geproduceerd in de  
 regio Montalcino.
• De Sangiovese is het druivenras  
 dat gebruikt wordt voor de grote  
 Brunellowijnen.
• In deze wijn heeft hij een im- 
 pressie van rode kersen, krui- 
 den en specerijen.
• Hij is soepel, fruitig en vlot  
 drinkbaar.
• Goed bij carpaccio, pastage- 
 rechten met vlees, pizza, kipge- 
 rechten.

B O U R G O G N E

B O U R G O G N E

DOMAINE 
ALAIN 
GAUTHERON 
‘18
A.O.C. CHABLIS
• Een krijtdroge witte Bourgogne  
 van de Chardonnay-druif.
• Aroma’s van appel, bloemen,  
 honing en nootjes.
• Chablis kan het heel goed vin- 
 den met oesters, kreeft, krab en  
 alle lekkernijen uit  de zee.
• Opdientemperatuur 8 à 10°.
• Kan 5 jaar bewaren.

MAISON 
ALBERT 
BICHOT 
MACON LUGNY ‘17
• Geurend naar perzik, abrikoos,  
 rode bessen en aroma’s van  
 witte bloesem met een vleugje  
 citroen. Volle smaak in de mond  
 met een goede diepte en mooie  
 lengte.
• Serveer met schaaldieren en  
 schelpdieren, evenals wit vlees  
 in room of kaas met volle  
 smaak.
• Kan nu worden gedronken of  
 3 tot 5 jaar of langer in de kel- 
 der worden bewaard.

Z U I D - A F R I K A

R H Ô N E C H A M PA G N E C AVA P R O S E C C O

NIEUW-ZEELAND

STONY CAPE
CINSAULT PINOTAGE 
‘18
• Wijn met genereuze smaken en  
 aroma’s. Een veelzijdige en per- 
 fecte partner bij vele gerechten.
• Harmonieuze wijn.

CHARDONNAY ‘18
• Elegante, frisse Chardonnay.
• Te serveren met allerlei lichte  
 vleesgerechten of als partner bij  
 vis.

A.O.C. CÔTES 
DU RHÔNE 
VILLAGE (LAUDUN)
• Prachtige witte wijn ge- 
 maakt van Grenache blanc,  
 Clairette, Viognier en  
 Rousanne.
• De wijn komt uit rechter- 
 oever van de Rhône (Lau- 
 dun) dicht bij Châteauneuf  
 Du Pape.
• Een zeer lekkere witte wijn  
 met enorme frisheid.
• Te schenken bij al uw  
 mooie visschotels met  
 saus.
• Opdientemperatuur 8°.

GRAND CRU 
BRUT TRADITION

• Michel Henriet is een fami- 
 liaal domein uit Verzenay en  
 Magali Henriet produceert  
 magnifieke Grand Cru cham- 
 pagnes voor de prijs van een  
 gewone champagne brut.
• Deze cuvée tradition is ge- 
 maakt van 80% Pinot Noir en 
20% Chardonnay.
• Zijn stijl is er één van  
 elegantie, smaakvol en  
   verfijnd, met een blijvende  
   afdronk.
• Prijs-kwaliteit onklopbaar.

ROGER 
D’ANOIA 
BRUT 
METHODE 
TRADITIONNEL
• Droge, frisse Cava 
 met fijne belletjes.
     • Topkwaliteit.

• Zeer levendige spranke- 
 lende schuimwijn met blij- 
 vende belletjes.
• In de neus ontdekken  
 wij spoedig de aroma’s van  
 groene appel, citrusvruch- 
 ten, meloen en pompel- 
 moes.
• Het is goed uitgebalan- 
 ceerde wijn met vooral fris  
 fruit en citroen in de mond  
 en met een lange afdronk.

HANS GREYL
SAUVIGNON BLANC ‘18
• Hans Greyl Sauvignon Blanc  
 is een typisch Nieuw-Zeelandse  
 Sauvignon blanc. Hij heeft een  
 heel expressieve neus. Het aro- 
 ma spat werkelijk uit de fles bij  
 het ontkurken.
• We herkennen citrus, gemaaid  
 gras, buxus, kruisbessen, tro- 
 pische vruchten, zoals mango  
 en passievrucht en de typeren- 
 de kruidigheid.
• In de mond een fruitige en frisse  
 wijn met mooie zuren en een  
 lange afdronk. 
• Deze wijn is heerlijk bij lichte  
 salades, geitenkaas, asperges  
 of om gewoon zo te drinken.

LE PRELAT ‘17
(BERNARD MAGREZ)

MICHEL HENRIET PROSECCO TREVISO DOC 
BRUT MASOTTINA

• Het best geschikt  
 bij aperitief of bij een  
 bijzondere gelegen- 
 heid met vrienden.
• Opdientemperatuur 6  
 à 8°

7 .954 .50
5+1
GRATIS

12 .29

7 .599 .29 24 .99
9 .49


