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proeverij
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Beste wijnliefhebber,
Het is fijn dat we u weer mogen begroeten op
één van onze proeverijen.
In dit boekje vindt u de omschrijvingen van de
wijnen. Zo heeft u de nodige informatie om
een goede keuze te kunnen maken tijdens het
proeven.
Er staat een ruime selectie wijnen uit ons
assortiment voor u op tafel. Wij hebben ons
best gedaan om een goede afspiegeling van
ons totale gamma te geven.

NAJAARSPROEVERIJ
2021

De perfecte volgorde van de wijnen blijft een
uitdaging. We hebben gepoogd de wijnen in
te delen op zulke manier dat u opbouwend
kan proeven van lichte, frisse wijnen naar de
rijkere en zwaardere wijnen. Op die manier
zou u alle wijnen op een optimale manier
moeten kunnen beoordelen.
Wij wensen u een boeiende en aangename
proeverij toe!
Het team van De Heerlyckheid

Wijnen de Heerlyckheid
Pretoriastraat 28 - 2600 Berchem
Tel.03/235.84.94
woensdag t/m vrijdag van 10 tot 19u
zaterdag van 10 tot 18u
info@heerlyckheid.be
www.heerlyckheid.be
én op facebook!

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord
Inhoudsopgave

GOUDEN PROEFREGELS
Wij adviseren u om de proeflijst van tevoren te
bekijken en de wijnen aan te kruisen die u wilt proeven.
Meestal loopt het beoordelingsvermogen na het proeven van 20 à 25 wijnen sterk terug. Proef daarom selectief.

Proefregels, kortingen, leveringen
Mousserende wijnen
Witte wijnen
Fris/mineraal
Vlezig/aromatisch

PRIJZEN EN KORTINGEN
Genoemde prijzen zijn per fles, in euro en inclusief
BTW. (onder voorbehoud van drukfouten). Uiteraard
stellen wij het op prijs als u naar aanleiding van het
geproefde gebruik wilt maken van de bestellijst.

Vol/houtgerijpt

We hanteren een netto prijs, die enkel geldig is tijdens
de proefdagen.

Rosé wijnen

Voor alle duidelijkheid ziet u in dit proefboekje zowel
de normale winkelprijs als de speciale proeverijprijs
vermeld staan. Deze netto prijzen worden automatisch
toegekend.

Orange Wine
Rode wijnen
Licht/elegant
Vol/rond

Indien u meer dan 120 fl afneemt, kunt u nog altijd
opteren voor de directe korting van 15%. Deze geldt op
de normale winkelprijs en zal geldig zijn op de volledige
aankoop.

Krachtig/Gestructureerd

LEVERINGEN

Bestellijst

Levering geschiedt in Groot-Antwerpen vanaf €125
en vanaf € 250 in de rest van het land. Onder deze minima rekenen wij een deelname in de transportkosten
aan.

CIDER
1. Cider du Condroz Brut

WIT FRIS/MINERAAL
8,55

Cider Brut – Bârsy - België
9,50
La Cidrerie du Condroz is een coöperatie met een maatschappelijk doel gebaseerd op sterke waarden, gericht op
respect voor de natuur en de mens. De ciders worden geproduceerd van uitsluitend oude variëteiten van onbehandelde
Belgische appels. De ciders worden op de "ouderwetse" manier geproduceerd, die zeer gelijkend is op de méthode
Champenoise . Het duurt meer dan 10 maanden om een afgewerkt product te verkrijgen. Geen sulfieten, geen aroma's,
geen filtratie... Alleen verse en goed gerijpte appels! Heerlijk!
Uw beoordeling:

MOUSSERENDE WIJNEN
2. Cava Brut

6. 2020 Orvieto Classico ‘Torricella’

7,00

DOC – BIGI – Italië
7,75
Een blend van hoofdzakelijk trebbiano toscana en grechetto.
De geur is vrij strak, met zachte aroma’s van steenvruchten,
roze pompelmoezen en groene citroenen. In de smaak is de
aanzet droog, maar waaiert uit tot een zachte, afgeronde,
lichtfruitige afdronk.
Uw beoordeling:

7. 2020 Fumées Blanches Sauvignon Blanc

7,45

Côtes de Gascogne IGP – François Lurton – Frankrijk 8,25
Zeer frisse, klassieke sauvignon blanc. In de neus tonen van
citrus, witte bloemen en nuances van exotisch fruit en brandnetel. De smaak is elegant, met een mooie balans tussen de
zachte aanzet, met fruitige en grasachtige aroma's, en de
frisse afdronk met een aanhoudende mineraliteit.
Uw beoordeling:

12,95

AOP– Caves de Marsigny—Frankrijk
14,45
De Brut Réserve combineert op elegante wijze het fruit en de
sappigheid van de pinot noir met de finesse van de chardonnay en de delicate kruidigheid van de aligoté variëteit. Zeer
soepele en verfijnde schuimwijn.
Uw beoordeling:

4. Drappier Carte d’Or

6,55

Pays d’Oc IGP – Caves Languedoc Rousillon - Frankrijk 7,45
Deze vermentino is aromatisch met tonen van wit/geel fruit,
een tikje balsamico en een lichte rokerigheid. In de smaak
heeft hij een vettige aanzet met een mooie frisheid van citrusvruchten op afdronk. Een zeer mooi gebalanceerde wijn,
inzetbaar bij de maaltijd of gewoon op zichzelf.
Uw beoordeling:

9,45

Cava DO – Canals Nadal – Spanje
10,45
Dit is een klassieke blend van xarel-lo, parellada en macabeu.
Deze cava is zeer fris van stijl met aroma’s van citrus en groene appel maar vooral ook een zeer aangename minerale ondertoon.
Uw beoordeling:

3. Crémant de Bourgogne Signé

5. 2020 Vermentino

8. 2019 Côtes du Rhône Blanc

7,90

AOP – Dom. de la Gayère – Frankrijk
8,95
Blend van clairette en bourboulenc , twee lokale druiven uit
het Zuiden van Frankrijk. Dit geeft een typische witte Rhône
wijn: zeer aromatisch. De wijn verblijft niet op eiken vaten en
heeft dus eerder een licht verfrissend karakter. Zeer mooie
prijs/kwaliteit!

26,05

Champagne AOP – Maison Drappier – Frankrijk
28,95
75% Pinot Noir, 15% Chardonnay en 10% Pinot Meunier. De
kalkrijke bodem zorgt voor de herkenbare en expressieve
stijl. De cuvée 'Carte d'Or' is een voller type van Champagne
maar tegelijk ook zeer fruitig. Deze kan perfect dienen als
aperitief maar is ook een Champagne die uw volledige maaltijd kan begeleiden.
Uw beoordeling:

9. 2018 Giocato Rebula

8,35

Goriska Brda– Aleks Simcic – Slovenië
9,25
De Rebula druif is de oudste autochtone druif uit de regio.
Deze wijn geeft het typische karakter van de druif goed weer
met frisse zuren met subtiele fruitaroma’s en hinten van acacia in de afdronk.

10. 2020 Weissburgunder

8,50

Pfalz– Weingut am Kaiserbaum – Duitsland
9,45
Deze weissburgunder, de variëteit die internationaal bekend
staat als pinot blanc, blinkt uit in fruitigheid. De wijn is bijzonder zuiver en aromatisch. Dit maakt hem daarom een
geschikte partner bij bijvoorbeeld Oosterse gerechten met
veel kruiding en smaak. Ook in de zomer op het terras een
zeer aangenaam glas wijn .
Uw beoordeling:

11. 2020 Fitapreta Branco

10,75

Alentejo DO – Fitapreta – Portugal
11,95
Een field blend van twee verschillende wijngaarden met relatief oude wijnstokken. Vooral gerijpt op inox vaten, een zeer
klein deel rust een tijd op hout. Een echte terroir wijn. Bleke
citroengele kleur met een intens aroma van citrus en een
verfrissend mineraal randje. Volumineus mondgevoel , eindigend met een indrukwekkende frisheid en een aanhoudend
fruitaroma in de afdronk. !
Uw beoordeling:

14. 2020 Hirschvergnügen Grüner Veltliner

15. 2020 Rings Riesling

11,20

Bierzo DO – Bodegas Attis – Spanje
12,95
Tweede project van Attis en op basis van 100% godello. De
wijn rijpt sur lie gedurende 3 maanden. Een zuivere expressie
van deze lokale variëteit die een iets voller karakter heeft
dan de bekendere albariño. In de neus vooral wit fruit en
florale aroma’s. Een verfrissende aciditeit in de afdronk zorgt
voor het elegante karakter van deze mooie wijn.
Uw beoordeling:

13. 2020 Xion Albarinõ

11,20
Rias Baixas DO – Bodegas Attis – Spanje
12,95
Deze Xion is de basiswijn van Bodegas Attis. Hij rijpt gedurende 4 maand sur lie en wordt gekenmerkt door wit fruit en
citrus en uiteraard de kenmerkende lichte ziltige, minerale
toets. Zeer mooie wijn die zeer goed samen gaat met al het
eten dat de zee te bieden heeft.
Uw beoordeling:

11,75

Pfalz – Weingut Rings – Duitsland
13,85
De basis riesling van het domein. De druiven worden manueel geoogst. De wijn wordt vergist met inheemse gistsoorten
en verblijft een tijdje sur lie in inox tanks. Een typische frisse
en fruitige riesling uit de Pfalz met een mooie aciditeit. Zeer
mooie structuur en lengte!
Uw beoordeling:

16. 2020 Lehmener Riesling

12. 2020 Sangarida Godello

11,40

Kamptal DAC – Weingut Hirsch – Oostenrijk
12,95
Deze basiscuvée van Weingut Hirsch toont de typische fruitige en kruidige kwaliteiten van de grüner veltliner druif. Hij
wordt getypeerd door aroma’s van groene appel, wilde kruiden en lichte hint van witte peper. Een levendige en frisse
witte wijn die zich vlot laat drinken. Bovendien biologisch.
Uw beoordeling:

18,45

Mosel –Materne & Schmitt – Duitsland
20,95
De wijn ondergaat 4 tot 8 uur schilmaceratie en wordt verder
gevinifiëerd volgens de principes van minimale interventie.
Zeer licht gefilterd en minimale toevoeging van sulfiet voor
stabilisatie. Door de kalkrijke leisteenbodem is deze riesling
eerder gedomineerd door minerale aroma’s met daarnaast
citrus en groen fruit. Een veel drogere, frissere , strakke stijl
dan de meeste Mosel rieslings. Indrukwekkende complexiteit!
Uw beoordeling:

WIT—VLEZIG/AROMATISCH
17. 2020 Soave Classico

7,15

Soave Classico DOC – Santi - Italië
7,95
De Classico-wijnen onderscheiden zich kwalitatief duidelijk
van de wijnen uit de vlakte. De Cantine Santi beschikt over
30 ha wijngaarden in dit gebied. De kleur oogt groengeel en
schittert in het wijnglas. In de smaak treft u een aantrekkelijke, zuivere fruitsmaak aan met een tintelende, frisse, mineraalachtige ondertoon.
Uw beoordeling:

18. 2020 Les Romains Blanc

8,50

Pays d’Oc IGP – Vignes des Deux Soleils - Frankrijk 9,75
Een huwelijk tussen de twee druiven chardonnay en
viognier. Om de perfecte harmonie te creëren, baseren de
wijnmakers de wijn op de chardonnay, waaraan ze een
vleugje van hun geliefde viognier toevoegen. Een exotische
wijn.
Uw beoordeling:

22. 2020 Aloja Blanc

23.2018 Notre Viognier
19. 2019 Argento Chardonnay

8,75

Lazio IGT – Ronci di Nepi – Italië
9,95
Deze Argento bestaat voor 100% uit chardonnay. Het is een
frisse fruitige stijl zonder houtrijping. Het pallet wordt gedomineerd door aroma’s van munt en fruit. Klassieke chardonnay die geschikt is bij allerlei maaltijden of gewoon op zichzelf .
Uw beoordeling:

8,95

Terre di Chieti IGT– Orsogna – Italië
9,95
De cococciola geeft een wijn met een boeket van bloemen
en vers fruit. In de mond is het een zeer verfrissende wijn
maar toch met een zeer uitgesproken karakter. Kortom,
mooi gebalanceerd met een rijkdom aan aroma’s en ontzettend complex voor deze prijsklasse. Een absolute aanrader voor iedereen die graag eens iets anders probeert.
Uw beoordeling:

9,65

Veneto IGT– Maso Maroni – Italië
10,95
De garganega is de druif van Soave. Deze monocépage is
strogeel met groenachtige tinten. In de neus toont hij geuren
van appel, peer en wat aangename minerale tonen. De
smaak is evenwichtig, fijn, elegant en zeer soepel om te drinken. Een zeer zachte witte wijn die ideaal is op zichzelf, als
aperitief of als begeleider van lichte salades.
Uw beoordeling:

10,50

Empordà DO– Coca i Fitò – Spanje
11,95
De druiven voor deze bijzondere wijn zijn afkomstig van 70
jaar oude macabeo- en witte grenache stokken. De macabeo zorgt voor aroma’s van citrusvruchten en de minerale
kant van de wijn, de witte grenache geeft het rijpe fruit en
een hint van gras. De smaak is fris, droog, met een mooie
zuurgraad, een romige structuur en een lange afdronk
beoordeling:

25. 2018 Wunschkind Riesling
21. 2020 Bianco Fiore

10,30

Côtes du Rhône AOP– Gayère – Frankrijk
11,45
Deze wijn doet de viognier druif alle eer aan. Het is een
typische uitvoering van deze mooie variëteit uit het zuiden
van Frankrijk. Mooi vol en romig van stijl. De neus is genereus en intens met aroma’s van witte en gele vruchten
(nectarines, abrikozen) met daarnaast een citrus toets.
Uw beoordeling:

24. 2019 Tocat de l’Ala Blanc

20. 2020 Cococciola

9,65

Terra Alta– Coca i Fitò – Spanje
10,95
Jonge witte wijn van DO Terra Alta, voornamelijk gemaakt
van witte grenache met een vleugje Macabeo en wat rijping sur lie voor extra intensiteit. Aloja Blanc straalt frisheid en mineraliteit uit en is een wijn waar je gemakkelijk
van kunt genieten. Acaciabloem, appel, mediterrane kruiden en citroenfruit domineren het pallet.
Uw beoordeling:

12,15

Mosel – Materne & Schmitt - Duitsland
13,95
De wijn ondergaat 4 tot 8 uur schilmaceratie en wordt
verder gevinifiëerd volgens de principes van minimale interventie. De wijn verblijft vervolgens 11 maand sur lie in
stalen tanks. Zeer licht gefilterd en minimale toevoeging
van sulfiet voor stabilisatie. Zeer fruitige witte wijn, typisch
voor Mosel riesling, met een mooie onderliggende mineraliteit en vooral een indrukwekkende lengte voor een wijn
in deze prijsklasse.
Uw beoordeling:

26. 2020 Vadio Branco

13,00

Bairrada DOC – Vinhos Vadio—Portugal
14,95
Dit is een blend van de twee lokale druiven genaamd cercial
en bical. Die laatste verblijft 8 maanden op Franse eiken vaten.
Deze wijn combineert redelijk wat body met een mooie frisheid die deze regio zo typeert. Dit zorgt ervoor dat deze wijn
een mooi bewaarpotentieel heeft. De aroma’s zijn gedomineerd door citrus, kruidigheid en een lichte ziltige toets. Een
goede lange afdronk maakt dit tot een echte winnaar!
Uw beoordeling:

30. 2018 Côtes du Jura Chardonnay

31. 2016/17 Coca i Fito d’Or
27. 2018/19 Wild Ferment Sauvignon Blanc

20,65

Marlborough AMW – Greywacke – Nieuw-Zeeland- 22,95
De Greywacke Wild Ferment ondergaat een langzame, spontane gisting met inheemse gisten in oude Franse eikenhouten
vaten. Dit geeft aroma's van geurig zomerfruit en gebak, naast
nectarine en gele appels. De smaak is rijk en gestructureerd
met aroma's van vlezig steenfruit en citroen. De afdronk eindigt met een droge mineraliteit. Een werkelijk geweldige Marlborough Sauvignon Blanc
Uw beoordeling:

28. 2020 Emotion No.2

6,70

Pays d’Oc IGP – Vignerons Narbonnais – Frankrijk 7,45
Deze chardonnay/viognier is een gulle wijn met fijne aroma’s
van kamperfoelie, acacia en citrusvruchten. Een volle, stevige
wijn die door de houtrijping wat boter- en vanille toetsen ontwikkelt. Een absolute topper in zijn prijsklasse en al jaar en
dag één van de meest geliefde wijnen in ons gamma.
Uw beoordeling:

29. 2020 Chardonnay Padstal

14,80

Terra Alta DO- Coca i Fito - Spanje
15,95
Deze cuvée bestaat voor 80% uit grenache blanc en voor
20% uit macabeo, allemaal afkomstig van oude wijnstokken.
De wijn verblijft gedurende 6 maand in houten vaten. Een
klein deel brengt tijd door in betonnen ‘eggs’. Door de rijping wordt dit een eerder volle witte wijn waarbij aroma’s
van wit fruit en witte bloemen domineren. Kan ook nog
mooi enkele jaren bewaren.
Uw beoordeling:

32. 2019 Branco de Indigenas

WIT—VOL/HOUTGERIJPT

14,35

AOP – Jean-Luc Mouillard.–Frankrijk
15,95
Deze wijn verblijft gedurende een jaar op eiken vaten en ook
een tijdje sur lie. Dit geeft een rijke volle wijn met subtiele
houttoetsen, frisse fruitaroma’s en mineraliteit. Kortom een
mooi alternatief voor de witte wijnen uit Bourgogne en bovendien aan een veel interessantere prijs/kwaliteit verhouding!
Uw beoordeling:

21,95

Alentejo VR—Fitapreta—Portugal
24,95
Deze witte wijn, op basis van de verdelho druif, wordt geproduceerd volgens de principes van minimale interventie. Dat
wil zeggen dat de vinificatie gebeurt aan de hand van de
natuurlijke aanwezige gisten op de druif in tegenstelling tot
het gangbare gebruik van gecultiveerde gisten uit labo’s.
Ook werd hierbij geen temperatuurcontrole toegepast. De
wijn ondergaat dus met andere woorden een ‘natuurlijk’
proces met weinig menselijke interventies. Dit geeft een wijn
die fruit, citrus en mineraliteit combineert met een mooie
romige structuur en een fantastische afdronk.
Uw beoordeling:

7,00

Coastal Region – M.A.N.–Zuid-Afrika
7,75
Deze elegante Chardonnay heeft een delicate balans tussen
fruitsmaken en een lichte toets van eikenhout (3 maand rijping). De wijn heeft aangename aroma's van sinaasappelmarmelade, ananas en butterscotch. De smaak kent hints van citrus, limoen en steenfruit. .
Uw beoordeling:

33. 2019 La Tarea Godello

24,60

Bierzo DO – Bodegas Attis - Spanje
27,95
De wijn ondergaat een spontane gisting met inheemse gisten en verblijft vervolgens 12 maanden in nieuwe en seminieuwe accacia en eiken vaten. Het is een complexe en rijke
wijn met hints van wit fruit , kruiden en een subtiele minerailteit. De houtrijping is duidelijk merkbaar in de smaak en
door zijn volle en romige karakter.
Uw beoordeling:

34. 2017/18 Nana albariño

24,60

Rias Baixas DO – Bodegas Attis - Spanje
27,95
De Nana cuvée is een 100% albariño die gedurende 12 maanden rijpt op eiken vaten. Dit geeft een wijn die je niet direct
verwacht van deze druif. Een volle, rijke en exotische wijn
met een ongelooflijke diepgang en lengte. De mooie zuurtegraad die wel kenmerkend is voor albariño zorgt er bovendien voor dat dit een wijn is met een zeer mooi bewaarpotentieel.
Uw beoordeling:

ORANGE WINE
35. 2019 Pureza

ROSE WIJN

ROOD—LICHT/ELEGANT
39. 2019 Tinedo Basico

6,05

Castilla VdlT – Bodegas Tinedo – Spanje
6,95
De Basico is, zoals de naam al doet vermoeden, de basiswijn
van Bodegas Tinedo. Deze 100% tempranillo heeft geen
houtrijping gekend en dit levert dus een redelijk elegante
fruitige wijn op met een mooie aciditeit die voor een frisse
afdronk zorgt. De aroma’s gaan van violet tot kers en wat
kruidigheid, zoethout in het bijzonder. Een echte topper in
deze prijsklasse.
Uw beoordeling:

7,90

Coteaux d’ Aix-en-Provence – Pigoudet – Frankrijk 8,75
De wijn wordt gemaakt van een blend van de klassieke druivensoorten van de streek: grenache, cinsault, cabernet en
shiraz. Dit samenspel levert een prachtige roséwijn op. Mooi
fris en sappig met verleidelijk zacht fruit. In de neus ontdekt
u bloemige geuren en elegante aroma’s van witte perzik,
lychees en citrusvruchten.
Uw beoordeling:

37. 2020 Rosé de Grézan

11,70

Puglia IGT – Fatalone – Italië
13,45
Deze atypische en bijzondere wijn wordt gemaakt van
‘racemi’ druiven. Dat wil zeggen druiven van de tweede
vruchtzetting van de primitivo wijnranken. Deze vaak kleine
bessen worden door veel wijnmakers nooit gebruikt. De
wijnmakers van Fatalone maker er echter deze mooie rosato
wijn van. De dominante aroma’s bestaan uit rood fruit zoals
kers, aardbei en framboos met ook een minerale toets en
een lichte amandelsmaak in de afdronk. Je kan deze wijn
drinken als een licht gekoelde rode wijn (12°C) of als een
rosé (6°C) . Echt een zeer mooi product van deze topproducent.
Uw beoordeling:

16,90

Alicante DO – Pepe Mendoza - Spanje
19,95
Mendoza’s Pureza is geen klassieke witte wijn, wel een zogenaamde ‘orange wine’. Concreet is dat een wijn die een tijd
in contact blijft met de schil na het persen van het sap, net
zoals bij rode wijn. Hierdoor wordt extra smaak onttrokken
maar ook een klein beetje tannine. Deze verblijft bovendien
een tijd in amfora. Hij vertoont uitbundige aroma’s van o.a.
rozen en sinaasappelzeste. Absoluut de moeite!
Uw beoordeling:

36. 2020 Cuvée Première

38. 2020 Teres

40. 2018 Cuvée de Chris

8,05

Côtes du Rhône AOP – Gayère – Frankrijk
8,95
Blend van syrah en grenache, een deel ondergaat carbonische maceratie. Dit zorgt voor een extra fruitig karakter met
een geur van wilde bessen en zwart fruit. In de mond is de
eerste indruk fluweelzacht maar het is toch een wijn met de
nodige structuur.
Uw beoordeling:

9,85

Faugères AOP – Château de Grézan – Franrkijk
10,95
Grenache & syrah. In de neus vooral wilde aardbei en granaatappel. De grenache zorgt voor het lichtvoetige karakter
van de wijn terwijl de syrah zorgt voor een mooie persistentie in de mond. Aroma's van wit fruit en vooral perzik benadrukken de uitmuntende frisheid van deze wijn!
Uw beoordeling:

41. 2020 White Label No.4

11,25

St. Guilhem le Désert IGP – Jonquières - Frankrijk
12,95
De White Label van Château Jonquières is een cuvée met
wisselende cépages. Deze editie is een assemblage van rode
(80%) en witte (20%) grenache. De wijn wordt gevinifieerd in
Inox tanks. De toevoeging van een deel witte druiven geeft
extra fraîcheur aan deze wijn en levert een elegante, fruitige
rode wijn op met een zeer mooie structuur! Een zeer geslaagde editie van deze White Label!

42. 2020 A Touriga Vai Nua

11,25

Alentejo VR –Fitapreta - Portugal
12,95
Deze 100% touriga nacional zonder houtrijping wordt vooral
gekenmerkt door zijn aromatsiche intensiteit. Veel florale
aroma’s en zwart fruit wisselen elkaar af. De sappige structuur maakt dit tot een zeer aangename wijn die bovendien
ook licht gekoeld gedronken kan worden.
Uw beoordeling:

43. 2019 Casa Agricola Tinto

11,90

Alicante DO – Pepe Mendoza - Spanje
13,65
De Tinto is Pepe Mendoza's rode basiswijn. Het doel is om
een wijn te maken die het Mediterrane karakter weergeeft,
en zonder dat de hitte van de regio in het glas gevoeld
wordt. De bijna volledige afwezigheid van hout en whole
bunch fermentation maken dit een echte hedendaagse wijn.
Aroma’s van fruit, kruiden en wat balsamische toetsen domineren het pallet. Een wijn met een eerder elegante structuur
en een fantastische afdronk.
Uw beoordeling:

46. 2019 Rings Spätburgunder

47. 2020 Gironet + Nat

13,45

Rias Baixas DO – Bodegas Attis - Spanje
14,95
Naast witte albariño wijnen produceert dit huis ook enkele
rode cuvées. De Xion Tinto is hun basiscuvée. Het is een
blend van de lokale druiven pedral, souson en espadeiro. De
wijn verblijft gedurende 12 maanden in eiken vaten. Het is
een eerder lichte rode wijn met een frisse structuur. Rode
vruchten, peper en violet zijn de dominante aroma’s. Ideaal
bij vis! Uw beoordeling:

14,35

Côtes du Jura AOP – Jean-Luc Mouillard - Frankrijk 15,95
Blend van trousseau, poulsard en pinot noir. De wijn ondergaat koele maceratie en verblijft een jaar op houten vaten.
Het resultaat is een lichtvoetige wijn, met amper tannine,
maar boordevol rood fruit en wat hints van chocolade. Zeer
rijk qua smaak maar zeer elegant qua stijl. Het is aangeraden
om deze wijn ook net iets koeler te serveren (16°C).
Uw beoordeling:

18,40

AOP – Gérard Fiou – Frankrijk
19,95
Deze wijn met diepe robijnrode kleuren ontwikkelt aroma's
van zeer rijp rood fruit en daarnaast duidelijk wat vanille
afkomstig van de aanzienlijke vatrijping. De grote concentratie (vanwege oude wijnstokken met kleine opbrengst) vertoont een aangename structuur die bovendien ook een mooi
bewaarpotentieel met zich meebrengt.
Uw beoordeling:

49. 2019 Régnié Montmérond
45. 2019 Rubis

15,45

Alicante DO – Pepe Mendoza – Spanje
17,55
Gironet + Nat is een blend van de twee giro variëteiten uit
Alicante. Een wijn met een elegant, aromatisch karakter en
een fris mondgevoel. Rode wijn die het ongelooflijke landschap van de regio weergeeft. Frisse wijn met tonen van venkel en anijs en wat aardse toetsen. Een wijn die ons meeneemt naar de Middellandse Zee en waarvan je na het eerste
glas onmiddellijk verlangt naar het tweede!
Uw beoordeling:

48. 2018 Sancerre Rouge
44. 2016 Xion Tinto

15,25

Pfalz VDP – Weingut Rings - Duitsland
17,95
100% pinot noir. De wijn verblijft gedurende 12 maanden in
herbruikte Franse eiken vaten. De wijn wordt vergist met
inheemse gisten en niet gefilterd. Het gebruik van kleine
bessen van een Franse kloon van de pinot noir druif zorgt
voor extra concentratie en intensiteit. Elegante rode wijn
met frisse fruit aroma's. Kan ook mooi bewaren. Prachtige
structuur en lengte.
Uw beoordeling:

19,55

AOP – Antoine Sunier – Frankrijk
22,45
Deze 100% gamay is afkomstig van 60-jaar oude stokken uit
Montmerond, op de grens van Régnié en Morgon. De ondergrond hier zorgt voor een wat vollere stijl van Beaujolais. De
wijn rijpt vervolgens 8 maanden in neutrale Bourgogne vaten. De ligging van de wijngaard en de oude stokken zorgen
ervoor dat de structuur wat rijker en voller is. Een wijn die
zich kan meten met menig Bourgogne. Deze sappige cru kent
een fantastische finale met een lange fluweelzachte afdronk .
Uw beoordeling:

50. 2018 Ladera

25,50

55. 2018 Edulis Tempranillo

7,45

La Palma DO – Victoria Torres Pecis – Spanje
28,95
Single vineyard Negramoll van een plot met vulkanische bodem en extreme klimatologische omstandigheden.. Na een
korte maceratieperiode verblijft de wijn een tiental maanden
in gebruikte eiken vaten. Een wijn met het kenmerkende
fruitige karakter van de negramoll en een mooie zuurtegraad. Een complexe rode wijn met een zeer mooie intensiteit en een lange afdronk.
Uw beoordeling:

Rioja DOC – Bodegas Altanza – Spanje
8,45
De tempranillo druif is duidelijk aanwezig. De geur is complex met vers fruit, rijpe kersen, zwarte bessen, zoethout,
peper en drop. Het bessenfruit gaat mooi samen met een
uiterst bescheiden vleugje vanille van het 6 maand durend
verblijf in eiken vaten. In de mond is hij zeer soepel en rond
met een mooie tannine structuur.
Uw beoordeling:

ROOD—ROND/VOL

56. 2018 Tinedo Max

51. 2019 Proeza Tinto

6,55

Dão DOC – Barão de Vilar – Portugal
7,45
Touriga Nacional, Tinta Roriz en Alfrocheiro. De druivensoorten werden geselecteerd op hun kenmerken: Touriga Nacional, vanwege het bloemige karakter, Tinta Roriz en Alfrocheiro voor fruit en specerijen. In de mond is het een volle,
zachte wijn met een aangename afdronk.
Uw beoordeling:

52. 2018 Le Devoy Rouge

6,80

Grignan-les-Adhémar AOP– André Aubert – Frankrijk 7,55
Deze blend van grenache, syrah en carignan is intens aromatisch met aanhoudende fruitige aroma's. Een fruitigheid die
met dezelfde intensiteit terugkomt in de mond met een frisse en sappige toets. Een wijn om nu van te genieten .
Uw beoordeling:

53. 2017 Rouge de la Gayère

7,15

Côtes du Rhône AOP– Gayère – Frankrijk
7,95
Een combinatie van hoofdzakelijk grenache en carignan.
Mooie volle wijn waarbij fruit en kruidigheid elkaar mooi in
balans houden. Een klassieke Rhône wijn die inzetbaar is bij
een breed gamma aan gerechten.
Uw beoordeling:

57. 2020 Bacca Nera

7,15

La Clape AOP—Chateau Mire l’Etang—Frankrijk
7,95
Syrah, mourvèdre en grenache. Deze cuvée combineert
kracht en structuur. De kleur is aanhoudend en helder, de
neus is complex met geuren van garrigue en rood fruit. In de
mond ontwikkelt zich een ronde structuur met een krachtige
en kruidige afdronk.
Uw beoordeling:

8,65

Vino Rosso – Maso Maroni – Italië
9,95
Blend van de klassieke valpolicella druiven rondinella en corvina met Franse druiven zoals cabernet sauvignon en merlot
en daarbij een aantal minder bekende variëteiten. De wijn
verblijft bovendien gedurende een jaar op houten vaten. Dit
geeft een wijn die het frivole en rood fruitige van een typische Valpolicella wijn gecombineerd met de vanille toetsen
van de houtrijping, die de wijn bovendien een voller karakter
meegeeft.
Uw beoordeling:

58. 2017 Into Zin

54. 2019 Rouge de Mire l’Etang

7,90

Castilla VdlT – Bodegas Tinedo – Spanje
8,95
De Tinedo Max bestaat voor 85% uit de bekende Spaanse
druivensoort tempranillo. De blend wordt vervolledigd met
wat syrah en cabernet sauvignon. De wijn verblijft gedurende 12 maanden in betonnen cuves. De aroma’s gaan van
floraliteit naar rode vruchten zoals rode kers en aardbei tot
hints van chocolade en zoethout. Stevige rode wijn met een
mooie balans tussen tannine, aciditeit en rondeur.
Uw beoordeling:

8,95

Lodi – Oak Ridge Winery – California (V.S.)
9,95
Deze zinfandel van Oak Ridge Winery is een echte prijs/
kwaliteit topper. De wijn blinkt uit met zijn sappig karakter
boordevol fruit. Mondvullend en vol smaak. De houtrijping
maakt de wijn extra rond en brengt extra complexiteit. .
Uw beoordeling:

59. 2018 Château Mazerolles Cuvée Tradition 9,40

63. 2017 La Luna e i Falò

Côtes de Bordeaux – Blaye AOP– Frankrijk
10,45
Een klassieke Bordeaux gemaakt van hoofdzakelijk merlot,
afkomstig van meer dan 30 jaar oude stokken. Hij kent een
aangename zachtheid, mooi zwart fruit en ronde tannine. De
perfect geslaagde houtrijping zorgt ervoor dat tannine, fruit
en hout elkaar perfect aanvullen. Wijnmaker Valleau past
geen filtering toe en werkt zo biologisch mogelijk om zijn
wijn nog meer natuurlijke concentratie te geven .
Uw beoordeling:

Barbera d’Asti DOC – Vite Colte – Italië
15,45
100% barbera. Diep robijnrode wijn, met rijke en intense
aroma’s van viooltjes, donkerrood fruit, zoethout en vanille.
De smaak is gul, vlezig, met tonen van vanille en wilde bessen en rijpe zwarte kersen. Een bekroning met drie glaasjes
in de Gambero Rosso is niet meer dan terecht!
Uw beoordeling:

64. 2019 Letra F
60. 2017 Aloja Negre

9,85

Montsant DO – Coca i Fitò – Spanje
10,95
Rode wijn die representatief is voor DO Montsant. Gemaakt
van Grenache en Carignan afkomstig van wijngaarden met
verschillende grondsoorten. Grenache geeft fruit en volume,
terwijl Carignan kleur en structuur biedt. Er is een klein percentage Cabernet Sauvignon dat in de blend wordt gebruikt
voor fruit en structuur. Aloja Negre is een frisse, minerale,
kruidige wijn die mooi rond is en vlot drinkt.
Uw beoordeling:

12,10

Barbera d’Asti DOC – Elio Perrone –
13,45
Deze 100% barbera rijpt in eiken vaten gedurende 4 maanden tot hij klaar is om gebotteld te worden. Altijd in maart
volgend op de oogst. Deze wijn kent fruitige en uitbundige
tonen, typisch voor Barbera. De houtrijping zorgt voor wat
extra rondeur en subtiele hints van vanille.
Uw beoordeling:

62. 2019 La Source

13,05

AOP Ventoux - Philippe Gimel—Frankrijk
14,50
70% Grenache, 25-30% Carignan, 5-10% Cinsault. Enkel de
grootste trossen druiven worden gebruikt voor deze wijn. Dit
om de wijn eleganter te maken. Hij heeft een diepe
robijnrode / paarse kleur met adembenemende aroma's van
donkere kersen, bramen, peper, rotsachtige mineraliteit en
kruiden. Vol, elegant, gelaagd en charmant.
Uw beoordeling:

15,60

Douro DOC – Maçanita – Portugal
17,95
Een field blend van meer dan 20 verschillende variëteiten,
witte en rode. De wijn verblijft een jaar in stalen tanks alvorens gebotteld te worden. Elegante rode wijn die in de aanzet wat floraal overkomt. In de mond veel zwart fruit en wat
medicinale toetsen. De wijn is fris van structuur maar kent
een enorme concentratie qua aroma's. Prachtige terroirwijn
uit de magnifieke Douro vallei!

65. 2018 Valpolicella Superiore
61. 2019 Tasmorcan

13,45

18,25

DOC– Maso Maroni—Italië
19,95
Deze Valpolicella Superiore combineert het lichtvoetige karakter van Valpolicella wijn met een vatrijping van 14 maanden. Het typerende rode fruit blijft duidelijk aanwezig maar
wordt vergezeld van aroma’s van onder andere salie, koffie
en wat vanille afkomstig van de vatrijping. Dit geeft een complexere aromatische structuur. De wijn is bovendien wat
voller dan de klassieke Valpolicella. Een mooie aanhoudende
afdronk maakt dit tot een echte klasse wijn.
Uw beoordeling:

ROOD—KRACHTIG/GESTRUCTUREERD
66. 2018/19 Cabernet Sauvignon Ou Kalant

7,00

Coastal Region WO – M.A.N. – Zuid-Afrika
7,75
De unieke balans tussen wijnstijlen uit de Nieuwe en Oude
Wereld is een kenmerk van Zuid-Afrika en wordt misschien
het best weerspiegeld in wijnen op basis van Cabernet Sauvignon. 20% van de wijn wordt 12 maanden gerijpt in eikenhouten vaten, waardoor de krachtige, sappige rode bessen
een elegante toets van eikenkruiden krijgen.
Uw beoordeling:

67. 2019 Don David Tannat

9,45

Calchaqui Valley – Bodegas El Esteco – Argentinië 10,45
Tannat is een druif die zijn oorsprong kent in het Zuiden van
Frankrijk. Meer bepaald in Madiran worden de bekendste
tannat wijnen gemaakt. Deze wijn is daar een uitstekend
voorbeeld van de wat toegankelijkere Zuid-Amerikaanse stijl.
Aarde toetsen en chocolade aroma’s zijn duidelijk terug te
vinden naast wat vanille afkomstig van de houtrijping. Een
stevige wijn met een mooie afdronk.
Uw beoordeling:

71. 2017 Vadio Tinto

72. 2016/17 Samsara Priorat
68. 2020 Rouge de Grézan

9,85

Faugères AOP – Château de Grézan – Frankrijk
10,95
Grenache, Syrah, Carignan. Een wijn die representatief is
voor het ruwe Faugères-terroir. Aroma's van vers rood fruit
zoals framboos en braam. Daarnaast herkent u ook de typische garrigue, voortgebracht door de bodem en de druivensoorten die typisch zijn voor deze appellatie. Delicaat en
elegant in de mond, met zachte tannines.
Uw beoordeling:

10,75

Alentejo DO – Fitapreta – Portugal
11,95
Drie van de belangrijkste druivensoorten van de Alentejo Alicante Bouschet, Aragonez en Trincadeira - gaan in deze
warme, rijke en zuidelijk aanvoelende wijn. De fijne tannines
worden vermengd met het zwarte fruit en de rijpe zuren om
een rijke, toch elegante, geconcentreerde en sappige wijn te
geven. Topproduct van Antonio Maçanita, wijnmaker.
Uw beoordeling:

70. 2018 Cuvée des Ducs de Fleury

11,65

La Clape AOP – Chateau Mire l’Etang – Frankrijk
12,95
Syrah, mourvèdre en grenache. Deze wijn heeft twaalf maanden gerijpt in eikenhouten vaten waarvan 1/3 in nieuwe vaten. Hij heeft een diepe kleur en een complexe neus met
aroma's van rood fruit en garrigue en wat toesten van de
rijping op vat. In de mond is hij vol en krachtig.
Uw beoordeling:

15,25

Priorat DOQ – Coca i Fitò – Spanje
16,95
Deze blend van 4 klassieke Franse druiven (grenache, carignan, syrah en cabernet sauvignon) levert een fruitige maar
stevige wijn op met een aangename minerale ondertoon.
Bovendien werden een deel van de druiven gerijpt op Franse
eik en een deel op Amerikaanse eik. Een mooi gebalanceerde
wijn uit een van de Spaanse topregio’s .
Uw beoordeling:

73. 2018 Fatalone Primitivo Riserva
69. 2019 Fitapreta Tinto

12,70

Bairrada DOC – Vinhos Vadio - Portugal
14,95
Wijnen van Baga worden vaak vergeleken met wijnen van de
nebbiolo druif zoals Barolo en Barbaresco. Net zoals nebbiolo
hebben wijnen van Baga vaak een hoge aciditeit en veel tannines. Dit is de basiswijn van het huis welke 24 maand op
houten vaten verblijft. Hij is tegelijk fris, rijk en levendig.
Gemiddelde tannine en een mooie kruidigheid zijn duidelijk
aanwezig in de afdronk .
Uw beoordeling:

15,25

Gioia del Colle DOC – Pascuale Petrera – Italië
16,95
De intense zon zorgt er voor dat we in het glas een intense,
rijke wijn vinden. Hij is donker en indringend kruidig in het
begin, maar wordt vervolgens zachter. Hij verleidt je met een
scala aan smaken en aroma’s van rijp bessenfruit, zure kersen, moerbei, pruimen en fluweelzachte kruiden van kruidnagel, johannesbrood, munt en cacao. De wijn verblijft 24
maanden op grote vaten van Sloveense eik. Hij heeft een
grote complexiteit met veel frisheid, mineralen en een indrukwekkende afdronk.
Uw beoordeling:

74. 2018 El Enemigo Malbec

19,30

Mendoza – Bodega Aleanna – Argentinië
21,95
Deze Malbec vertoont een dieprode kleur met violette tinten. In de neus kent hij bloemige geuren van onder andere
viooltjes en lavendel. De kleine toevoeging van petit verdot
brengt aroma's van rijpe zwarte bessen bij. In de mond vindt
u daarnaast ook vanille en een geroosterde toets. Een grootse wijn met een fantastische afdronk en mooie tannines die
hem ook een mooi bewaarpotentieel geven .
Uw beoordeling:

75. 2018 Palpite Reserva Tinto

19,75

ROOD—BUITENCATEGORIE

Alentejo VR – Fitapreta – Portugal
21,95
Enkel de beste druiven van de oogst belanden in deze cuvée
die vooral bestaat uit aragonez en alicante bouchet. De wijn
verblijft gedurende 18 maanden op Franse eik. Dit geeft een
enorm geconcentreerde wijn met enorm veel zwart fruit,
wat kruidigheid en subtiele florale aroma’s. Een ronde wijn
met een indrukwekkende afdronk.
Uw beoordeling:

76. 2017 Amarone

52,15

Alentejo VR – Fitapreta – Portugal
59,95
Preta is de uitzonderlijke topcuvée van dit domein. Deze
blend van baga, alicante bouschet en aragonez ondergaat
een lange maceratie en vervolgens ook een houtrijping van
24 maanden. Dit geeft een zeer geconcentreerde wijn zowel
in kleur als smaak. Aroma’s van braambessen, zwarte bessen, floraliteit en geroosterde hout afkomstig van de rijping.
Een zeer krachtige wijn met veel complexiteit en rijpe tannines. Een echte bewaarwijn die met de jaren nog aanzienlijk
zal verbeteren.
Uw beoordeling:

18,25

Açores IG – Azores Wine Company – Portugal
20,95
Een zeer bijzondere wijn op basis van van de isabella druif.
Een hybride soort die aangeplant werd nadat de grote
phylloxera epidemie alle traditionele druivensoorten op het
eiland vernietigd had. De Portugese wijnautoriteiten hebben
vandaag echter liever dat er terug enkel met authentieke
Portugese druivensoorten gewerkt word en daarom werd de
naam van de druif noodgedwongen geschrapt voor export.
De wijnmaker besloot dan ook om de wijn a proibida te dopen, oftewel ‘de verbodene’. Deze wijn is bijzonder fris, met
aroma’s van exotisch fruit en een zeer uitgesproken ziltigheid. Echt een bijzonder product. .
Uw beoordeling:

27,25

DOCG – Maso Maroni – Italië
30,95
De wijnmaker laat de druiven voor deze wijn ongeveer vier
maanden indrogen. Tijdens dit proces verliest de druif bijna
50% van zijn gewicht. Dat verklaart zijn bijzonder geconcentreerde karakter. Vervolgens rust de wijn ruim 24 maanden
in houten vaten. Hij is donker robijnrood van kleur. In de
rijke geur ontdek je rijpe kersen, pruimen, een lichte kruidigheid en toetsen van witte chocola en noten. De smaak is geconcentreerd en opulent met elegante, zachte tannine.
Uw beoordeling:

77. 2018 Preta Cuvée David Booth

78. NV A Proibida



DESSERTWIJN
79. Dolç Coca i Fitò

22,45

Montsant DO – Coca I Fitò – Spanje
24,95
Zoete wijn gemaakt van oude druivenranken van grenache
en carignan geplant in klei en kalkrijke bodems. Late oogstwijn, gerijpt in vaten van Frans eiken- en kersenhout. Een
wijn met een mooi ondersteunende frisheid, zuiver, vol rijpe
zwarte bessen, kruiden en wat ontwikkelde tonen van de
rijping op het vat. Super combinatie met chocolade!
Uw beoordeling:

Simone Rings
Weingut Rings

20 & 21 november

De filosofie van Rings bestaat er uit wijnen te maken die, net
zoals een goed verteld verhaal vol vitaliteit, opwindend en
plezierig zijn. Ook als deze wijnen al een tiental jaren oud
zijn. Om dit te bereiken gaan ze uit van het principe dat de
wijnstokken geworteld moeten zijn in een gezonde bodem
als onderdeel van een gebalanceerd ecosysteem.
Om die reden werkt Rings dan ook volledig biologisch. Niet
dogmatisch of omdat het een populair onderwerp is momenteel maar vooral omdat men er van overtuigd is dat dit de
enige manier is waarop wijnen op een authentieke manier
hun oorsprong kunnen weerspiegelen. De wijngaarden worden nooit blootgesteld aan kunstmest, herbiciden, insecticiden of fungiciden. Boekweit, wikke, kaasjeskruid, luzerne en
klaver bloeien tussen de rijen wijnstokken. Ze binden stikstof
uit de lucht en voorzien de bodem op natuurlijke wijze van
deze voedingsstof. De bodem is het belangrijkste bezit. Die
houdt men goed gevoed en vitaal door compost uit het eigen
bedrijf te gebruiken, waardoor biomassa weer in de natuurlijke kringloop komt.
Rings wilt kenmerkende droge wijnen produceren. Wijnen
zonder enig zoet dat hun ware aard kan verbergen. De meeste van hun wijnen rusten een tijdje sur lie en rijpen in , veelal
gebruikte, houten vaten, om te kunnen ademen en mooi te
ontwikkelen. De familie Rings zijn autodidacten op het gebied van wijnmaken en vaak wordt er geëxperimenteerd met
nieuwe rijpingsmethodes of nieuwe assemblages. De wijnen
van Rings zijn het product van een steeds verder ontwikkelende ambacht en zitten onmiskenbaar vol karakter en eigenheid.

15. 2020 Rings Riesling

11,75

Pfalz VDP

13,85

80. 2020 Kallstadt Riesling

16,95

Pfalz VDP

46. 2019 Rings Spätburgunder

15,25

Pfalz VDP

12,95

81. 2018 Kallstadt Spätburgunder

21,20

Pfalz VDP

24,95

82. 2018 Leistadter Kalkofen Spätburgunder 33,95
Pfalz VDP

39,95

83. 2018 Das Kleine Kreuz

22,05

Kreuz

25,95

Eduarda Dias
Vinhos Vadio

27 & 28 november

Vadio is gelegen in het dorpje Poutena in de Bairrada regio.
Dit klein familiaal wijnproject werd in 2005 gesticht door Luís
Patrão met als voornaamste doel de klassieke druiven uit de
regio te promoten en klassieke Bairrada wijnen te produceren. Patrão krijgt hulp van zijn vrouw Eduarda , zijn vader
Dinis en van Hugo Melo, de wijnmaker bij onder andere Luis
Pato, Filipe Abreu en Dona Lurdes Silva. Bairrada is een wijngebied gelegen op een soort van groot plateau met zachte
heuvels en ontelbare valleien. De nabijheid van de Atlantische oceaan zorgt ervoor dat dit een gematigd maritiem klimaat is. Gemiddelde temperaturen in de zomer liggen
slechts om en bij de 25 graden celsius. De lokale druivensoort Baga voelt zich helemaal op zijn plaats in dit klimaat.
Wijnen van Baga worden vaak vergeleken met wijnen van de
nebbiolo druif zoals Barolo en Barbaresco. Net zoals nebbiolo
hebben wijnen van Baga vaak een hoge aciditeit en veel tannines. Dit zorgt ervoor dat de wijnen van Bairrada vaak een
enorm mooi verouderingspotentieel hebben. Het zorgt er
ook voor dat het heel belangrijk is om de druiven op het juiste moment te oogsten. Een te vroege oogst kan snel leiden
tot druiven met teveel zuur en tannine. Wie te lang wacht
kan te kampen krijgen met rot en schimmel als de regen vanaf september teveel begint toe te nemen. Wijnen maken in
Bairrada vormt zeker een uitdaging. Maar indien er zorgvuldig gewerkt wordt kunnen er wijnen van topkwaliteit gemaakt worden, zoals hier bij Vadio. Er worden twee schuimwijnen geproduceerd, een witte wijn en verschillende rode
cuvées van de lokale trots baga.

84. NV Vadio Espumante Brut

16,50

Bairrada DOC

18,95

85. 2017 Vadio Espumante Rosé

16,50

Bairrada DOC

18,95

26. 2020 Vadio Branco

12,70

Bairrada DOC

14,95

71. 2017 Vadio Tinto

12,70

Bairrada DOC

14,95

86. 2011 Vadio Tinto

23,75

Bairrada DOC (enkel op bestelling)

27,95

87. 2014 Grande Vadio

27,15

Bairrada DOC

31,95

88. 2015 Vadio Rexarte

63,70

Bairrada DOC (enkel op bestelling)

74,95

NO.
NAAM
43 Casa Agricola Tinto
44 Xion Tinto
45 Rubis
46 Rings Spätburgunder
47 Gironet + Nat
48 A Sancerre Rouge
PRIJS AANTAL
49 Régnié Montmérond
8,55
50 Ladera
9,45
51 Proeza Tinto
12,95

BESTELLIJST PROEVERIJ november 2021
Naam:
Adres:

Factuur?: □ ja
NO.
NAAM
1 Cider de Condroz Brut
2
3
4
5
6

□nee

Cava Brut
Signé Crémant de Bourgogne
Drappier Carte d’Or
Vermentino
Orvieto Classico ‘Torricella’

7 Fumées Blanches Sauvignon Blanc

26,05
6,55
7,00
7,45

8
9
10
11
12
13
14
15

Côtes du Rhône Blanc
Giocato Rebula
Weissburgunder
Fitapreta Branco
Sangarida Godello
Xion Albarinõ
Hirschvergnügen Grüner Veltliner
Rings Riesling

7,90
8,35
8,50
10,75
11,20
11,20
11,40
11,75

16
17
18
19
20
21
22
23

Lehmener Riesling
Soave Classico
Les Romains Blanc
Argento Chardonnay
Cococciola
Bianco Fiore
Aloja Blanc
Notre Viognier

18,45
7,15
8,50
8,75
8,95
9,65
9,65
10,30

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Tocat de l’Ala Blanc
Wunschkind Riesling
Vadio Branco
Wild Ferment Sauvignon Blanc
Emotion No.2
Chardonnay Padstal
Côtes du Jura Chardonnay
Coca i Fito d’Or
Branco de Indigenas

10,50
12,15
12,70
20,65
6,70
7,00
14,35
14,80
21,95

33 La Tarea Godello

24,60

34 Nana albariño

24,60

35 Pureza

16,90

36 Cuvée Première

7,90

37 Rosé de Grézan

9,85

38 Teres

11,70

39 Tinedo Basico

6,05

40 Cuvée de Chris

8,05

41 White Label No.4
42 A Touriga Vai Nua

11,25
11,25

PRIJS AANTAL
11,90
13,45
14,35
15,25
15,45
18,40
19,55
25,50
6,55

52 Le Devoy Rouge
53 Rouge de la Gayère

6,80
7,15

54
55
56
57
58
59
60

7,15
7,45
7,90
8,65
8,95
9,40
9,85

Rouge de Mire l’Etang
Edulis Tempranillo
Tinedo Max
Bacca Nera
Into Zin
Château Mazerolles Cuvée Tradition
Aloja Negre

61 Tasmorcan
62 La Source

12,10
13,05

63
64
65
66
67
68
69

13,45
15,60
18,25
7,00
9,45
9,85
10,75

La Luna e i Falò
Letra F
Valpolicella Superiore
Cabernet Sauvignon Ou Kalant
Don David Tannat
Rouge de Grézan
Fitapreta Tinto

70 Cuvée des Ducs de Fleury

11,65

71 Vadio Tinto

12,70

72 Samsara Priorat

15,25

73 Fatalone Primitivo Riserva

15,25

74 El Enemigo Malbec

19,30

75 Palpite Reserva Tinto

19,75

76 Amarone

27,25

77 Preta Cuvée David Booth

52,15

78 A Proibida

18,25

79 Dolç Coca i Fitò

22,45

80 Kallstadt Riesling

16,95

81 Kallstadt Spätburgunder

21,20

82 Leistadter Kalkofen Spätburgunder

33,95

83 Das Kleine Kreuz

22,05

84 NV Vadio Espumante Brut

16,50

85 Vadio Espumante Rosé
86 2011 Vadio Tinto

16,50
23,75

87 Grande Vadio
88 Vadio Rexarte

27,15
63,70

