
Bubbels
Verkoopprijs

 incl. BTW

1 MARS04100 Prosecco di Treviso DOC Frizzante "Spago", Marsuret, Veneto, Italia € 10,15

100% Prosecco

In de neus aroma's van bloemen en fruit (appeltjes), verder delicaat. De Prosecco 

heeft een droge en frisse smaak en is goed in balans. Ideaal als aperitief en goed te 

combineren met lichte visgerechten. 
MEEST VERKOCHTE SCHUIMWIJN IN 2016, 2017, 2018 en 2019!

2 PORT01000A Portium Brut, Cava DO, España € 11,30

Macabeo, Parellada, Chardonnay en Xarel-lo

Fijne bubbels, mooie ronde en volle smaak gecombineerd met frisse zuren. LEKKER!

3 MARZ60000 Liboll, Vino Spumante Extra Dry, San Marzano, Salento IGT-Puglia, Italia € 13,70

Strogeel met groene reflecties. Intens, aangenaam en absoluut fruitig van witte 

perzik en rijk aan bloemige tonen van pittige salie. Fris en levendig, rond en goed 

gebalanceerd met een aanzienlijke persoonlijkheid. 

TE ONTDEKKEN!  

CHINA WINE & SPIRITS AWARDS 2019 - BEST VALUE: Silver Medal

Witte Wijnen

* Fris, vinnig en finesse *

4 BRAN01019 2019 Brandvlei, Chenin Blanc, Worchester, Zuid-Afrika € 5,65

100% Chenin Blanc
Liefst 25% van het wijngaardareaal in Zuid-Afrika is aangeplant met dit druivenras! 

Deze enorm populaire druif geeft een zachte, milde en fruitige wijn. Een zeer 

verfrissend glas wijn, lichtdroog met aangename zuren.

5 LASS05018 2018 Domaine Lasserre Chardonnay & Viognier, Pays d'Oc, France € 6,40

80% Chardonnay en 20% Viognier

Een intense en expressieve wijn met aroma's van witte bloemen. Een ronde, romige 

smaak met plezierige zuren. LEKKER!

6 VILL01019 2019 Pinot Grigio, Villa Loren, Venezie IGT, Italia € 6,75

100% Pinot Grigio

Wijndegustatie Ter Dreef 2020

** Tot 10 euro inclusief BTW **

Een fruitige, frisse en gevarieerde wijn met geuren van tropisch fruit en verleidelijke 

tonen. Lekker bij slaatjes, koude vis, etc. ZEER FIJN!

7 ANADA02019 2019 Blanco Sobre Lias, CARE, Catalunya DO, Espana € 6,75

40% Chardonnay en 60% Garnacha Blanca

In de neus verfrissend en zuiver met intense aroma's van fruit (groene appel, ananas 

en citrusvruchten). De aanzet is zeer fruitig en verfrissend, gevolgd door een intense 

afdronk. TE ONTDEKKEN!

bij uitputting voorraad van de benoemde jaargang, zal de volgende jaargang geleverd worden ! 



Verkoopprijs

 incl. BTW

* Fruitig, expressiever, mooie zuren *

8 MARZ36019 2019 TIMO 'Vermentino', San Marzano, Salento IGP, Italia € 9,75

100% Vermentino.
Aroma's van delicate witte bloemen met tonen van citrus. In de mond tonen van tijm 

en rozemarijn. Elegant, fris en mineralig. Perfect bij voorgerechten en kaas.

TE ONTDEKKEN!

95/100 Luca Maroni.

9 META11019 2019 Métairie "Les Chênes", Chardonnay & Sauvignon, Pays d'Oc, France € 8,00

50% Chardonnay, 50% Sauvignon Blanc

De wijn heeft in de neus bloemige tonen en plezierige aroma's van citrus en tropisch 

fruit. De wijn heeft een delicate, aangename aanzet, die gevolgd wordt door een 

rijke, volle afdronk.

10 GIBA01019 2019 Sauvignon de Touraine AC, Domaine Gibault, Loire, France € 9,00

100% Sauvignon Blanc
Zeer aromatische wijn met een optimale fruitconcentratie. Aroma’s van groene 

appeltjes en buxus. Heel fris en vriendelijk, sappig en smakelijk. 

VASTE WAARDE!

11 AOTE01019 2019 Aotearoa, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand € 9,90

100% Sauvignon Blanc

De Sauvignon Blanc is de belangrijkste druif voor Nieuw Zeelandse wijnen. De neus 

geurt naar limoen en grapefruit. De aanzet is zeer intens en fruitig met een mooie 

mineralige toets. 

* Rijk, weinig zuren, mooi rond *

* MOGELIJK met houtlagering * 

12 BABY01019 2019 Chenin', Busy Bee, Swartland, Zuid Afrika € 8,05

98% Chenin Blanc, 2% Roussanne
Een frisse en fruitige wijn met een vleugje gedroogde peren en abrikozen. 

Lekker bij zeevruchten, kip en curry's. MOOI!

13 DELB01019 2019 Chardonnay "Premium", Delbeaux, Pays d'Oc IGP, France € 7,95

100% Chardonnay

Een heerlijk glas Chardonnay (zonder houtrijping) met fruitige aroma's van perzik, 

maar ook een beetje toasty. In de mond een beetje vettig en vol. Zeer mooie balans 

tussen kracht en finesse. De wijn heeft een gedegen balans tussen finesse en kracht.

Meest verkochte witte wijn verleden jaar!

14 MARZ10519 2019 Gran Trio Bianco, San Marzano, Salento IGP,  Italia € 7,70

Samenstelling van Chardonnay, Fiano & Malvasia
Intense aroma's van witte bloemen en vanille. Fris en mineraal met een uitmuntende 

afdronk. 

15 ANADA11019 2019 Garnacha Blanca Native, CARE, Carinena DO, Espana € 9,10

100% witte Grenache, 2 maanden rijping op franse eiken vaten.
Aroma's van bloemen, citrus en exotisch fruit. Volle wijn met voldoende frisheid. 

Lekker bij schaaldieren en warme visgerechten. TE ONTDEKKEN!

Silver in Bacchus Madrid 2019.

bij uitputting voorraad van de benoemde jaargang, zal de volgende jaargang geleverd worden ! 



Verkoopprijs

 incl. BTW

16 MARZ27019 2019 Verdeca 'Talo', San Marzano, Puglia IGP, Italia € 9,95

100% Verdeca

Dezelfde wijn als vorig jaar met nieuw etiket! 

Stuivende aroma's van witte bloemen, groene appels en honing. Deze verfrissende 

Verdeca is rijk en heeft rijpe tonen samen met een natuurlijke, plezierige mineraliteit. 

TE ONTDEKKEN!

ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI LUCA MARONI 2021: 96 points

17 META14019 2019 Chardonnay "Barriques", Métairie, Pays d'Oc, France € 9,35

100% Chardonnay

In de neus aroma's van bloemen, citrus en pruimen. In de mond zacht en romig maar 

met een verfrissende afdronk. 

* Fris, vinnig en finesse *

18 ALTU04019 2019 Pinot Grigio, Altùris, Friuli DOP, Italia € 11,40

100% Pinot Grigio
Een verfijnd boeket met hints van tropisch fruit, citrus, hooi, broodkorst en 

geroosterde amandelen, typisch voor deze druif. De smaak is intens, vol en fruitig. 

Een opmerkelijke elegantie en plezierigheid. Lekker bij visgerechten, pastagerechten, 

gekookte vis of koud wit vlees.

19 CORN01519 2019 Roero Arneis DOCG, ‘Terre dei Ro’, Cornarea, Piemonte, Italia € 14,65

100% Arneis

In de neus zachte aroma's van witte bloesem, peer, ananas en passievruchten. Deze 

aroma's zijn ook duidelijk aanwezig in de smaak. De aanzet is vol, romig en 

harmonieus. De afdronk is rijk en uitermate verfrissend. EEN UNIEKE WIJN!

20 COLL03018 2018 Chablis AC, Domaine Jean Collet, Bourgogne, France € 22,25

100% Chardonnay

Deze Chablis heeft een intens bouquet van rijpe en exotische tonen. In de mond vol, 

zacht en sappig, gevolgd door een lange afdronk met veel finesse. Complexe wijn! 

Een uitstekend aperitief, maar ook erg lekker bij schaal- en schelpdieren, 

visgerechten, delicatessen en geitenkazen.

* Fruitig, expressiever, mooie zuren *

21 SABA02018 2018 Sauvignon Blanc, Sabathi, Südsteiermark DAC, Oostenrijk € 14,35

Aroma's zoals o.a. nectarines, grapefruit, perzik maar ook vers gemaaid gras en fijne 

witte bloemen vullen het glas. In de mond kom je frisse levendige zuren tegen die 

een fijne sappige afdronk nalaat. Lekker bij vis, pasta, risotto en vegetarische 

gerechten. KLASSE!

22 SDAGU01019 2019 Pouilly Fumé AC 'Tradition', Domaine Serge Doagueneau & Filles, Loire, France € 22,40

100% Blanc-Fumé (Sauvignon Blanc)

Is een droge witte wijn met fruitige aroma's en een licht rokerig accent. De aanzet is 

verfrissend met mooie mineralen, die wordt gevolgd door een fruitige intense 

afdronk. Lekker als aperitief, maar past ook goed bij schaal- en schelpdieren, 

visgerechten, wit vlees en verse kazen.

** Meer dan 10 euro inclusief BTW **

bij uitputting voorraad van de benoemde jaargang, zal de volgende jaargang geleverd worden ! 



Verkoopprijs

 incl. BTW

* Rijk, weinig zuren, mooi rond *

* MOGELIJK met houtlagering *

23 PRIN01018 2018 Riesling Trocken, Prinz Von Hessen, Rheingau, Duitsland € 10,15

Een verfrissende, droge Riesling. Tonen van smakelijke citrusvruchten, knapperige 

groene appel en rode wijngaardperzik schijnen door in zijn boeket. In de mond is 

deze Riesling evenwichtig en harmonisch. Een aangename, veelzijdige wijn.

24 JANA02219 2019 ´Viognier´, Domaine de la Janasse, Principauté d´Orange-Rhône, France € 18,20

100% Viognier, lichte rijping in eiken vaten.
In de neus het typische karakter van Viognier: bloemig en verfrissend. Een 

mondvullende, intense en fruitige wijn met aangename fraîcheur in de afdronk. 

ZEER LEKKER!

25 PANA01019 2019 Chardonnay, Panamera, Napa Valley, California, USA € 11,75

100% Chardonnay

De Chardonnay wordt gekenmerkt door intense aroma's van appel, abrikozen, vanille 

en kaneel. De aanzet is rond en romig met levendige zuren en de afdronk is zacht en 

fruitig. AANRADER!

26 BECK06018 2018 Pinot Gris "Cuvée Cigognes", Hubert Beck, Alsace, France € 12,15

100% Pinot Gris

Een overweldigend boeket van peer, perzik, iets botrytis en lichte kruidigheid. In de 

mond breed, vol met mooi tropisch fruit, complex en zalvend.

27 MARZ25019 2019 EDDA, San Marzano, Salento IGP, Italia € 18,90

80% Chardonnay, 15% Moscatello Selvatico en 5% Fiano

In de neus bloemen, perzik en een delicate hint van vanille. De aanzet is romig en 

delicaat met elegante, verfrissende en mineralige tonen.  TE ONTDEKKEN! 

GLOBAL WINE 2020: Silver Medal 

CHINA WINE & SPIRITS AWARDS 2020: Gold Medal

28 MICH02017 2017 Meursault AC, Domaine Michelot, Bourgogne, France € 48,55

100% Chardonnay

De sleutel van de wijn is te vinden in het blenden van verschillende terroirs. Dit zorgt 

voor een weelderige, fruitige Meursault met ontzettend veel finesse. Een zeer 

waardevolle begeleider van visgerechten en wit vlees. 

TOP Bourgogne!

29 VALC01018 2018 Rioja DOC ´Barrel Fermented´, Valencisco, Espana € 21,15

70% Viura en 30% Grenache Blanc.

Een zeer fijne en rijke wijn met fijne tonen van eiken, discreet in harmonie met 

fruitige tonen. Goed verouderings potentieel, met een crèmige ontwikkeling in de 

fles. Lekker bij vis in saus of zo!

Rosé Wijnen

30 MEDI07019 2019 Les Bories ´Syrah Rosé´, Pays d´Oc, France € 5,60

Voor de vergisting worden de vaste stoffen gescheiden van de most, zodat men een 

helder sap kan laten vergisten. Dit blijkt de wijn frisser en zuiverder te maken dan 

een vergisting van troebele sappen. Rosé wijn die aangenaam drinkplezier geeft. In 

de mond zeer fruitig met aangename zuren die de wijn een goede balans geven. 

Mooie lichte kleur!

bij uitputting voorraad van de benoemde jaargang, zal de volgende jaargang geleverd worden ! 



Verkoopprijs

 incl. BTW

31 MARZ50019 2019 Tramari ´Rosé di Primitivo´, San Marzano, Salento IGP, Italia € 9,50

100% Primitivo

Lichtgekleurde rosé. Intens en aanhoudend aroma van mediterrane maquis, met 

kersen en frambozen. Een frisse en elegante wijn, evenwichtig in de mond. Lekker 

bij: antipasti, vissoepen, gegrilde vis of een papillotte, verse of licht gerijpte kazen.

AIN ASIA WINE CHALLENGE 2020: Gold Medal

ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI LUCA MARONI 2021: 94 points

Rode Wijnen

* Fruitig, soepel en toegankelijk *

32 MEDI14519 2019 Merlot, Sainte Olive, Pays d'Oc IGP, France € 5,65

De wijn wordt gemaakt van 100% Merlot.

Een zeer fijne neus met veel rijp fruit. Brede, mondvullende en fruitige smaak, met 

lekkere rijpe tannines, zacht en ietsje romig.                                    

Een aangenaam glas wijn!

33 META20018 2018 Pinot Noir "Barriques", Métairie, Pays d'Oc, France € 9,85

100% Pinot Noir
De wijn heeft aroma's van bosbessen en kersen. Een rijke, doch elegante Pinot Noir. 

TE ONTDEKKEN!

34 ANADA03019 2019 CARE Trio Red, Carinena DO, Espana € 5,95

Samenstelling van Garnache, Syrah en Cabernet Sauvignon
Aantrekkelijke en intense kleur van zwarte kersen met violet tinten. Een rijpe en 

intense neus van rode vruchten en bosvruchten. Een fruitige wijn die perfect in 

evenwicht is. Vol en intens met een lange afdronk. De ideale serveertemperatuur ligt 

tussen de 12 en 14 graden Celsius.

35 MARZ09019 2019 "Lamadoro", Primitivo, Feudi di San Marzano, Puglia IGP, Italia € 6,50

100% Primitivo
Momenteel één van de spannendste wijnregio's in de wereld. Kraakhelder, elegant 

en vol. Uitbundige aroma's van kersen en pruimen, vermengd met een vleugje vanille 

en rozemarijn. Heerlijk met ragout, pasta's, paddenstoelen, wild, gegrild vlees of 

oude kazen. AANRADER! 

* Vol en rijk. Iets meer structuur en elegant *

36 ARDE06018 2018 Côtes du Rhône AC ´BIO´, Vignerons Ardéchois, France € 9,90

Grenache en Syrah

Een kruidige neus van rijp en gekonfijt fruit. Mooi rond en aangenaam in de mond, 

met een uitstekend evenwicht. De smaak is fruitig, elegant en heeft finesse en 

karakter. Het mondgevoel is rond en warm. Een evenwichtige wijn die u zal 

verrassen. Heerlijk bij gevulde groente en gegrild vlees of stoofvleesgerechten.

37 CAVA06018 2018 Corvina, Villa Cavarena, Veneto IGT, Italia € 8,95

100% Corvina
Intense aroma's van frambozen, kersen en kruiden. De aanzet is levendig, 

mondvullend en rijp. De afdronk is fruitig en lang. 

TE ONTDEKKEN!

** Tot 10 euro inclusief BTW **

bij uitputting voorraad van de benoemde jaargang, zal de volgende jaargang geleverd worden ! 



Verkoopprijs

 incl. BTW

38 DELB05018 2018 Delbeaux Réserve Merlot Cabernet, Pays d'Oc, France € 8,30

Merlot en Cabernet

De neus geurt naar kersen en zwarte bessen. De smaak is zacht, elegant en 

aangenaam. LEKKER!

39 ANADA13018 2018 Garnacha Nativa, CARE, Carinena DO, Espana € 9,10

Pure Grenache van oude wijnstokken (± 50j.) en 8 maanden gerijpt op 

eiken vaten.
Zwarte kersen, frambozen met een hint van mokka in de mond. Lekker bij gegrild 

vlees, fazant, gerechten met tomatensaus en kaas.

40 MARZ10019 2019 Gran Trio Rosso, San Marzano, Salento IGP, Italia € 7,70

Primitivo, Malvasia Nera en Negroamaro

De neus geurt naar aroma's van rijpe kersen en pruimen, chocolade en specerijen. De 

aanzet is vol en rijk, gevolgd door een sappige, zachte en lange afdronk. LEKKER!

Meest verkochte rode wijn vorig jaar!

41 MARZ10318 2018 Gran Trio Rosso, San Marzano, Salento IGP, Italia MAGNUM! € 17,15

Primitivo, Malvasia Nera en Negroamaro

De neus geurt naar aroma's van rijpe kersen en pruimen, chocolade en specerijen. De 

aanzet is vol en rijk, gevolgd door een sappige, zachte en lange afdronk. LEKKER!

* Stevig, gestructureerd, maar charmeur *

42 CALL02019 2019 'La Calla', Nero d'Avola, Sicilia DOC, Italia € 9,10

100% Nero d'Avola
Intens rode kleur. Het boeket is licht gekruid en fruitig met tonen van gedroogde 

vijgen en gerijpt fruit. De finish is vol en fruitig met goed geïntegreerde tannines en 

tonen van vanille. Goede wijn bij geroosterd of gegrild vlees, bij wild en harde kazen.  

TE ONTDEKKEN!

* Fruitig, soepel en toegankelijk *

43 GHER16018 2018 Barbera 'Appassimento", Cascina Ghercina, Piemonte DOC € 11,40

50% van de druiven wordt met de hand geoogst en gedurende 40 dagen in manden 

gedroogd, zodat kleur en aroma's zich verder kunnen ontwikkelen. De andere 50% 

blijft in de wijngaard voor een natuurlijke 'appassimento' en wordt later geoogst. 

Beide delen van de oogst worden apart verwerkt tot wijn.

Heerlijke wijn met rijke aroma's van rijp fruit en kersen. Fluweelzachte tannines en 

intense smaakbeleving. AANRADER! 

44 CASU01016 2016 Chianti Classico DOCG, Tarletti, Toscana, Italia € 12,45

100% Sangiovese
In de neus rijp fruit, specerijen, vanille en kaneel. De aanzet is zacht en intens met 

verfijnde tannines en verfrissende tonen die typerend zijn voor het karakter van de 

Sangiovese. LEKKER!

** Meer dan 10 euro inclusief BTW **

bij uitputting voorraad van de benoemde jaargang, zal de volgende jaargang geleverd worden ! 



Verkoopprijs

 incl. BTW

45 HOPPO02019 2019 Fleurie AC 'Les Moriers', Domaine Grégoire Hoppenot, Cru du Beaujolais, France € 23,65

100% Gamay van hoge kwaliteit!

De wijnstokken zijn tussen de 25 en 90 jaar oud. Rijping tijdens 8 maanden op 

foeders van 45 hl., 15% daarvan op oude bourgogne vaten. Fris fruit, mineraal, 

diepgang. Klasse Cru du Beaujolais die u zonder problemen 5 à 10 jaar kan bewaren!

* Vol en Rijk. Iets meer structuur en elegant * 

46 PANA04018 2018 Panamera 'Cabernet Sauvignon', California, USA € 11,75

100% Cabernet Sauvignon

In de neus aroma's van rood fruit en vanille. In de mond vol, rijp en krachtig met een 

lange en zachte afdronk. Perfect met rood vlees. TE ONTDEKKEN!

47 ANADA05016 2016 Care Finca Bancales Reserva, Bodegas Anadas, Cariñena DO, Spain € 15,70

100% Garnacha

Tachtigjarige wijnstokken! Rijping op Franse en Amerikaanse eiken vaten gedurende 

veertien maanden, nadien rust de wijn op fles gedurende zeventien maanden. De 

afdronk is rijk, elegant, intens en heeft een overdaad aan fruit. KLASSE!

48 SAVE09016 2016 Aguia Moura RESERVA, Douro DOP, Portugal € 11,30

Druivenras:  Vinhas Velhas (= oude wijnstokken en verschillende soorten

gemengd).
De neus geurt complex en aromatisch naar viooltjes en balsamico. De aanzet is zeer 

romig en rijk met aroma's van bessen, rozen, chocolade, koffie en balsamico. De 

afdronk is zeer lang en intens met zeer uitgesproken fruitaroma's. Deze wijn is een 

goede match bij geroosterde vleesgerechten, wild en zachte kazen.

49 JANA03017 2017 Terre de Bussière VdP, Domaine de la Janasse, Rhône, France € 12,95

55% Merlot, 25% Syrah, 10% Grenache en 10% Cabernet Sauvignon

Het perceel voor deze Vin de Pays bevindt zich in Bussière. Deze wijn is een 

aangename verrassing die zorgt voor een explosie van kracht, fruit en concentratie! 

Uitstekend in balans. AANRADER!

50 MARZ07019 2019 ‘SUD’, Negroamaro, San Marzano, Salento IGP, Puglia, Italia € 10,50

100% Negroamaro
Intense en langdurige aroma's van wild fruit, zwarte bessen, specerijen van basilicum 

en vanille in de neus. Een volle wijn, die zacht is en goed in balans. Een plezierig glas 

wijn met een intense, fruitige afdronk. LEKKER!

51 MARZ26018 2018 Primitivo di Manduria DOP, 'TALÒ', San Marzano, Puglia, Italia € 12,45

100% Primitivo

Deze wijn is dezelfde wijn als de Primitivo di Manduria, Masseria Pietrosa van de 

vorige jaren, maar met een ander etiket TALÒ.

Een erg aangenaam bouquet met aroma's van kersen, pruimen, chocolade en vanille. 

De wijn heeft een fluweelzachte en zwoele structuur. De afdronk is intens, rijk en 

licht zoetig. VASTE WAARDE!!!

Gouden medaille The Wine Hunter Award 2020 / 94/100 Luca Maroni

bij uitputting voorraad van de benoemde jaargang, zal de volgende jaargang geleverd worden ! 



Verkoopprijs

 incl. BTW

* Stevig, gestructureerd, maar charmeur *

52 FLIC08018 2018 Malbec Reserva 'Caballero', Finca Flichman, Mendoza, Argentina € 10,60

100% Malbec
Een intens rode kleur met aroma's van pruim en delicate tonen van eiken, specerijen 

en chocolade. In de mond een complexe concentratie van fruit en kruiden. Lange en 

ronde finish. Perfect met een goed stuk rood vlees. 

TE ONTDEKKEN!

53 MANI03018 2018 McManis Family Vineyards, California, Petite Syrah € 14,55

100% Petite Sirah

De wijn heeft zachte tannines en het houtgebruik is goed uitgebalanceerd. Donkere, 

rijke kleur met aroma's van bosbessen en kruidigheid.

54 EGO03016 2016 Finca Egomei, Rioja DOC Carpess Crianza € 10,95

100% Tempranillo

55 MARZ11017 2017 ‘F’, Negroamaro, San Marzano, Salento IGP, Italia € 22,25

100% Negroamaro

56 MARZ20016 2016 Anniversario 62 Riserva, Primitivo di Manduria DOP, San Marzano, Puglia, Italia € 27,30

100% Primitivo

In de neus complexe aroma's van pruimen, kersen, tabak en specerijen. De aanzet 

van de wijn is zacht met tonen van cacao, koffie en vanille. De afdronk is rijk met 

verfijnde tannines.  TOP CUVÉE! AANRADER! 

SOMMELIER WINE AWARDS 2020: Gold Medal

ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI LUCA MARONI 2020: 1st Best Red Wine of 

Italy (98 points)

SYDNEY INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2020: Gold Medal

57 GAUD01011 2011 Château Gaudin, Pauillax AC, Bordeaux, France € 38,60

Samenstelling van 85% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot en 5% Carmènere

Perceel gelegen tussen Pichon Longueville en Lynch Bages. 

De wijn rijpt 12 maanden in Franse eiken vaten. Charmante wijn met een zachte 

structuur en elegante tannines. Een weelderige wijn met veel karakter! Past goed bij 

vleesgerechten, zoals lam, stoofgerechten, vele kazen, maar ook lekker bij 

eenvoudigere maaltijden zoals pizza's, bbq en pasta's.

58 CANA05015 2015 Brunello di Montalcino DOCG, Canalicchio di Sopra, Toscana, Italia € 50,60

100% Sangiovese.

In de neus zwarte kersen, tabak en balsamico. Een mooi geconcentreerde en 

complexe wijn met soepele tannines en goede zuren. Deze Brunello past goed bij 

rood vlees en wild, gerijpte kazen. 95/100 Parker!!! TOP BRUNELLO!!!!!!

Kan gedronken worden tot en met 2040!

Complexe en langdurige aroma's van specerijen, zacht fruit en kersen in de neus. Een 

volle wijn, die zacht is en goed in balans met een plezierige, lange afdronk.

Perfect met een goed stuk rood vlees.

THE WINE HUNTER AWARD 2020 (MERANO): Gold Award

BERLINER WINE TROPHY 2020 - WINTER TASTING: Gold Medal

ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI LUCA MARONI 2020: 1st Best Red Wine of 

Italy (98 points)

NEW ZEALAND INTERNATIONAL WINE SHOW 2019: Gold Medal

Aroma's van wild fruit (zwart en rood), pittige tonen vanille en kaneel. In de mond 

krachtig en smakelijk. Een wijn met volwassen tannines en een lange afdronk. 

Nieuwe stijl qua vinificatie! TE ONTDEKKEN!

bij uitputting voorraad van de benoemde jaargang, zal de volgende jaargang geleverd worden ! 



Verkoopprijs

 incl. BTW

59 VALC07010 2010 Rioja DOC '10 ANOS DESPUES', Valenciso, Espana € 39,85

Genoemd "10 ANOS DESPUES" (10 jaar later), na 10 jaar grote zorg op de 

wijnmakerij. Een gelimiteerde oplage van 4500 btls. Exclusief tempranillo van klei-

kalkhoudende bodems in Noord-Rioja. Een betoverende wijn die moderne fruitigheid 

en levendigheid combineert met de beste verouderingstraditie van de grote Rioja-

wijnen. Rijk, vol nuances groeit hij in het glas. Geniet nu of proef de schoonheid van 

de verouderingsevolutie op fles. 

Bij aankoop van 3 flessen zitten ze in een mooie houten kist. 

94/100 Tim Atkin.

Porto

60 BURM02000 TAWNY, Burmester, Porto DOP, Portugal  € 9,95

Helderbruin-tawny van kleur. De geur doet denken aan rijp fruit en vanille. Deze 

tawny port is fluweelzacht in smaak met een mooi frisfruitig karakter.  Erg lekker bij 

desserts met karamel, koffie, abrikoos en gedroogd fruit of bij tiramisu, 

hazelnootschuimgebak en Briekazen.  Liefst koel bewaren.  Serveertemperatuur 

tussen 12° en 14°.

61 BURM08000
10 Years Old, Burmester, Porto DOP, Portugal 

(in originele geschenkdoos)
€ 26,30

Vol en zacht, prachtig evenwicht en mooi gestructureerd.  Een smaakbom met een 

zeer lange afdronk!  Zeer geschikt om te drinken bij oude kaas, paté, gedroogd fruit, 

leverpastei, caramel brownies, notenbrood met geitenkaas en chocoladecake.  Liefst 

koel bewaren.  Serveertemperatuur tussen 12 en 14°.

Zoete wijnen

62 ROMA01018 2018 Muscat de Rivesaltes AOP, Serre Romani, France € 16,05

100% Muscat à de petits grains

Fris en fruitig in de neus (muskaat, perzik, acacia), veel bloeseminvloeden. Vol en 

rond in de mond met een mooie lengte. Bij voorkeur goed gekoeld drinken, rond 6 à 

7 °C. Gekoeld als aperitief of bij een feestmaal met foie gras, meloen of taarten met 

fruit.

63 MARZ16016 2016
Primitivo di Mandurio DOP, 'DOLCE NATURALE' 11 Filari, San Marzano, Puglia Italia - 

50 cl.
€ 14,60

Oogst begin oktober. Rijpt gedurende 12 maanden op eiken vaten. Intens rood van 

kleur, aroma's van overrijp fruit, kersen confituur, gedroogde vijgen, licht kruidig en 

mooi fris in de afdronk. Perfect bij amandelen gebakjes, taarten met fruit, 

nagerechten op basis van chocolade en rijpe kazen.

Verpakkingen

64 VERP001 1-fles geschenkzak Professionals in Wine € 0,18

65 VERP790 1-vaks kokerdoos Professionals in Wine € 0,73

66 VERP795 2-vaks kokerdoos Professionals in Wine € 1,21

67 EMKA600 3-vaks kokerdoos Contour zilver € 3,62

bij uitputting voorraad van de benoemde jaargang, zal de volgende jaargang geleverd worden ! 


