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Beste wijnlie ebber,
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 hee! u de nodige informa#e om
een goede keuze te kunnen maken #jdens het
proeven.

NAJAARSPROEVERIJ
2022

Er staat een ruime selec#e wijnen uit ons
assor#ment voor u op tafel. Wij hebben ons
best gedaan om een goede afspiegeling van
ons totale gamma te geven.
We proberen iedere edi#e ook heel wat nieuwigheden in ons aanbod aan u voor te stellen.
De perfecte volgorde van de wijnen blij! 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 op#male 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

GOUDEN PROEFREGELS

Inhoudsopgave

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 selec#ef.

Proefregels, kor#ngen, leveringen

♥: Aanbevolen wijnen
: Nieuwe wijnen/eerste keer op een proeverij

Voorwoord

Mousserende wijnen
Wi*e wijnen
Fris/mineraal
Vlezig/aroma#sch
Vol/houtgerijpt
Orange Wine
Rosé wijnen
Rode wijnen
Licht/elegant
Vol/rond
Krach#g/Gestructureerd

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.
We hanteren een ne*o prijs, die enkel geldig is 9jdens
de proefdagen.
(Prijzen onder voorbehoud van eventuele drukfouten)

Voor alle duidelijkheid ziet u in dit proeFoekje zowel
de normale winkelprijs (cursief) als de speciale proeverijprijs vermeld staan (vet gedrukt). Deze neGo prijzen
worden automa#sch toegekend.
Indien u meer dan 120 ﬂ afneemt, kunt u nog al#jd
opteren voor de directe kor#ng van 15%. Deze geldt op
de normale winkelprijs en zal geldig zijn op de volledige
aankoop.

Bestellijst

LEVERINGEN
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.

WITTE WIJNEN

MOUSSERENDE WIJNEN
1. Cava Brut

10,45

FRIS/MINERAAL

Cava DO – Canals Nadal – Spanje
11,45
Al jaar en dag onze huiscava en niet weg te denken uit ons
gamma. Voor deze schuimwijn worden de drie klassieke Cava
druiven gebruikt. Met name xarel-lo, parellada en macabeu.
Een eerder minerale dan frui#ge cava die vooral uitblinkt
door zijn uitstekende balans. De aciditeit, body, alcohol en
mousse zijn perfect verweven tot een zeer aangenaam geheel.
Uw beoordeling:

4. 2021 South Emo9on Vermen9no

♥
2. Crémant de Bourgogne Signé

12,95

AOP– Caves de Marsigny—Frankrijk
14,45
Deze brut réserve is een blend van alle toegestane druiven
uit Bourgogne (pinot noir, chardonnay, gamay en aligoté).
De wijn rijpt 12 maanden ‘sur laGes’. Een klassieke schuimwijn, elegant met een zekere frui#gheid die het te danken
hee! aan een groot aandeel pinot noir druif. Een mooi, budgetvriendelijk alterna#ef voor Champagne.
Uw beoordeling:

5. 2021 Castel Cerino Soave Classico

Premier Cru AOP—Doyard-Mahé—Frankrijk
30,95
Blanc de Blancs wijst erop dat deze Champagne uitsluitend
vervaardigd wordt van de enige wiGe druif in Champagne,
met name de chardonnay . De druiven zijn aNoms#g van
premier cru wijngaarden in en rond Vertus.
Een elegante en karaktervolle Champagne met een zeer
mooie complexiteit. Een echte feest Champagne zoals wijnmaakster Carole zelf zegt, één waarvan je na het eerste glas
direct zin hebt in een tweede.
Uw beoordeling:

10,50

DOC—Coﬀele—Italië
11,95
100% garganega. Alle druiven zijn aNoms#g van het originele
(Classico) Soave gebied. Dit gebied hee! in tegenstelling tot
de omliggende vlaktes die later aan Soave werden toegevoegd een vulkanische bodem. Dit zorgt voor een mooie mineraliteit in deze sub#ele en frisse wijn met ﬂorale aroma’s
en wat wit fruit in de neus. Een typische Soave wijn.
Uw beoordeling:

6. 2021 The Ned sauvignon blanc

3.Champagne Blanc de Blancs Empreinte 27,85

6,55

Pays d’Oc IGP – Vignerons Narbonnais– Frankrijk 7,25
Ondanks het feit dat vermen#no vooral naam en faam geniet
in Italië tref je deze variëteit ook zeer vaak aan in het Zuiden
van Frakrijk. Hij gee! hier opvallend frissen wijnen voor deze warme regio. Deze is behoorlijk aroma#sch en hee! een
licht vePge aanzet. Een zeer mooie all-round wijn die op
zichzelf kan staan of een maal#jd kan begeleiden.
Uw beoordeling:

11,05

Marlborough—Marisco Vineyards—N.-Zeeland
12,25
De sauvignon blanc druif heet Nieuw-Zeeland op de wijnwereldkaat gezet. De sauvignon blancs uit Marlborough worden tegenwoordig dan ook in één adem genoemd met die
uit de Franse Loirestreek als dè referen#e voor deze wereldberoemde soort. The Ned is een perfecte illustra#e van deze
reputa#e. Een, verfrissende, aroma#sche wijn met rijp fruit
en het typerende grassige dat meteen opvalt in de neus.
Uw beoordeling:

7. 2021 Fitapreta Branco

11,25

Alentejano VR – Fitapreta – Portugal
12,95
Deze blend van een 6-tal autochtone Portugese druiven kunnen we gemakkelijk een jonge klassieker uit ons gamma noemen. Een wijn die al veelvuldig menu’s hee! mogen begeleiden in de betere restaurants in binnen-en buitenland.
Mooi mineraal met toch een zekere romigheid dankzij een
lichte vatrijping van een klein percentage van de druiven.
Elegant en perfect in balans!
Uw beoordeling:

8. 2021 Just Fiou sauvignon blanc

11,40

♥ 12.2020 Carricante

13. 2021 Sancerre Blanc

♥ 9. 2021 Hirschvergnügen grüner veltliner 11,85

♥

12,10

Rias Baixas DO—Bodegas A?s—Spanje
13,75
Deze Xion is de basiswijn van Bodegas APs. Hij rijpt gedurende 4 maand sur lie en wordt gekenmerkt door wit fruit en
citrus en uiteraard de kenmerkende lichte zil#ge, minerale
toets. Zeer mooie wijn die zeer goed samen gaat met al het
eten dat de zee te bieden hee!.
Uw beoordeling:

11. 2021 Ca Visco Soave Classico

15,80

DOC—Coﬀele—Italië
17,45
In tegenstelling tot zijn kleinere broer (nr.5) Is dit geen monocépage van garganega maar een blend met trebbiano di
Soave (beter bekend als verdicchio). Een rijk aroma#sche
wijn met een minerale ondertoon. De zeer zachte en aanhoudende afdronk maken dit tot een heerlijk sappige, vlot
drinkende wijn.
Uw beoordeling:

19,30

AOP—Gérard Fiou—Frankrijk
21,95
100% sauvignon blanc uit misschien wel één van ’s werelds
beroemdste appella#es als het over wiGe wijn gaat. Het is
een delicate wijn met aroma’s van wiGe bloemen, citrusfruit
en uiteraard wat vers gemaaid gras. Hij komt van een terroir
met veel silex, dat hem zijn minerale karakter gee!. Knisperend fris met een indrukwekkende afdronk.
Uw beoordeling:

Kamptal DAC—Weingut Hirsch—Oostenrijk
13,45
De basiscuvée van Johannes Hirsch is een exemplarisch voorbeeld van wat voor mooie wijnen deze typische Oostenrijkse
variëteit kan opleveren. Een sub#ele wijn boordevol fraîcheur. De wijnen van Hirsch zijn wel iets ronder dan veel van
hun landgenoten. Het typerende peperige en kruidige karakter van deze mooie soort valt onmiddellijk op. Een uitmuntende cool climate wijn.
Uw beoordeling:

10. 2021 Xion Albariño

18,90

Terre Siciliana IGT—Massimo Lentsch—Italië
21,45
Carricante is een van de oudste inheemse Siciliaanse wiGe
druivensoorten die, na met uitsterven bedreigd te zijn, weer
op de voorgrond is getreden als de onbetwiste ster van de
wiGe wijnen aNoms#g van de ﬂanken van de Etna.
Een zeer complexe wijn met een elegante, toch strakke
structuur. Een rijkdom aan aroma’s in de neus en een aanhoudende, licht zil#ge, afdronk maken dit tot een echte topwijn!
Uw beoordeling:

Val de Loire IGP—Gérard Fiou—Frankrijk
12,95
Deze sauvignon kan je zonder problemen een mini-Sancerre
noemen. De meeste druiven komen dan ook uit dezelfde
streek maar niet alle wijngaarden vallen onder deze respectabele appella#e. De s#jl is echter duidelijk herkenbaar. De
Silex bodem in deze sreek gee! de wijnen hun strakke, minerale karakter. De druif zorgt dankzij zijn hoge aciditeit voor
de verfrissende en lichtvoe#ge structuur. Zeer mooie prijs/
kwaliteit!
Uw beoordeling:

14. 2019 Verdelho O’ Original

23,45

Pico DO—Azores Wine Company—Azoren (PT)
26,95
De Verdelho druif in deze wijn is, zoals de #tel doet vermoeden, de ‘echte’ of ‘originele’ verdelho variëteit en is niet dezelfde als degene die we kennen van het vasteland maar een
autochtone soort van de Azoren. Wijnen vanop deze eilandengroep hebben een uniek proﬁel. De nabijheid van de zee
alsook de vulkanische bodem zorgen voor extreem minerale
en zelfs zil#ge wijnen. Zeer puur en zuiver van smaak. Absoluut het ontdekken waard!
Robert Parker WA: 92/100
Uw beoordeling:

VLEZIG/AROMATISCH
15. 2021 Cococciola

8,95

Terre di ChieE IGT—Orsogna—Italië
9,95
100% cococciola, één van vele onbekende Italiaanse variëteiten. Het is nog niet zo lang toegestaan om van deze soort
monocépage wijnen te maken. Vroeger belandden deze druiven veelal in geblende Abruzzo wijnen. Onterecht want deze
aroma#sche druif gee! rijke en uitgesproken wijnen met
een zeer mooie complexiteit.
Uw beoordeling:

16. 2021 Weissburgunder

9,40

Pfalz – Weingut am Kaiserbaum – Duitsland
10,45
Deze weissburgunder, de variëteit die interna#onaal bekend
staat als pinot blanc, blinkt uit in frui#gheid. De wijn is bijzonder zuiver en aroma#sch. Dit maakt hem daarom een
geschikte partner bij bijvoorbeeld Oosterse gerechten met
veel kruiding en smaak.
Uw beoordeling:

17.2021 Chardonnay de Grézan

10,50

Côtes du Rhône AOP—Dom. Gayère—Frankrijk
11,95
Viognier is samen met grenache blanc de voornaaste wiGe
druivensoort uit de Rhône vallei. Deze 100% viognier is een
zeer mooi voorbeeld van de mooie, sappige en volle wijnen
die deze soort voortbrengt. Aroma#sch met vooral veel wit—
en steenfruit in de neus. Zeker abrikoos valt onmiddellijk op
en is zeer typisch voor deze variëteit.
Uw beoordeling:

19. 2021 Tocat de l’Ala Blanc

11,05

Empordà DO—Coca i Fitò—Spanje
12,95
Een blend van garnacha blanca en macabeu aNoms#g van
oude wijnstokken (70 jaar). Een zeer soepele wijn die het
minerale van de macabeu mooi combineert met het ﬂorale
en frui#ge van de garnacha. Deze wijn wordt getypeerd door
een mooi rond mondgevoel en aanhoudende afdronk. Een
zeer mooie wijn op zichzelf maar ook zeer geschikt als begeleider bij een ruime selec#e gerechten.
Uw beoordeling:

♥

20. 2019 Wunschkind Riesling

14,00

Bairrada DOC—Vadio Vinhos—Portugal
15,95
Dit is een blend van de twee lokale druiven genaamd cercial en bical. Die laatste verblij! 8 maanden op Franse eiken
vaten. Een zeer aroma#sche wijn met onder andere veel
hints van pompelmoes in de neus. Het rela#ef koele klimaat van Bairrada zorgt dat de druiven voldoende zuren
opbouwen. Deze zorgen voor de perfecte balans tussen
body en fraîcheur. Zeer complexe en rijke wijn!
Uw beoordeling:

9,40

Pays d’Oc IGP—Château de Grézan—Frankrijk
10,45
Deze niet-houtgerijpte chardonnay hee! citrusvruchten en
ananas in de neus en is zeer levendig, dankzij een vleugje
zuur. De frisheid in deze wijn is zeldzaam in dergelijke Zuiderse wiGe wijn. In de mond een rijkdom aan aroma’s waarbij
vooral het tropisch fruit opvalt.
Uw beoordeling:

18. 2019 Notre Viognier

21. 2020 Vadio Branco

13,15

Mosel—Materne & SchmiN—Duitsland
15,45
Zeer aroma#sche wiGe wijn, typisch voor Mosel riesling, met
een mooie onderliggende mineraliteit en vooral een indrukwekkende lengte voor een wijn in deze prijsklasse. Een moderne wijn uit deze anders tradi#onele streek. Een mooi
voorbeeld van de innova#e die in deze regio momenteel
plaats vindt.
Uw beoordeling:

22. 2021 APs Albariño Lias Finas

♥ Rias Baixas DO—Bodegas A?s—Spanje

15,25

16,95
Deze APs rijpt sur lie op eiken vaten en deels op stalen
tanks voor 6 maanden. Het levert een wijn op met een
complexe set van aroma’s; rijp fruit, bloemen met daarnaast een fantas#sche mineraliteit en lichte zil#gheid. De
wijn blij! fris maar hee! ook een zekere rondeur. Hij is
elegant, en kent een zeer lange afdronk. Deze wijn is op
korte #jd een vaste waarde geworden in ons gamma.
Uw beoordeling:

23. 2021 Kammern Grüner Veltliner

16,70

Kamptal DAC—Weingut Hirsch—Oostenrijk
18,95
Grüner Veltliner aNoms#g van wijngaarden in en rond het
dorp Kammern. Een vollere en geconcentreerdere s#jl dan
een klassieke grüner veltliner. Deze cuvée is sub#el en
zacht. Hij vertoont aroma’s van geel fruit en citrus. De typische frisheid van de grüner veltliner ondersteunt het
geheel. WiGe wijn met medium body, een leuke levendigheid en vooral een kruidige, lange afdronk.
Uw beoordeling:

24. 2021 Caracol dos Profetas

21,95

Madeirense DO—A. Maçanita—Porto Santo (PT) 24,95
WiGe wijn aNoms#g van Porto Santo, een klein eiland ten
Noorden van Madeira. Er staat hier tegenwoordig nog
maar 14 ha wijngaard en het is er zelfs illegaal om wijn te
maken. De druiven voor deze wijn gaan dan ook eerst de
boot op naar Madeira om daar gevinﬁeerd te worden.
Caracol is een tradi#onele variëteit van het eiland Porto
Santo. Het is een wijn met een enorme fraîcheur, intens en
ﬂoraal met wat zil#ge toetsen en hints van buskruit. In de
mond is de wijn crispy en elegant. Een unieke wijn van
deze uitzonderlijke plek.
Uw beoordeling:

25. 2020 La Montagne

27,35

Ventoux AOP—Philippe Gimel—Frankrijk
31,45
Normaal gezien gee! Philippe Gimel zijn wiGe wijnen maar
met mondjesmaat vrij van zodra hij ze zelf perfect op dronk
acht. Meestal gaat hier dan toch 6 à 7 jaren over. Voor deze
jaargang maakte hij een uitzondering. Als je proe! weet je ook
meteen waarom. Deze wijn is ook in zijn jeugd al top. Blend
van grenache blanc, bourboulenc en claireGe. Rijk, complex en
met een ongelofelijke diepgang. Topwijn uit de Rhône vallei.
Uw beoordeling:

♥ 29. 2019 Bas de la Chaux Chardonnay

30. 2019 La Maison

VOL/HOUTGERIJPT
26.2021 Emo9on No.2

7,15

Pays d’Oc IGP—Vignerons Narbonnais
7,95
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:

8,35

Pays d’Oc IGP—Emmanuel Biscaye—Frankrijk
9,25
De wijnen van Emmanuel Biscaye zijn een nieuwe aanwinst
voor ons gamma. De wiGe cuvée is een mooie volle chardonnay met in de neus aroma's van verse ananas, agrumes en
acacia. Een elegante wijn in de mond waarbij vooral gepocheerde peer en noten herkenbaar zijn. Zeer mooie prijs/
kwaliteit!
Uw beoordeling:

28. 2020 Amplus Chardonnay

12,55

20,65

Alentejano VR—Fitapreta—Portugal
22,95
Palpite is de wiGe topcuvée van Fitapreta, gemaakt van enkel de beste druiven. De manier van wijn maken is gebaseerd op Palpite, wat intuï#e betekent in Portugal. De wijn
verblij! gedurende 12 maanden op Franse eik met frequente bâtonnage. Dit resulteert in een complexe wijn met aroma’s van kruiden, pompelmoes en wat romige toetsen. Het
mondgevoel is vol maar prach#g gebalanceerd door een
frisse aciditeit.
Uw beoordeling:

32. 2020 Branco de Indigenas

Leyda—Santa Ema—Chili
13,95
Zeer rijke chardonnay die #en maanden rijpt in nieuwe eiken
vaten. Dit merk je ook duidelijk aan de romige structuur van
de wijn en de aroma’s van vanille die duidelijk opvallen in de
neus. Krach#ge, rijke wijn en een absolute aanrader voor iedereen die van wijnen met een mooie vatrijping houdt.
Uw beoordeling:

19,75

Saint-Joseph AOP – Rodolphe Duculty– Frankrijk
22,45
Rodolphe Duculty rijpt deze krach#ge en genereuze wiGe
Saint-Joseph gedeeltelijk in eiken vaten, wat hem een mooie
complexiteit gee! met een goede balans tussen frui#gheid
en fraîcheur. Deze blend van rousanne en marsanne kent
aroma's van steenfruit en wiGe bloemen met daarnaast een
minerale ondertoon. De vatrijping is duidelijk merkbaar
maar wel mooi geïntegreerd in het geheel.
Uw beoordeling:

31.2020 Palpite Branco

27. 2021 Bis by Biscaye Chardonnay

15,10

Côtes du Jura AOP—Jean-Luc Mouillard - Frankrijk 16,75
Deze chardonnay verblij! gedurende een jaar op eiken vaten
en ook een #jdje sur lie. Dit gee! een rijke volle wijn met
sub#ele houGoetsen, frisse fruitaroma’s en mineraliteit.
Kortom een mooi alterna#ef voor de wiGe wijnen uit Bourgogne en bovendien aan een veel interessantere prijs/
kwaliteit verhouding!
Uw beoordeling:

26,35

Alentejano VR—Fitapreta—Portugal
29,95
Er wordt wel eens gezegd dat de meest briljante uitvindingen per ongeluk gebeuren. Dat geldt zeker ook voor deze
wijn. De eerste cuvée van deze wijn (2013) waren 2 vaten
die men leGerlijk ‘vergeten’ was in de wijnkelder. Het resultaat van 18 maanden niet in te grijpen bij deze vaten was
echter superb. Sindsdien herhaalt men het proces van twee
vergeten vaten ieder jaar. De gis#ng gebeurt dus spontaan in
eiken vaten, er is geen temperatuurcontrole, geen verdere
ingrepen. Enkel laissez-faire…
100% arinto, de vatrijping is duidelijk merkbaar naast ook
wat oxida#eve tonen. Zeer mooie complexiteit!
Uw beoordeling:

ORANGE WINE

RODE WIJNEN

Orange wine is in feite wiNe wijn , maar geviniﬁeerd
zoals een rode wijn. Dat wil zeggen dat, in tegenstelling
tot een klassieke wiNe wijn, waar het sap onmiddellijk
van de schil wordt gescheiden, er bij orange wijn wel
sprake is van een bepaalde Ejd schilmaceraEe. Hierbij
onNrekt de wijn extra smaak en concentraEe, maar ook
tannine. Dit zorgt voor een wijn met aparte aroma’s en
structuur.

LICHT/ELEGANT

33. 2021 Si*a Maceracion

17,35

Rias Baixas DO—Bodegas A?s—Spanje
19,25
100% albarinño die 15 dagen schilcontact ondergaat. Vervolgens rijpt de wijn nog 6 maanden sur lie. Een redelijk typische orange wine met vooral sinaasappelzeste in de neus.
Hee! een krach#g mondgevoel met wat tannine. Rijk en uitbundig.
Uw beoordeling:

ROSE WIJNEN
34. 2021 Rosé de Colombe*e

7,00

Pays d’Oc IGP—Dom. La ColombeNe—Frankrijk
7,95
Deze rosé is de medaillewinnaar van het domein. Een rosé
met heerlijk veel vers fruit in geur en smaak; aardbeien,
frambozen en een lichte kruidigheid. De wijnmaker houdt
ook het alcoholgehalte nauwleGend in het oog zodat de wijn
zijn licht karakter bewaart.
Uw beoordeling:

35. 2021 Rosé de Grézan

10,30

Faugères AOP – Château de Grézan – Franrkijk
11,45
Grenache & syrah. In de neus vooral wilde aardbei en granaatappel. De grenache zorgt voor het lichtvoe#ge karakter
van de wijn terwijl de syrah zorgt voor een mooie persisten#e in de mond. Aroma's van wit fruit en vooral perzik benadrukken de uitmuntende frisheid van deze wijn!
Uw beoordeling:

♥ 37. 2018 Cuvée de Chris

38. 2017 Into Zin

14,80

Alentejano VR—Fitapreta—Portugal
16,45
Dit is non vintage rosé. Dat wil zeggen dat er verschillende
jaargangen gerijpt en gemengd worden om tot dit fantas#sch resultaat te komen. Dit is een complexe culinaire rosé
met aroma’s van braam, aardbei en wat vanille van de houtrijping. Daarnaast ook een mooie minerale toets en wat oxida#eve tonen. Een echt topproduct.
Uw beoordeling:

8,95

Lodi— Oak Ridge Winery—Californië (V.S.)
9,95
Zinfandel is in feite iden#ek aan de primi#vo druif die zijn
roots hee! in Zuid-Italië. Deze Zinfandel deelt dan ook het
karakteris#eke frui#ge karakter van deze soort. Het is een
sappige, vlot drinkende wijn die ook een lichte vatrijping
hee! gehad. De hints van vanille in de afdronk zijn hier het
gevolg van.
Uw beoordeling:

39. 2021 Bacca Nera

9,10

Vino Rosso—Corte FigareNo—Italië
10,45
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
verblij! gedurende een jaar op houten vaten. Dit gee! een
wijn die het frivole en roodfrui#ge van een typische Valpolicella wijn combineert met de vanille toetsen van de houtrijping, die de wijn bovendien een voller karakter meegee!.
Uw beoordeling:

40. 2021 Sangarida Mencia
♥ 36. NV Fitapreta Rosé Cuvée No.5

8,05

Côtes du Rhône AOP—Dom. Gayère—Frankrijk
8,95
Blend van syrah en grenache, een deel ondergaat carbonische macera#e. Dit zorgt voor een extra frui#g 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 een
zekere structuur.
Uw beoordeling:

10,20

Bierzo DO—Bodegas A?s—Spanje
11,75
Mencia is een minder bekende druivensoort uit het Noordwesten van Spanje. Deze druif wordt wel eens vergeleken
met de interna#onaal verspreidde pinot noir druif. Deze
cuvée van APs is een pure expressie van deze mooie soort.
Geen vatrijping, enkel een paar maanden sur lie gerijpt.
Vooral rood fruit en wat kruidge nuances qua aroma’s. Frisse
en elegante structuur. Een s#jl die men niet zo snel met
Spaanse wijn associeert.
Uw beoordeling:

41. 2020 White Label No.5

11,25

St. Guilhem-le-Désert —Ch. Jonquières—Frankrijk 12,95
De White Label cuvée van Château de Jonquières is er één
die telkens een andere invulling krijgt. Deze 5de edi#e is op
basis van 100% carignan aNoms#g van tach#g jaar oude
stokken. Een wijn met voornamelijk een kruidig karakter.
Dankzij de respectabele lee!ijd van de wijnstokken is dit een
carignan met een mooie complexiteit. Gelaagd qua smaak en
zeer elegant qua proﬁel.
Uw beoordeling:

42. 2020 A Touriga Vai Nua

13,80

Vinos de Madrid DOP—4 Monos—Spanje
15,85
Wijn op basis van voornamelijk garnacha #nto (85%) aangevuld met wat carignan en syrah. Hij dankt zijn naam aan een
grote wandelroute die Valencia met Lissabon verbindt. De
wijngaarden liggen grotendeels langs deze route op een
700m-800m hoogte. De wijn rijpt een korte #jd in grote houten foudres. Een elegante en sappige rode wijn met aroma's
van rood fruit en een uitgesproken kruidige toets in de afdronk.
Jancis Robinson: 16,5/20
Uw beoordeling:

44. 2020 Pinot Noir du Jura

18,90

Etna Rosso DOC—Massimo Lentsch—Italië
21,45
100% nerello mascalese, een authen#eke Siciliaanse variëteit
die het laatste decennium meer en meer terug op de voorgrond treedt dankzij de groeiende populariteit van Etna wijnen. Deze San Teodoro tracht deze mooie druivensoort ,
alsook het unieke Etna terroir, zeer karakteris#ek weer te
geven. De neus onthult zeer ﬁjne en delicate tonen van klein
rood fruit, minerale tonen, wilde aroma#sche kruiden en
kruidnagel. San Teodoro is een evenwich#ge en harmonieuze
wijn met veel elegan#e en met een verﬁjnde, aanhoudende
afdronk.
Uw beoordeling:

11,25

Alentejano VR—Fitapreta—Protugal
12,95
Een zeer atypische touriga nacional, toch nog steeds de belangrijkste Portugese rode druif. Deze cuvée zonder houtrijping wordt vooral gekenmerkt door zijn aroma#sche 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. 2020 GR-10

♥ 45. 2020 San Teodoro

15,55

Côtes du Jura AOP—Jean-Luc Mouillard– Frankrijk 17,45
Deze Côtes du Jura Pinot Noir is perfect uitgebalanceerd. In
de neus intense aroma's van zwarte bes en rood fruit. De
smaak is elegant en frui#g. Een zeer mooi alterna#ef voor
rode Bourgogne.
Uw beoordeling:

46. 2020 Régnié Montmérond

21,10

AOP—Antoine Sunier—Frankrijk
23,95
Régnié is de jongste van de Beaujolais cru’s. Deze 100%
gamay is aNoms#g van 60-jaar oude stokken aNoms#g van
Montmerond, op de grens van Régnié en Morgon. De wijn
rijpt 8 maanden in neutrale Bourgogne vaten. Het typische
karakter van de gamay druif blij! duidelijk bewaard in deze
wijn. De ligging van de wijngaard en de oude stokken zorgen
er echter voor dat de structuur van deze cuvée wat rijker en
voller is. Een wijn die zich kan meten met menig Bourgogne.
Deze sappige cru kent een fantas#sche ﬁnale met een lange
ﬂuweelzachte afdronk.
Uw beoordeling:

47. 2018 Negramoll

22,60

La Palma DO—Victoria Torres—Can. Eilanden (SP) 25,95
Negramoll is een mooie, doch onbekende, druivensoort die
je vooral tegenkomt op de Canarische eilanden. Gis#ng vond
plaats met gedeeltelijk ontsteelde druiven en inheemse gisten in gebruikte sherryvaten, waar hij gedurende 12 maanden rijpt sur lie. Uitzonderlijk complexe wijn met een zeer
licht en fris karakter. Een mooie weergave van wat er allemaal mogelijk is op dit vulkanisch eiland. Spij#g genoeg worden de klimatologische omstandigheden er ieder jaar extremer en de wijn bij gevolg ieder jaar wat schaarser...
Uw beoordeling:

52. 2019 Tinedo Max

ROND/VOL
48. 2020 Decurio Primi9vo

6,55

PrimiEvo Salento IGT—Schola SarmenE—Italië
7,25
De primi#vo is echt een autochtone druif voor dit gebied. Hij
gee! stevige wijnen, met een zachte maar intense smaak,
voorzien van rijp, donkerrood fruit en geurige kruiden. Deze
wijn is aNoms#g van Schola Sarmen#, een collec#ef van
kwaliteitsbewuste producenten met slechts één speciﬁek
doel: het behouden en verder uitbouwen van de culturele en
technische nalatenschap van genera#es wijnmakers in Salento Uw beoordeling:

53. 2019 Les Cabanons de mon Père
49. 2020 Skaapveld Syrah

7,00

Coastal Region WO—M.A.N.—Zuid-Afrika
7,75
De Syrah uit de M.A.N. reeks is een sappige wijn met een
mooie ronde structuur. De wijn verblij! gedurende 12 maanden op grote houten foudres. Hij is aroma#sch met de nodige wild en kruiden aroma’s die deze druif vaak typeren. In de
mond gee! de eerste indruk vooral veel zwart fruit. De kleine toevoeging van wat grenache (1%) en mourvèdre (7%)
gee! wat extra rood fruit en ﬁjne kruiden.
Uw beoordeling:

7,40

Rioja DOC—Bodegas Altanza—Spanje
8,95
100% tempranillo uit Spanjes meest pres#gieuze wijnregio.
Dit is een jonge Rioja met ‘slechts’ 6 maanden vatrijping. Het
fruit en de typische kruidigheid (zoethput, peper,…) van de
druivensoort zijn dus prominent aanwezig eerder dan de
invloeden van de vatrijping.
Uw beoordeling:

7,70

La Clape AOP—Ch. Mire l’Etang—Frankrijk
8,55
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 stevige en zijdeach#ge structuur
met een krach#ge en kruidige afdronk.
Uw beoordeling:

9,40

Côtes de Bordeaux – Blaye AOP– Frankrijk
10,45
Een klassieke Bordeaux gemaakt van hoofdzakelijk merlot,
aNoms#g 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. Een zeer klassieke s#jl
maar zeer goed uitgevoerd!
Uw beoordeling:

55. 2020 Liante
51. 2019 Rouge de Mire l’Etang

8,30

Côtes du Rhône AOP—Dom. Gayère—Frankrijk
9,45
90% grenache uit de Zuidelijke Rhône, regio Cairanne. Dit
wijnhuis blinkt uit in het opleveren van cuvées van hoge en
consistente kwaliteit aan zeer interessante prijzen. Een
mooie volle rode wijn met die wat vatrijping hee! gehad.
Een elegante s#jl met vooral rood fruit en wat lichte hints
van de vatrijping.
Uw beoordeling:

54. 2019 Ch.Mazerolles Cuvée Tradi9on
50 2019 Edulis Tempranillo

8,05

CasElla 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 verblij! gedurende 12 maanden in betonnen cuves. Een wijn met een zeer
mooie complexiteit in deze prijsklasse. Behoorlijk stevig maar
mooi rond in de afdronk. De afwezigheid van hout in de rijping maakt dit tot een heel ander proﬁel dan de bekendere
Rioja tempranillo wijnen.
Uw beoordeling:

10,30

Salice SalenEno DOC—Castello Monaci—Italië
11,45
80% negroamaro en 20% malvasia nera. Warme, kruidige en
volle wijn met hints van peper, mokka en kruidnagel. Complex en verrassend. Ook in de afdronk tre! u een zoete, rijpe
s#jl aan met een aards trekje. De wijngaarden voor deze wijn
liggen in het midden van de hiel van Italië en vormen de DOC
Salice Salen#no
Uw beoordeling:

56. 2021 Tasmorcan

11,85

Barbera d’AsE DOC – Elio Perrone – Italië
13,45
De Tasmorcan is niet weg te denken uit ons aanbod en is
over de jaren een echte klassieker geworden.
Deze 100% barbera rijpt in eiken vaten gedurende 4 maanden tot hij klaar is om geboGeld te worden. Al#jd in maart
volgend op de oogst. Deze wijn kent frui#ge en uitbundige
tonen, typisch voor Barbera. De houtrijping zorgt voor wat
extra rondeur en sub#ele hints van vanille.
Uw beoordeling:

57. 2018 Tocat de l’Ala Tinto

58. 2020 Lansade Rouge

61. 2020 l’Argile

♥ Ventoux AOP—Philippe Gimel—Frankrijk

21,10

24,25
Philippe Gimel hee! s#laan de status van cultwijnmaker verworven in de Ventoux regio. Hij produceert wijnen die elegant , rond , complex en zeer geconcentreerd zijn. L’Argile is
zijn tweede cuvée en bestaat vooral uit de grenache druif,
aangevuld met wat syrah en carignan. Deze wijn valt op door
zijn aroma#sche rijkdom met onder andere rijp fruit, frambozen en bramen, tabak, wilde kruiden, lavendel, #jm, garrigue
en rijpe rozenboGel.
Uw beoordeling:

12,55

13,95
De wijnen van CharloGe en Clémant zijn rela#ef nieuw in ons
gamma. Op hun prach#ge kasteel in het Zuiden van Frankrijk
produceren ze zeer kwalita#eve cuvées op basis van de voornaamste druiven van de streek. Dit is een Blend van carignan, syrah, grenache en cinsault. Een wijn die deze Zuid Franse streek zeer typeert met een mooie kruidigheid en wat
garrigue in de neus.
Uw beoordeling:

59. 2020 Syrah Pipele*e

19,30

Sierra de Gredos VdP—4 Monos—Spanje
21,95
95% garnacha aangevuld met wat carignan aNoms#g van 60100 jaar oude wijnstokken gelegen op ruim 900 meter hoogte. De wijn verblij! ongeveer 1,5 jaar in grote eiken foudres.
De uitzonderlijke lee!ijd van de wijnstokken zorgen voor een
wijn met een ongelooﬂijke diepgang. De hoogte waarop de
stokken zijn aangeplant zorgen dan weer voor de broodnodige aNoeling in dit warme gebied, wat de suiker/aciditeit verhouding ten goede komt en dus ook de balans in deze zeer
mooie wijn.
Robert Parker WA: 93/100
Uw beoordeling:

12,20

Empordá—Coca i Fitò—Spanje
13,55
Grenache en carignan van oude wijnstokken aNoms#g uit
Empordà, het Noorden van Catalonië. De broers Coca i Fito
rijpen hun wijnen meestal in verschillende types vaten/tanks.
In dit geval gaat het om Franse en Amerikaanse eik. Een
kruidige, volle rode wijn met een mooi onderliggend aards
karakter.
Uw beoordeling:

♥ Terrasses du Larzac —Ch. Jonquières—Frankrijk

♥ 60. 2019 Cien Lanzas

62. 2018 Cosen9no

30,20

Etna Rosso DOC—Massimo Lentsch—Italië
34,35
100% nerello mascalese aNoms#g van een met lavasteen
ommuurde wijngaard aangeplant op terrassen op 700m
hoogte De strenge selec#e van druiventrossen zorgen voor
een wijn met een complexe tanninetextuur en waar zuurtegraad en volume perfect in balans te zijn. Cosen#no is een
wijn met een diepe robijnrode kleur, die in de neus intense
tonen van rijpe kersen, zwarte peper en zoete drop tot uitdrukking brengt. Het hee! een frisse en zachte smaak, met
sub#ele en goed geïntegreerde tannines. Absoluut topproduct van Sicilië!
Uw beoordeling:

14,50

Colinnes Rhodaniennes IGP—R. Duculty—Frankrijk 16,45
Rodolphe Duculty hee! recent zijn wijndomein opgericht in
de Noordelijke Rhône, in de regio Saint-Joseph. Zoals steeds
zijn de rode wijnen uit deze regio op basis de syrah druif. Dit
is een mooie sappige cuvée , zonder vatrijping boordevol
rood fruit en wat toetsen van peper die zeer eigen zijn aan
de syrah druif.
Uw beoordeling:

KRACHTIG/GESTRUCTUREERD
63. 2020 Proeza Tinto

6,85

Dão DOC– Baraõ de Vilar—Portugal
7,80
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, stevige wijn met een aangename afdronk.
Uw beoordeling:

64. 2020 Tardencuba Roble

8,75

68. 2018 Vadio Tinto

Toro DO—Tardencuba—Spanje
9,95
Deze 100% tempranillo , of #nta de Toro zoals de locals het
verkiezen te noemen, rijpt gedurende 6 maanden in eiken
vaten. Een typische expressie van Spanjes meest bekende
druif met zijn typische kruidigheid en zwart fruit. Een zeer
mooi alterna#ef voor de wijnen uit Rioja
Uw beoordeling:

65. 2017 Aloja Negre

10,45

Montsant DO—Coca i Fitò—Spanje
11,55
Rode wijn die representa#ef is voor DO Montsant. Gemaakt
van Grenache en Carignan aNoms#g van wijngaarden met
verschillende grondsoorten. Grenache gee! 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. Mooie volle, zwoele en gestructureerde rode wijn.
Uw beoordeling:

♥ 66. 2021 Fitapreta Tinto

♥

69. 2021 Fatalone Primi9vo

14,05

Gioia del Colle DOC—Pasquale Petrera—Italië
15,95
Pascuale slaagt er zelfs in de warmste jaren in primi#vo’s te
produceren die hun krach#ge, rijke en warme karakter perfect gebalanceerd zien worden door een onderliggende fraîcheur. Hierdoor krijg je wijnen die ondanks de hiGe in het
Zuiden van Italië en het hogere alcoholgehalte toch niet
zwaar of plomp overkomen.
Deze primi#vo wordt gekenmerkt door rijp bessenfruit, een
lichte geur van geroosterd hout en kruiden met een delicate
balsamico toets in de geur.
Uw beoordeling:

11,25

Alentejano VR—Fitapreta—Portugal
12,95
De basiscuvée van Fitapreta, het eerste project van Antonio
Maçanita. Ondertussen hee! deze fantas#sche wijnmaker
(wijnmaker van het jaar 2020 in Portugal) 4 projecten over
heel Portugal en zijn eilanden.
Deze Fitapreta is op basis van aragonez (tempranillo) alicante
bouchet en trincadeira, allemaal druiven typisch voor de
Alentejo streek. Een warme, stevige en kruidige rode wijn.
Jaar na jaar van uitstekende kwaliteit.
Uw beoordeling:

67. 2019 Ch. Mazerolles Cuvée Thibault

14,00

Bairrada DOC—Vadio Vinhos—Portugal
15,95
Bairrada is een wijngebied gelegen op een groot plateau met
zachte heuvels en ontelbare valleien. De nabijheid van de
Atlan#sche oceaan zorgt ervoor dat dit een gema#gd mari#em klimaat is. Door het koelere klimaat hebben de wijnen
uit deze streek dan ook een afwijkend proﬁel ten opzichte
van grote andere delen van Portugal. De baga druif in deze
wijn wordt al eens vergeleken met de nebbiolo druif uit Barolo. Hij gee! dan ook een gestructureerde en complexe wijn
met een mooie zuurtegraad en best wat tannines. Zeer complex en ideaal om eventueel wat te vergeten in de kelder.
Uw beoordeling:

13,70

Côtes de Bordeaux – Blaye AOP– Frankrijk
15,75
Net zoals de Cuvée Tradi#on (nr.58) bestaat ook deze cuvée
uit meer dan 90% merlot druif. Het grote verschil zit in de
vatrijping. Voor deze wijn worden meer nieuwe eiken vaten
gebruikt. Bij het eerste gebruik van een eiken vat wordt de
smaak veel sterker beïnvloed door het hout dan bij een eerder gebruikt vat. Wijnen die rijpen in ‘nieuw hout’ hebben
dan ook meer uitgesproken aroma’s die aan vatrijping gelinkt
kunnen worden zoals bijvoorbeeld vanille. Deze cuvée is ook
wat krach#ger en gestructureerder dan zijn kleine broer.
Uw beoordeling:

70. 2019 Catena Malbec

14,35

Mendoza—Catena Zapata—ArgenEnië
15,95
De Mendoza wijn regio is veruit de grootste en meest bekende wijnregio van Argen#nië. Het belangrijkste kenmerk van
de regio is de hoogte waarop de wijngaarden gelegen zijn
(tussen 800m en 1200m). Dit zorgt voor de broodnodige verkoeling ‘s nachts in deze toch wel zeer warme regio. Deze
malbec verblij! gedurende 12 maanden op eiken vaten. Dit
gee! een volle wijn met blauw fruit, een mooie mineraliteit
en zelfs een licht zil#ge ondertoon. De houtrijping is niet te
dominant maar mooi verweven in het geheel.
Robert Parker WA: 92/100
Uw beoordeling:

71. 2020 La Baronnie Rouge

17,55

Terrasses du Larzac—Ch. Jonquières—Frankrijk
19,95
Deze wijn in een perfecte illustra#e van het niveau dat de
wijnen uit de Languedoc tegenwoordig kunnen halen. Het is
een blend van syrah, mourvèdre, grenache en carignan. Deze
wijn verblij! 18 maanden in grote eiken vaten van 500-700
liter. Het kruidige karakter van de syrah staat duidelijk voorop in deze wijn. Een stevige gestructureerde wijn met intense aroma’s en duidelijk aanwezige tannine.
Uw beoordeling:

♥ 72. 2020 Mémé Lise

19,75

Saint-Joseph AOP—R. Duculty—Frankrijk
22,45
Saint-Joseph is één van de grote appella#es uit de Noordelijke Rhône. Syrah is hier koning en wordt in principe al#jd als
monocépage geboGeld.
Deze syrah verbleef 12 maanden in eiken vaten. Naast rood
fruit vallen ook duidelijk da cacao aroma's op in deze wijn.
Onderliggend proef je wat wiGe peper. Mooie volle rijke wijn
die zelfs jong al heel mooi in balans is!
Uw beoordeling:

73. 2020 Palpite Reserva Tinto

♥ Alentejano VR—Fitapreta—Portugal

20,65

22,95
Enkel de beste druiven van de oogst belanden in deze cuvée
die vooral bestaat uit aragonez en alicante bouchet. De wijn
verblij! gedurende 18 maanden op Franse eik. Dit gee! een
enorm geconcentreerde wijn met enorm veel zwart fruit,
wat kruidigheid en sub#ele ﬂorale aroma’s. Een ronde wijn
met een indrukwekkende afdronk
Robert Parker WA: 94/100
Uw beoordeling:

74. 2020 Letra A

29,85

Douro DOC—Maçanita—Portugal
33,95
Deze wijn bestaat voor 100% uit de bekendste Portugese
druif, en belangrijkste variëteit in de Douro, Touriga Nacional. Letra A verwijst naar een oude classiﬁca#e die werd gegeven aan de Porto wijngaarden in Douro( F –A). De druiven
voor deze wijn zijn aNoms#g van zo een wijngaard met de
hoogste classiﬁca#e, namelijk A. De wijngaard beschikt dus
over het ideale microklimaat om topwijn te produceren. Deze wijn wordt gekenmerkt door een uitgesproken frui#g karakter, met een enorme structuur en uiteraard de nodige
tannines, die zeer mooi geïntegreerd zijn.
Robert Parker WA: 92/100
Uw beoordeling:

75. 2017 La Pierre Noir

31,00

Ventoux AOP—Philippe Gimel—Frankrijk
34,95
Dé topcuvée (grenache & syrah) van Philippe Gimel. Voor
deze wijnen gebruikt hij enkel de kleinste en meest geconcentreerde druiven uit de wijngaarden. Dit levert een zeer
uitbundige en gestructureerde wijn op. De tannine is aanwezig maar ﬂuweelach#g; de afdronk is indrukwekkend lang.
Een echte topper die zich ook nog zeer mooi laat bewaren.
Uw beoordeling:

DESSERTWIJN
76. Sourgal Moscato d’As9

9,65

DOCG—Elio Perrone—Italië
10,75
Zoete, licht parelende wijn op basis van de muscat druif. De
wijn dankt zijn naam aan één van de wijngaarden waarvan
zijn druiven aNoms#g zijn. Een levendige wijn met aroma’s
die doen denken aan oranje bloemen, gele perzik, salie en
net geplukte druiven. Hij is zoet maar harmonisch, goed uitgebalanceerd, met de typische zuurgraad van muscat.
Uw beoordeling:

Simone Rings
19 & 20 november
Weingut Rings—Pfalz—Duitsland

Cris9an Castañeyra
19 & 20 november
Pepe Mendoza—Alicante DO—Spanje

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 #ental 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 dogma#sch 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 authen#eke manier hun
oorsprong kunnen weerspiegelen.

Wijnmaker Pepe Mendoza hee! zijn sporen de voorbije 25
jaar verdiend bij het familiebedrijf Enrique Mendoza, dat
bekend staat voor enkele zeer ﬁjne monastrell wijnen. Recent besliste hij dat het #jd was om een klein persoonlijk
project op te starten. Zijn doel is simpel. Hij wil geen groot
wijnhuis worden om vervolgens voortdurend de wereld te
moeten rondreizen om wijn te verkopen. Zijn droom is wel
om hét referen#epunt voor wijnbouw in Alicante te worden.
Dit door bijna al het werk in eigen handen te nemen en
slechts enkele duizenden ﬂessen te produceren van zeer
hoge kwaliteit. Qua smaak stree! Pepe naar ‘Pureza’ of
puurheid/zuiverheid van het fruit. Minimale interven#e en
organische landbouw dragen hiertoe zeker sterk bij.

Rings wilt kenmerkende droge wijnen produceren. Wijnen
zonder enig zoet dat hun ware aard kan verbergen. De meeste van hun wijnen rusten een #jdje sur lie en rijpen in , veelal
gebruikte, houten vaten, om te kunnen ademen en mooi te
ontwikkelen. De familie Rings is autodidact op het gebied
van wijn maken 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 ziGen onmiskenbaar vol karakter en eigenheid.

77. 2021 Riesling

12,30

Pfalz

14,45

78. 2021 Grauburgunder

12,30

Pfalz

14,45

79. 2020 Riesling Late Release

15,25

Pfalz

17,95

80. 2016 Nussriegel Erste Lage Riesling

28,00

Pfalz

32,95

81. 2019 Spâtburgunder

15,25

Pfalz

17,95

82. 2020 Das Kleine Kreuz

27,15

Pfalz

31,95

83. 2019 Leistadter Erste Lage spätburgunder 40,60
Pfalz

47,75

84. 2019 Syrah

52,65

Pfalz

61,95

85. 2022 Casa Agricola Blanco

12,15

Alicante DO

13,95

86. 2021 Pureza

16,90

Alicante DO

19,45

87. 2020 Casa Agricola Tinto

12,15

Alicante DO

13,95

88. 2021 Nunkuranaisa Rafa y Pepe

n/a

Alicante DO

n/a

89. 2019 Giro Abargues

26,00

Alicante DO

29,95

90. 2019 El Veneno Monastrell

26,00

Alicante DO

29,95

BESTELLIJST PROEVERIJ november 2022
Naam:
Adres:

Factuur?: □ ja
NO.
1 Cava Brut

□nee
NAAM

PRIJS AANTAL
10,45

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Crémant de Bourgogne Signé
Champagne Empreinte
South Vermen#no
Castel Cerino Soave Classico
The Ned Sauvignon Blanc
Fitapreta Branco
Just Fiou Sauvignon Blanc
Hirschvergnügen Grüner Veltliner
Xion Albariño
Ca Visco Soave Classico
Carricante
Sancerre Blanc
Verdelho O’ Original

12,95
27,85
6,55
10,50
11,05
11,25
11,40
11,85
12,10
15,80
18,90
19,30
23,45

15
16
17
18
19

Cococciola
Weissburgunder
Chardonnay de Grézan
Notre Viognier
Tocat de l’Ala Blanc

8,95
9,40
9,40
10,50
11,05

20
21
22
23

Wunschkind Riesling
Vadio Branco
APs Albariño Lias Finas
Kammern Güner Veltliner

13,15
14,00
15,25
16,70

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Caracol dos Profetas
La Montagne
Emo#on No.2
Bis by Biscaye Chardonnay
Amplus Chardonnay
Bas de la Chaux Chardonnay
La Maison
Palpite Branco
Branco de Indigenas
SiGa Maceracion
Rosé de ColombeGe

NO.
NAAM
45 San Teodoro
46 Régnié Montmérond
47 Negramoll
48 Decurio Prili#vo
49 Skaapveld Syrah
50 Edulis Tempranillo
51 Rouge de Mire l’Etang
52 Tinedo Max
53 Les Cabanons de Mon Père

PRIJS AANTAL
18,90
21,10
22,60
6,55
7,00
7,40
7,70
8,05
8,30

54 Ch. Mazerolles Cuvée Tradi#on
55 Liante

9,40
10,30

56
57
58
59
60
61
62

11,85
12,20
12,55
14,50
19,30
21,10
30,20

Tasmorcan
Tocat de l’Ala Tinto
Lansade Rouge
Syrah PipeleGe
Cien Lanzas
L’Argile
Cosen#no

63 Proeza Tinto
64 Tardencuba Roble
65
66
67
68
69
70
71

Aloja Negre
Fitapreta Tinto
Ch. Mazerolles Cuvée Thibault
Vadio Tinto
Fatalone Primi#vo
Catena Malbec
La Baronnie Rouge

6,85
8,75
10,45
11,25
13,70
14,00
14,05
14,35
17,55

72 Mémé Lise

19,75

21,95
27,35
7,15
8,35
12,55
15,10
19,75
20,65
26,35
17,35
7,00

73 Palpite Reserva Tinto

20,65

74 Letra A

29,85

75 La Pierre Noir

31,00

35 Rosé de Grézan

76 Sourgal Moscato d’As#

9,65

77 Rings Riesling

12,30

78 Rings Grauburgunder

12,30

79 Rings Riesling Late Release

15,25

80 Nussriegel Riesling

28,00

81 Rings Spätburgunder

15,25

10,30

82 Das Kleine Kreuz

27,15

36 Fitapreta Rosé Cuvée No. 5

14,80

83 Leistadter Spätburgunder

40,60

37
38
39
40

Cuvée de Chris
Into zin
Bacca Nera
Sangarida Mencia

8,05
8,95
9,10
10,20

84 Rings Syrah

52,65

85 Casa Agricola Blanco

12,15

86 Pureza

16,90

41
42
43
44

White Label No. 5
A Touriga Vai Nua
Gr-10
Pinot Noir du Jura

11,25
11,25
13,80
15,55

87
88
89
90

12,15
n/a
26,00
26,00

Casa Agricola Tinto
Nunkuranaisa Rafa y Pepe
Giro Abargues
El Veneno Monastrell

