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HERFSTdegustatie 20 & 21 november 2021.
extra data: 27 & 28 november 2021.
Na een overweldigende "TastingGarden" in
het voorjaar is het hoog tijd voor onze
"Herfstsmaken".
Wandelend door vlot drinkende wijnen
presenteren we meteen ook heel breekbare,
subtiele karakters of krachtige
overdonderende flessen. Deze degustatie
verwelkomt u in een wijncultuur waar
topkwaliteit centraal staat.

Wij ontvangen u aan tafels van maximum vier
personen in een beperkte setting om u zoveel
mogelijk te laten genieten van jazzy, funky,
maar evengoed wijnen in een klassieke outfit.
Van harte welkom!
Els en Paul.

Hoe organiseren we deze degustatie ?
Alle wijnen uit deze lijst zetten we voor je klaar.
U beschikt over een tijdslot van twee uur en stellen voor uw keuze te
beperken tot maximum 15 wijnen (deze lijst bestaat uit 21 wijnen).
Bij uw aankomst overlopen we de wijnen van uw keuze en serveren deze
aan uw tafel in de correcte proefvolgorde (nummers links van de wijn).
Neem gerust deze lijst al eens in de hand en noteer de wijnen welke uw
aandacht trekken.
Is deze opdracht een onoverkomelijke uitdaging, laat dit dan geen stress
zijn. Wij zijn er om dit voor jou op te lossen.

T (052)42.84.42
info@lesverresbavards.be
Jozef de Troetselstraat 23
9200 Schoonaarde
Donderdag & Vrijdag
09u00 - 18u00
Zaterdag
09u00 - 12u30

Goederen meteen meenemen?
Indien het moment het toelaat geven wij uw bestelling meteen mee.
Is dit echter niet mogelijk door de drukte van onze bezoekers dan spreken
we een dag af voor uw afhaling of eventuele levering.

Alle dagen op afspraak.
Tous les jours sur rendez-vous.
Levering (België) / Livraison (Belgique)
franco vanaf / à partir 360 €
Port : +18 € <360 €

HERFSTDEGUSTATIE 20 - 21 NOV 2021

Andreas Ziniel - Oostenrijk

alc

JAAR

detail karton
inh incl BTWincl BTW

Burgenland I St-Andräer - Zicksee I Oostenrijk
De wijngaarden aan de westkant van het Neusiedl-meer (tegen de Hongaarse
grens) brengen een zeer kenmerkend karakter voort. Wijnen met een lichte
structuur, een aparte elegantie en heel veel finesse. Deze streek drukt haar
stempel door het hoge fraîcheurgehalte in haar wijnen. Nooit dominant of
overdonderend krachtig, maar subtiel en expressief.
Dit weinig toeristische stukje Oostenrijk is het laagste punt van het land met een
uniek en haast tastbaar uitzicht door de vele ondiepe meren en een hinterland dat
net zo vlak is als onze polders in Vlaanderen.
Sinds 2011 is Andreas de kapitein van het familiedomein nadat hij ervaring en
kennis had samengesprokkeld in Duitsland, Zwitserland en Zuid-Afrika. Hij focust
zich nu op de ouderlijke wijngaarden in dit verlaten, vredig stukje Oostenrijk.
14

l Sankt Andräer ZETA

2018

6

13,50 0,75

16,24

14,76

60% Zweigelt, 20% Merlot, 20% Cabernet-Sauvignon. Barriques (3de gebruik).
Discreet houtgelagerde wijn met een brede robijnrode kleur. Aroma van viooltjes en opvallend
zoet aandoend (blijft droog). Kleine rokerige nuance in de mond boordevol sappig rood fruit.
Uitzonderlijke klasse voor een blend met de Zweigeltdruif!

Vino LAURIA - Sicilië
Alcame I Sicily I Italië

alc

JAAR

detail karton
inh incl BTWincl BTW

BIO

Vito Lauria slaat een pagina om in de geschiedenis van de hedendaagse Siciliaanse
wijnbouw. Na zijn studies in Friuli werkte hij bij diverse bejubelde Italiaanse
wijnhuizen, stopte zijn ervaringen in een tas en bracht die mee naar dat anders
denkende Italië dat Sicilië heet. Wij hebben er bijna 15 jaar over gedaan om
Siciliaanse wijnen binnen onze filosofie te vinden. Een rode draad door Vito's
wijnen is de frisheid, een begrip waar maar weinig Sicilianen naar streven. Iedere
wijn heeft een eigen karakter en straalt van finesse, elegantie en nobel fruit.

1

l CostaBisaccia - IGP Terre Siciliane

2020

6

13,00 0,75

12,84

11,68

2018

6

13,00 0,75

16,50

15,00

100% Cataratto (30 jaar oude stokken)
CostaBisaccia heeft een eerder Noordwest georiënteerde ligging op ong. 600 m in Grisi. Die
ligging is belangrijk omwille van de frisse zuren in deze vrij aromatische en zeer mooi
uitgebalanceerde witte wijn. Doet licht exotisch aan en blijft mooi droog.
13

l QuarantaSarme IGP - Terre Siciliane
Een 100% Perricone is zeldzaam, maar wanneer het uit de handen komt van Vito Lauria bevinden
we ons in een bad van sappige, diep geconcentreerde rode wijn met een gigantisch hoog cacaogehalte en boordevol zoet fruit. Nog boeiender wordt het wanneer deze cocktail gedragen
wordt door frisse zuren!
Topklasse en zeldzaamheid.
Perricone is een haast uitgestorven variëteit op het eiland Sicilië met nauw verwante
eigenschappen aan Barbera. Gezien de stevige tanninestructuur komt deze druif zelden voor als
monocépage.

2
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Casa de MOURAZ
Dão I Portugal

alc

JAAR

detail karton
inh incl BTWincl BTW

B-DYN

Het Daõ landschap is een mozaïek van vele lapjes wijngaard en weiland gelegen
tussen 140 en 400 meter boven de zeespiegel. Geologisch wordt dit landschap
bezaaid met massieve blokken graniet in symbiose met bossen van sparren, eiken,
kurkeiken en kastanjes. Zorgvuldig onderzochten Antonio en Sara bepaalde
weilanden om deze om te toveren tot wijngaard. Een titanenwerk dat
streekgenoten met gefronste wenkbrauwen aanschouwden. Om jonge druiven te
planten diende Antonio massieve graniet te dynamiteren om een plantputje te
bekomen in de keiharde ondergrond. Gezien het geologische potentieel van deze
bodem toont de kwaliteit van deze wijnen de waarde voor al deze moeite.
Sinds 2000 spannen ze de kroon als eerste biologisch gecertifieerde producenten
in Dão. Momenteel is de productie geëvolueerd naar bio-dynamie en in conversie
naar Demeter.
2

l Dão Branco

2020

6

12,50 0,75

12,78

11,62

2019

6

14,00 0,75

12,78

11,62

2017

6

14,00 0,75

19,77

17,97

Encruzado, Malvasia-Fina, Bical, Cerceal-Branco, Rabo-de-Ovelha, Fernão-Pires, Uva-Cão, Síria en
andere.
Een cocktail van in totaal 15 door elkaar aangeplante variëteiten. Deze typische plantstijl in Dão
dateert uit de jaren 60.
Een verfijnde mineraliteit is het eerste dat opvalt in deze boeiende wijn. Aroma's van fijne noten
(pijnboompitten) ondersteund door fris bloemige geuren. Floraal en expressief met een
veelzijdig palet.
7

l Dão Clarete
Een mixt aanplant uit de jaren 60 van: Touriga Nacional, Tinta Roriz, Alfrochero, Jaen, Aguas Santas, …
Na de bosbrand van 2018 waarbij 80% van de wijngaarden werden verbrand besloten Sara en
Antonio de oude ranken tot de bodem terug te snoeien in de hoop de waardevolle wingerds
opnieuw te zien groeien. Gelukkig toonde deze wijngaard de brand te hebben overleefd en
maakte Antonio van de eerste druiven een Clarete of een diepgekleurde, langer gemacereerde
rosé.
Dit is een heel originele en leuke, vlot drinkende, eerder rode wijn met een tanninearme
structuur geworden. Een rode wijn dus met een minder krachtige structuur. Vooral aan te raden
bij minder complexe gerechten, zelfs bij vis of licht gevogelte of een slaatje met kaas.

16

l Dão Tinto Jaen
100% Jaen. 12 maand houtgelagerd.
Doortimmerd en krachtig met een indrukwekkende wijnbeleving. Wijnliefhebbers met een
intense voorliefde voor Bordeaux ontdekken met dit type "Jaen" (druif) een Pauillac of SaintEstèphe uit andere oorden.
Een stevige kruidigheid, omgeven door heel wat glycerine en kracht. Toch blijft deze wijn
uitmuntend evenwichtig. Stevige mondvulling ondersteund door verfijnde zuren. Zijdezacht en
verrassend geconcentreerd door diep geconcentreerd fruit, hints van cacao of vers gebrande
koffie.

3
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Kühling-Gillot
Rheinhessen I Bodenheim I Duitsland

detail
alc

JAAR

karton

incl BTWincl BTW

B-DYN

Behoort tot de top in het Duitse wijnlandschap, bovendien ook nog één van de
mooiste iconen in de biodynamische wijncultuur.
Als boegbeeld voor de wijnen uit Rheinhessen kreeg Carolin Spanier in 2017 de
titel "wijnbouwer van het jaar". Haar wijnen doorkruisen een fantastische
dynamiek waar zowel wijngaard als wijnmaker een signatuur nalaten. Samengevat
vind je hier steeds “expressie en charme dankzij een exclusieve terroir, verfijning
gesigneerd door een geniaal wijnbouwer”.
3

l Grauer Burgunder "R"

2020

6

12,50 0,75

16,84

15,31

2018

6

13,50 0,75

28,82

26,20

2018

6

13,50 0,75

44,79

40,72

Pinot-Gris. Stokken van 30 jaar oud aangeplant in Bodenheim.
Kalk, marmer, löss.// Tonneaux
Mega charmant & uitzonderlijk aantrekkelijk. Fluweel zacht en licht boterig.
Caroline kan het experimenteren niet laten en plantte 15 jaar terug Pinot Gris op een topterroir
in Bodenheim waar de mooiste Rieslings op geboren worden.
Dit is zo'n Pinot Gris op een klassevolle bodem van rode leisteen.

18

l Spätburgunder BODENHEIM
Exclusief aan deze wijngaard is zijn terroir van rode leisteen in Bodenheim waaruit zijn unieke
karakter voortvloeit. Deze wijn heeft meer de structuur van een wondermooie Bourgogne dan
wel van een klassieke Duitse Spätburgunder. Sappig en complex. Zeer elegant en fijn met een
mooi verfijnde aciditeit. Top.

19

l Kreuz Spätburgunder - Grosse Gewächse
Een Grosse Gewächse symboliseert in Duitsland de allerbeste terroirs of wat in Bourgogne
doorgaat als Grand Cru. "Kreuz" is zo'n topwijngaard in de gemeente Oppenheim aan de oevers
van de Rijn dat torenhoge kwaliteit levert op Duitse bodem.
Deze wijngaard heeft een unieke geschiedenis welke historisch in de schaduw leeft van de veel
bekendere Bourgognes. De grote kwaliteit proef je door de subtiel verfijnde cassis-accenten, de
frisse doortimmerde smaak dat eindeloos lang in finale blijft hangen met een ondertoon van een
fijne kruidigheid.

PROMO: 37,85 €
/fles/karton

The Wine Advocate - Robert Parker - March 2021 - 92/100
The 2018 Kreuz Spätburgunder GG is intense and ripe and slightly reductive on the flintyelegant nose. Full-bodied, intense and persistently salty on the palate, this is a pure, tight and
tensioned Pinot with a straight course on the palate but also intensity and juicy fruit.

Pinot-Noir (Späteburgunder in Duitsland) heeft in het wijnmilieu de status verworven als "koning
der druiven". Deze druif mag dan wel de Koning zijn, door zijn compacte tros en dunne schil is
de Pinot-Noir zeer gevoelig voor rot en schimmelziekten. Het klimaat is uitermate belangrijk om
geen of weinig mutaties te creëren (natuurlijke veranderingen in het DNA), want dit kan vrij snel
leiden tot grote verschillen in klonen zelfs binnen eenzelfde regio. Het komt er als het ware op
neer dat de plant zich aanpast binnen zijn klimaat en op die wijze een nieuw type Pinot-Noir
creëert. Zo is het belangrijk dat de producent start van het meest zuivere ras en dat is de kloon
667 uit Bourgogne. Wanneer een producent voelt dat de kwaliteit vermindert of verandert kan
hij zelfs op oude bestaande stokken de kloon 667 opnieuw enten om te (her)starten van een zo
zuiver mogelijke Pinot-Noir. Het vierde jaar na de enting levert de wingerd dan de beste en
mooiste kwaliteit. De twee volgende wijnen zijn hiervan een topvoorbeeld!

4
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Battenfeld-Spanier
Rheinhessen I Hohen-Sülsen I Duitsland

alc

JAAR

detail karton
incl BTWincl BTW

B-DYN

Hans Oliver Spanier is een man die niet veel woorden gebruikt. Hij noemt zijn
wijnen "Liquid Earth". Een gesprek met Hans Oliver zindert sowieso na. Wat altijd
blijft hangen is zijn empathie tussen een druivenstok en een steen. Hij weet zich
perfect in te leven in een plant dat zich een baan wortelt door de aarde, mineralen
tegenkomt, de strijd aangaat met een keihard gesteente. Die beleving is wat hij
overbrengt. Zijn wijnen zijn er de illustratie van. Dit is kolossale kunst onder de
vorm van wijn. Geen krachtpatsers, maar gewoon ultieme finesse in al zijn
facetten.
10

l Riesling "R" - Treasure Collection

2017

6

12,00 0,75

17,50

15,91

l Riesling Trocken - Frauenberg Grosse Gewächse

2019

6

12,00 0,75

66,82

60,74

l Riesling Trocken - Frauenberg Grosse Gewächse

2020

6

12,00 0,75

65,02

59,11

100% Riesling. Inox.
Na botteling 42 maand bewaard op 12°C.
Tien jaar terug redde Hans Oliver Spanier de cru Frauenberg (levert wijnen op van ong. 60 €/fles)
van een onteigening voor een windmolenpark vlak bij het Zellertal. Dit gebied huisvest haar
wijngaarden onder de appellatie Rheinhessen en vormt de grens met Pfalz.
“Zellertal” ligt geflankeerd door uitmuntende wijngaarden zoals: Kreuzberg, Zellerweg am
Schwarzen Hergott, Fraunberg; allemaal wijngaarden waar we slechts met mondjesmaat enkele
flessen van mogen kopen.
Deze Riesling is een selectie van vier wijngaarden afkomstig uit het Zellertal welke Hans Oliver
heel selectief oogstte en na botteling 42 maand in dezelfde kelder op constante temperatuur
heeft bewaard en daarom de naam "Treasure Collection" meegaf.
Een riesling om de vingertoppen van af te likken! Pepermunt, gekonfijte citroenschil, gember,
ananas, gezouten karamel. Een wijn die nooit verveelt.
Dit is een kwalitatief pareltje dat nu al heel erg te genieten is, maar evengoed nog steeds een
potentieel van vlot 20 jaar heeft.

"Frauenberg" is een uitmuntende wijngaard waar mega grote Riesling vandaan komt. Deze
Rieslings hebben een bewaarpotentieel van minimum vijftig jaar zonder aan frisheid te verliezen.
2019 en 2020 zijn topjaren en kunnen we slechts in minuscule hoeveelheden aanbieden. Heeft u
interesse laat het ons weten, wij bekijken hoeveel flessen er beschikbaar zijn! Deze wijn is
echter niet te proeven tijdens onze degustatie.

5
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Herbert Zillinger

alc

JAAR

karton

incl BTWincl BTW

B-DYN

Niederösterreich I Ebenthal I Oostenrijk
Herbert Zillingers’ wijnen lijken wel een uitvergroting van de druif. Herbert
is letterlijk verstrengeld met zijn omgeving, gefascineerd door de natuur
en dit is wat zijn wijnen zo indrukwekkend maken. Hij is een unicum die
van de "Löss-bodem" (heel fijn zandkorreltje uit de ijstijd) alle geheimen
heeft ontrafeld. Voor hem worden zijn wijnen gemaakt in de wijngaard,
niet in de kelder.
Herbert drukt intussen zijn kwaliteitsstempel binnen de Oostenrijkse
wijncultuur. Niet alleen voor Grüner-Veltliner ook als "natuurwijnproducent" is hij een trotse vaandeldrager. De internationale wijnpers zet
hem prompt op het hoogste schavotje waardoor hij vandaag nog een
stapje verder durft te gaan. Als primeur presenteren we twee nieuwe
wijnen welke de noemer "Funky Wines" krijgen. Een doorgedreven
overtuiging van zijn visie en naar mijn gevoel echt wel kolossaal. Niet
meteen een allemansvriend, wel uiterst vooruitstrevend in de wijncultuur.

The Funky style of Herbert.
"These are two wines out of our Freestyle-Line, very fresh released and very limited."
9

l Steinrot

Natural

2020

6

11,50 0,75

26,15

23,78

2020

6

11,50 0,75

26,15

23,78

2020

6

12,50 0,75

28,55

25,95

100% Zweigelt. Inox.
Herbert: Steinrot is a cool, modern red wine type, selected from Zweigelt grown on pure
limestone, cold mash fermented just for a few days, pressed very gentle. Light red colour, easy
drinking wine with much character.

Paul: Een extreem is dit wel! Ik bestempel het eerder als zeer progressief. Dit type wijn is het
resultaat van waar ik altijd naar op zoek ga in rode wijn, maar zelden vind. Veel doorsnee
consumenten gaan dit te zurig vinden, terwijl die zuren een ontzettend mooie frisheid bieden
omgeven door heel sappig fruit.
5

l Toast Hawaii
70% Sauvignon (Vogelsang), 30% Traminer (Profund). Inox.

Natural

Herbert: Toast Hawaii is a Cuvée of Traminer and Sauvignon Blanc, also grown on limestone.
Slightly mash fermented, aged in concrete eggs. A (not too) fruity, elegant wine with a very nice
minerality and a good structure.
Paul: Deze nieuwe wijn is ronduit origineel door zijn opvallende balans in zuur en zoet. Het is
volop genieten en laat zich heel vlot drinken. Dit type wijn staat haaks op de andere wijnen die
hij brengt door het bijna aanvallende zuurtje dat zich meteen overgeeft aan een cocktail van
exotisch fruit.
11

l KALKVOGEL - Grüner-Veltliner

Natural

100% Gruner-Veltliner. Foudre.
"Kalkvogel" is de nieuwe naam van deze Grüner-Veltliner dat eenvoudigweg dezelfde wijngaard
is als "Vogelsang". Herbert wenst met deze naamsverandering een breder onderscheid te
maken onder zijn wijnen, maar ook voor het bereikte niveau. Een topwijngaard welke vanaf nu
de spiegel is geworden van vele jaren intensief werk in de biodynamische wijncultuur. Naar
Herberts woorden start vanaf 2019 een nieuw niveau in zijn wijnen, de basis van de grootst
mogelijke kwaliteiten.
In de Wine Advocate haalde deze wijn in 2019 een zeldzame score van 94/100.
Deze wijn bevindt zich op een zeldzame hoogte in de wijncultuur. We krijgen slechts minuscule
hoeveelheden. In zijn geheel geperst en gedurende één jaar heel traag laten gisten met een
dikke laag troebele most waarna de wijn ongefilterd werd afgevuld.
Intense goudgele pastelkleur. Strak, een beetje pikant en nerveus. Eens in de mond een
smaakbom van hoogst verfijnde mineraliteit ondersteund door speelse zuren.
6
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Canoso

alc

JAAR

Soave & Valpolicella I Veneto I Italië

detail karton
inh incl BTWincl BTW

B-DYN

Fantastisch aan dit domein is de progressieve kijk van Guiseppe Canoso die al in de
jaren 70 zijn stempel drukte op “respect voor de natuur en haar diversiteit”. Hier
wordt “Natuurlijke wijn” gemaakt, veertig jaar voor het begrip de markt
overspoelde. Guiseppe volgt gewoon zijn buikgevoel, het is voor hem gewoon een
levensstijl.
De Klassieke en nog steeds hedendaagse pergola-viticultuur werd herleid tot
palissage, dit om rendementen te verminderen en de kwaliteit te verbeteren. Op
dit mini domeintje van ongeveer 10 hectaren vinden we kolossale wijnen en
krachtige voorbeelden in verfijnde mineraliteit en/of een unieke uiting van een
terroir.
4

l OLTRE BIANCO - IGT Veronese

2019

6

12,50 0,75

17,77

16,15

2016

6

13,50 0,75

18,37

16,70

detail

karton

50% Trebbiano di Soave, 50% Manzoni Bianco (appassimento van 28 dagen).
Fascinerend in fraîcheur en heel apart. In de neus meteen accenten van morieljes en
eekhoorntjesbrood, maar evengoed marsepein, broodkruim en heel wat zoete steenvruchten
(mango, perzik, abrikoos). In de mond blijft de stempel van zijn vulkanische terroir voelbaar door
een feestelijk samenspel van zuren en verfijnde bitterheid.

14

l TERRA Valpolicella Superiore
40% Corvinone, 40% corvina, 20% Rondinella.
Zacht fruit van zwarte kers ondersteunt een lichte en frisse kruidigheid.
De geur van sigaren en bosaroma’s.
Een geheel van een onverwachte, smakelijke elegante wijn.

Az Agr LA SPINOSA

JAAR

Toscana I Italië

BIO

alc

incl BTWincl BTW

La Spinosa doet bij de wijnliefhebber meteen twee belletjes rinkelen:
1/ klassevolle Sangiovese aan uiterst betaalbare prijs.
2/ De ligging van het domein in Barberino Val d’Elsa staat synoniem voor rijkere
Toscaanse wijnen met karakter.
La Spinosa is een pionier in de Toscaanse ecologisch wijnbouw. Sinds 1994 legde
Gianfranco, Claudia en Danilo in Toscane als eerste producent de eerste steen in
het kader van een verregaand ecologisch project.
Hun wijngaarden zijn gelegen in Barberino Val d’Elsa, bekend vanwege de unieke
ligging met een terroir dat krachtige wijnen oplevert. Hun wijnen zijn sappig en
rijk, met een elegante en rijpe tanninestructuur. Danilo is de wijnmaker en streeft
naar grote persoonlijkheid in zijn wijnen.
15

l Chianti Reserva - Colli Fiorentini DOCG
100% Sangiovese

2018

12 14,00 0,75

19,77

17,97

Een selectie van betere percelen beplant met oudere (min 30 jaar) stokken.
Heel zuiver en fris, ondanks de diepe concentratie aan zwart donkerrood fruit blijft deze wijn
heel mooi gepolijst. Verfijnde zuren en charmant kruidig fruit.
Pittige rijpe tannines omkapseld door een serieuze kern aan donker fruit. Deze wijn vraagt nog
wat jaren fles om aan finesse te winnen.

7
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AZUL Y GARANZA

alc

JAAR

Naturalese Salvaje

detail karton
alc incl BTWincl BTW

BIO

Navarra I Spanje
Sinds de oogst van 2015 experimenteerden Dani en Maria in het maken van wijnen
op niet geëmailleerde amfora's. Hiervoor gebruiken ze druiven van twee specifieke
wijngaarden beplant met Grenache Blanc en Rouge. Hun doel was zo min mogelijk
interventies te hanteren. Tussen de wijngaard vinden we een wildgroei van distels
welke net voor de oogst heel voorzichtig worden afgemaaid. De geplukte druiven
zien er armtierig en verkommerd uit, maar lijken een wonder eens je de wijn in je
glas krijgt. Tijdens de productie wordt geen sulfiet gebruikt. Voor het verluchten
van de wijn rekent men op de oxidatie doorheen de poreuze terracotta amfora's
wat meteen ook frisheid in de wijn brengt. Het resultaat is indrukwekkend en
levert een wijn op buiten alle klassieke verwachtingen.
Sinds Dani en Maria "Naturalese Salvaje" op de markt hebben gebracht is het
succes van deze aparte productielijn bij Azul y Garanza enorm geapprecieerd. In
het voorjaar brachten ze naast de witte "orange" en de rode ook een clarete op de
markt met een heel opvallend karakter. Een heel zachte wijn met een weinig
tannine en mooie accenten van framboos, rode besjes, zoete bramen en zwarte
kers.
Het is een blend van 50% witte en 50% blauwe druiven in één massa gemacereerd
en gevinifiëerd, opnieuw op niet geëmailleerde amfora's. Rode draad doorheen de
drie wijnen is het exotisch kantje, met een discreet oxidatieve klemtoon.
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l Naturaleza Salvaje CLARETE
50% Garnacha Nero, 50% Garnacha Blanca // Amfora.

Natural

2020

6

11,00 0,75

16,50

15,00

2018

6

14,00 0,75

14,91

13,55

Een nieuw experiment met een knipoog naar "Nina" van Casa de Mouraz!
Een blend van zowel witte als rode Grenache, samen gefermenteerd in één amfora. Een "orange
wine", maar dan wel met vijftig procent blauwe druiven!
"Een feest in de snoepwinkel" is de beste omschrijving van deze zoetfruitige wijn. Ook deze
nieuwe wijn is een verrassing van formaat met eindeloos veel drinkplezier!
Of het nu een trendy fenomeen was of niet, de vraag naar deze wijn was tijdens de jongste
zomermaanden indrukwekkend sterk.

12

l Seis de Azul y Garanza
100% Merlot. Foudre: 30 hl.
Steeds opnieuw valt de buitengewone prijs-kwaliteitsverhouding op bij deze Bordeaux gekleurde
wijn. Een gelijkwaardige Bordeaux heb je tussen 20 en 25 €, maar nooit in deze prijsklasse.
Het dorre woestijnklimaat van Las Bardenas de Navarra geeft uiteraard een stevig brandmerk
aan deze paars gekleurde wijn. Een geurig bouquet van zwarte bessen en bramenlikeur gevolgd
door een sappige smaak met de klemtoon op fijne mineralen en uitstekende fruitconcentratie.
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SCHOLA SARMENTI

alc

JAAR

detail karton
incl BTWincl BTW

Puglia I Salento I Italië
Schola Sarmenti is een samenwerking van vier wijnbouwers met uitmuntende
wijngaarden en twee top-oenologen: Lorenzo Mara & Alessandro Calabrese.
Bovenal maakt deze groep wijnen met grote finesse, intrigerend fruit, ondersteund
door een aparte kruidigheid waar indrukken van kruidnagel, kaneel en steranijs
nooit ver weg zijn. In het bijzonder zijn het wijnen met heel veel charme en een
verleidelijke mooie mondvulling.
Ondanks het zuiders karakter van dit domein, waardoor een hoog alcoholgehalte
en sterke concentratie bijna evident zijn, blijven de wijnen van dit huis evenwichtig
en ruim voldoende ondersteund door frisse zuren. Dit komt door twee
vernieuwende technieken welke Schola-Sarmenti zich eigen heeft gemaakt. Deze
techniek is gebaseerd op (1) selectie van de droesem en (2) de alcoholische gisting
op 22°C; twee ontzettend belangrijke pijlers voor de latere kwaliteit.
Antiéri is een specialleken! Deze wijngaard staat beplant met oude stokken
Susumaniello. Een minder bekende en weinig voorkomende variëteit in de hiel van
Italië. De rode wijn is een krachtpatser met exquise kwaliteit, kruidig en haast niet
te temmen in zijn tanninestructuur. Een uitdaging dus voor Allesandro die hier nu
ook een "winterrosé" van gemaakt heeft. Druiven die hij besje per besje is gaan
plukken, net zoals hij deed met de rosé "Opra" die in 2018 door The New-York
Times tot "beste rosé ter wereld" werd bestempeld!
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l ANTIERI Rosé - IGT Salento - Susumaniello

Alessandro Calabrese

2020

6

13,50 0,75

18,23

16,58

2019

6

15,00 0,75

18,57

16,88

100% Susumaniello.
Acht maand op Franse eiken foudre.
Een gelijkaardig verhaal als "rosé OPRA", maar dan gemaakt van de druif Susumaniello én
geaccentueerd door de cru ANTIERI. Ook voor deze rosé plukte Alessandro besje per besje en
bezocht in acht dagen 19 keer iedere wijnstok van de 1,8 hectare wijngaard.
Deze keer maakt de bodem en de variëteit het verschil. De cru ANTIERI drukt haar stempel want
dit is een eerder gespierde rosé.
Mondvullend en heel erg zacht, verleidelijk aanwezig, laat zich vrolijk drinken en beschikt over
een verwondermooie frisheid. Wens je grote wijn te serveren, origineel uit te pakken bij uw
rijkelijke salade, wit gevogelte of complex gerecht, waar je normaal een stevige witte wijn bij zou
schenken, dan is Antiéri rosé een absolute topper.

20

l ANTIERI - IGT Salento Susumaniello
100% Susumaniello. Vinificatie: 100% franse eiken vaten van 500 L.
Susumaniello is een van de oudste druivenrassen ter wereld en exclusief te vinden in Puglia.
Deze variëteit is net als de Primitivo rijk aan zoet fruit en kruiden, maar krijgt daarbij ook nog
eens de structuur mee. Dit is de meest tanninerijke druif uit de hiel van Italië en levert krachtige
wijnen op met een heel pittig, peperig kantje. Net als alle rode wijnen van dit domein is ook
deze wijn gevinifiëerd aan een gistingstemperatuur van 22°C, waardoor een frisse rode draad
dankbaar aanwezig blijft.
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Madeira
21

alc

JAAR

l Maderista X - Tinta Negra Old Selection Reserva

1

detail karton
inh incl BTWincl BTW

19,00 1,50

75,00

75,00

detail

karton

Medium Dry - MAGNUM
100% Tinta Negra Mole.
Tinta Negra Mole is de meest voorkomende, maar enige blauwe druif op het eiland Madeira.
Het is van origine een kruising van Pinot-Noir en Grenache-Noir, levert lichtrode wijn op en komt
zelden voor als monocepage in een blend.
Deze cuvée werd gemaakt door Francisco Albuquerque, wijnmaker bij Blandy's.
Maderista X is een selectie van zeer oude madeira's van uitsluitend Tinta Negra Mole.
De oudste gebruikte cuvée is 77 jaar oud en de gemiddelde leeftijd in deze magnum is om en bij
15 jaar oud.
Kwalitatief is deze Madeira indrukwekkend. Een uitermate verfrissend aroma van gekonfijte
citroen en amandel, leder en een zalige mondvulling van verse hazelnoten waar frisse warme
smaken de kop op steken. Heel boeiend is de onderliggende aciditeit. Uitstekend bij tapas,
iberico ham of bij kaas.
Een nog weinig bekend voordeel aan Madeira is dat een geopende fles niet meteen leeg moet.
Zelfs een jaar nadat de fles ontkurkt is heb je nog steeds hetzelfde product, zonder enig verschil
in extra oxidatie of verzuring. In tegenstelling tot Port, Sherry, of andere gemuteerde wijnen
heeft het product Madeira die grote meerwaarde. Dit laat je toe te genieten van een collectie
Madeira’s zonder je zorgen te moeten maken over de houdbaarheid.

Voeding

incl BTWincl BTW

TARTUFI BIANCONI
Tartufo Bianconi is een kleinschalige boerderij in Umbrië gespecialiseerd in truffel en
truffelbereidingen.

l Crema di Funghi Porcini 180g

9,43

9,43

14,79

14,79

6,73

6,73

6,52

6,52

4,66

4,66

8,22

8,22

5,19

5,19

6,84

6,84

6,10

6,10

Tapenade van eekhoorntjesbrood

l Salsa bianca al Tartufo 180g
Tapenade van eekhoorntjesbrood met witte truffel.
Beide tapenades kunnen gebruikt worden als aperitief, maar zijn meteen ook toversmaken bij
bereidingen van verse champignons, gevogelte, pasta's, enz.

l
l
l
l
l
l
l

andere producten van Tartufo Bianconi:
Spaghettoni - Semola di grano duro 500g
Tagliatelline all'uovo 500g
Passata di Pomodoro 410g
Sale al Tartufo 50g
PICCANTINA - 80g - Tartufi Bianconi
Preparato Puré al Tartufo 100g
RISO al ZAFFERANO 170g
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