
ex BTW

LesVerresBavards.be

Uw referentie voor topwijnen.

Een parade van topkwaliteitswijnen.

Het klinkt misschien wat pretentieus, maar topkwaliteitswijnen 
aanbieden is echt wel wat we willen brengen.  Een topwijn 
minder dan 10 € klinkt misschien onwaarschijnlijk, maar dit is wel 
onze focus waar wij naar werken.  Vanaf +/- 15 € verwen je jezelf 
met topwijnen. Onze klant naar huis laten gaan met een stevig 
waaw-gevoel is ons doel.

De (*)grote cultuur in wijn is ons eindpunt. Meestal gaan we 
speurneuzen waar de populariteit van de appellation wat minder 
bewierookt wordt. 
Uiteraard letten we op heel wat kwaliteitsfactoren welke een 
vaste basis vormen in ons programma. Deze zoektocht begint 
doorgaans in een oenologisch labo waar we alle technische 
aspecten van een wijn onder het vergrootglas leggen.  Specifieke 
items in onze keuze bestaan vooral uit de gistcellen, de controle 
van de gistingstemperatuur, de controle op het gebruik van 
sulfiet, de aciditeit van een wijn, de rijpheid van de pit en de pel, 
en de kwaliteit van het alcohol.  

Deze boeiende zoektocht brengt ons dicht bij zeer getalenteerde 
en gemotiveerde, dynamische  wijnproducenten welke zich tot 
de oenologen van morgen aan het groeperen zijn. 

Door het bewandelen van dit pad komen we tot fascinerende, 
fabelachtige producten waar het prijskaartje bijna 
ongeloofwaardig lijkt. 

(*)Grote cultuur in wijn: is de relatie tussen vier elementen: de 
bodem, de druif, het klimaat en de producent.  Deze zorgen voor 
die toevallige smaak in een wijn.  Wanneer de producent zich 
hierbij gedraagt als dirigent en zijn respect voor de natuur ten 
volle weet te uiten spreken we over cultuur-wijnen; een begrip 
dat ver verwijderd ligt van het publieke "lekkere" drinkwijntje.  

T (052)42.84.42

F (052)42.32.68

info@lesverresbavards.be

Jozef de Troetselstraat 23 

9200 Schoonaarde

Donderdag  & Vrijdag 

09u00 - 18u00 

Zaterdag 

09u00 - 12u30

Alle dagen op afspraak.

Tous les jours sur rendez-vous.

Levering (België) / Livraison (Belgique)  

franco vanaf / à partir 360 €

Port : +18 € <360 €

Prijzen: 21% BTW/TVA inclusief.



detail karton

JAAR alc inh incl BTW incl BTW

Cava FUNAMBUL I Catalunya I Spanje

Sant Sadurni d'Anoia (Penedes)

Funambul symboliseert een koorddanser, een project van Maria Barena (Azul y 

Garanza).   In 2010 nam ze samen met haar man Josèphe in Sant Sadurni d’Anoia 

(Penedès) oude, exquise wijngaarden van haar schoonouders onder haar hoede.  

Een juweeltje als terroirwijn!  Xarel-lo vormt de ruggengraat van deze warme, 

diep-gewortelde, minerale bubbel.  Mondvullend en rijk in structuur.

l Funambul Brut NATURE  - Equilibri narural 2017 6 11,50 0,75 15,24 13,85

50% Xarel·lo, 35% Macabeu, 15% Parellada.  

Degorgement na 15 maand // dossage 0 g/L.

Mondvullende, zachte Méthode Traditionnelle met droog, soepel mineraal karakter.

De uitmuntende terroir en het hoge aandeel Xarel-Lo drukt hier een brandmerk.  

In verhouding tot onze Cava Pont de Ferro heb je met deze wijn dubbel zoveel kwaliteit. 

l Gran Funambul Brut NATURE  - Equilibri narural 2015 6 11,50 0,75 18,63 16,94

80% Xarel·lo, 10% Macabeu, 10% Parellada.  Stokken van 30 tot 50 jaar oud.

Degorgement na 42 maand // dossage 0 g.

De wijn werd eerst acht maand op houten vaten (2de en 3de gebruik) opgevoed alvorens deze werd 

afgevuld voor haar tweede gisting op fles.

Zeer fijne, mondvullende, minerale Cava met grote persoonlijkheid.

Zonder te beseffen voel je met deze Cava een krachtige wijn met een teder en zachte kantlijn.  

Zijn grote klasse ligt verscholen in de romige structuur, droog en verfijnd.  

De finale van deze wijn vertaalt meteen de kwaliteit van de terroir en de oude stokken Xarel-Lo.  

Grote klasse voor de gegeven prijs.

detail karton

JAAR alc inh incl BTW incl BTW

Battenfeld-Spanier I Rheinhessen  I Duitsland

BattenfeldSpanier is een naam als een rots in Duitsland voor Riesling en Pinot-Noir 

in Rheinhessen.  Hier gaat het echter over Chardonnay uit Bodenheim met een 

hergisting op fles van 120 maand.  Na het dégorgeren zelfs niet gedoseerd.  

l SEKT Blanc de Blancs - Extra Brut - Vintage 2007 6 12,50 0,75 58,30 53,00

120% Chardonnay, 7 maand opgevoed in foudre.

120 maand sur lie.  Dossage: 0 g/L.

Een feest voor de doortimmerde Champagneliefhebber! 

Tien jaar heeft deze Chardonnay gerijpt en hergist op fles, is afkomstig van een exquise wijngaard 

in Bodenheim (aan de Rijn) en gloeit van een weelderig aroma van amandelnoten en brioche.

In de mond ervaren we een cocktail van geroosterde amandelnoten, een subtiel samenspel van 

zure en zoete smaken, expressief en discrete accenten van witte perzik en pompelmoes. In finale 

proeven we het verfijnde moelleux van de houtlagering.

Een absolute topbubbel!

Een ontzettend fijne bubbel die in Champagne-jargon ongetwijfeld de élite zou kleuren, maar 

gelukkig voor ons een heel bescheiden prijskaartje etaleert. 

BUBBELS

BUBBELS 
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Andreas Ziniel I Burgenland I Oostenrijk

Sant-Andräe

De wijngaarden aan de westkant van het Neusiedl-meer (tegen de Hongaarse 

grens) brengen een zeer kenmerkend karakter voort dat zich uit in een lichte 

structuur, een aparte elegantie en finesse, een strakke frisse lijn.  Deze streek 

drukt haar stempel in het wijnmilieu voor zijn buitengewone terroirs en voor de 

Saint-Laurentdruif; nooit dominant of overdonderend krachtig, steeds subtiel en 

expressief. 

Dit weinig toeristisch stukje Oostenrijk is het laagste punt van het land met een 

uniek en haast tastbaar uitzicht op vele ondiepe meren. Het interland is net zo 

vlak is als onze eigen 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 desolate, vredig stukje Oostenrijk. 

l PET-NAT - St.Laurent Rosé 2020 6 11,00 0,75 21,16 19,24

100% Saint-Laurent.

Saint-Laurent is een blauwe druif dat genetisch gezien heel dicht bij de Pinot-Noir aanleunt, 

strakke en verfijnd aromatische wijn opleverd.  

Deze Pet-Nat rosé is een feest voor de wijnliefhebber die op zoek gaat naar een andere kijk op 

bubbels.  Deze natuurwijn is strak en indrukwekkend in aanzet.  Verfrissende aroma's van 

framboos, kruisbes, rode bes gebonden met intrigerende frisse zuren. 

Een "Pet-Nat" (Pétillant-Naturel) is een minimalistische wijn waarbij geen gistcellen en suiker 

worden toegevoegd om een tweede gisting te bekomen.  De wijn wordt gebotteld voor de 

eerste gisting voltrokken is en resterende levende gisten overblijvende suikers verder omzetten 

tot koolzuurgas.  Een Pet-Nat wordt ongefilterd afgevuld om zoveel mogelijk resterend levend 

materiaal in de droesem meet te nemen in de fles. Daarom zal dit type wijn bijna altijd troebel 

zijn tenzij je de fles een lange tijd rechtstaand bewaard en heel voorzichtig uitschenkt zodat je 

letterlijk "klare wijn schenkt". 

Een Pet-Nat schenken heeft een gebruiksaanwijzing!

Plaats je fles 48 uur rechtstaand in de koelkast (droesem kan zakken).

Beweeg zo miniem mogelijk de fles om zo klaar mogelijke wijn te schenken (de droesem heeft 

een andere smaakt t.o.v. de klare wijn). 

Champagne LAHERTE BIO

Aan de start van LesVerresBavards zouden we in eerste instantie geen 

Champagne hebben verkocht.  Toch serveerden we onze persoonlijke vrienden 

vlot deze Champagne.  Ze vinden dit hoogst inconsequent; toegegeven het klopt, 

maar cuvée "Blanc de Blancs - Brut nature" van het huis Laherte is onze 

persoonlijke huischampagne. 

l Ultradition Extra Brut 6 0,75 35,94 32,67

60% Pinot Meunier, 30% Chardonnay, 10% Pinot-Noir.

40% reservewijn (2013 & 2014). Dossage 4,5 g/L.

Een veel te bescheiden Champagne voor de gegeven prijs.

Ultration is strak en fris.  Een zeer breed spectrum in smaak. 

Hoogst verfijnde aciditeit en lange finale.

l Blanc de Blancs - Brut Nature 6 0,75 39,26 35,70

l Blanc de Blancs - Brut Nature - Magnum 6 1,50 76,87 69,88

100% Chardonnay

PS: Aan deze Champagne werd geen likeur toegevoegd (brut Nature) en heeft een zeer droog, 

expressief karakter.  

Peter Lime (Champagne Guide): 

This wine is really all about soil and expression of place.

BUBBELS 
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Douro

Quinta DO FILOCO

Marta Macedo is echt wel een straffe madam.   In 2005 nam ze het 

grootouderlijke domein over en slechts twee jaar had ze nodig om 

de tanninedroge, klassieke Douro-wijnen om te toveren tot 

smakelijke, aantrekkelijke en charmerende wijnen vol fruit en 

finesse.  Voor "Dourowijnen" schreef ze geschiedenis ! Waarom 

bracht Marta wijnen met sappig fruit en ronde tannines en bleven 

haar valleigenoten troosteloos achter? 

Het grootste probleem in de Douro is de hitte tijdens de zomer waardoor een 

gezonde rijping van de druif niet evident is.  De meeste producenten muteren 

(toevoegen van ethanol) hun wijnen om die vervolgens te verkopen aan de 

Portohuizen in de stad Porto. 

De eerste oogst van Marta was in 2007 waarmee ze meteen een schokgolf 

veroorzaakte in de wijngeschiedenis van Portugal.  Zowel haar witte als haar rode 

wijnen vertoonden opvallend veel fruit en hadden een bijzonder smakelijk 

karakter.  Haar tegendraadse aanpak in de wijngaard t.o.v. de traditie was haar 

uitgangspunt. Ze zorgde voor goed verluchte rijen met een hoge palissage (hoogte 

van de ranken) waardoor veel meer schaduw werd gecreëerd en druiven minder 

frequent in volle zon vertoeven.  Haar komst werd een revolutie voor de klassieke 

witte en rode Dourowijnen.

l Douro Filoco Branco Reserva 2016 6 13,50 0,75 13,18 11,98

40% Malvasia Fina - 35% Rabigato - 25% Vihosino.

Het zou wel Bourgogne kunnen zijn, maar dan met de mineraliteit van de Dourovallei ! 

Citrusgedreven en licht boterig in stijl.  Een harmonie van fruit, een subtiele houttoets.

Vanille-molligheid en fijne zuren in één glas. 

l Filoco Extra Virgin Olive 0,75 L. 6 0,75 9,96

Arbequina, Cobrançosa, Cordovil, Galega, Picual.

Sublieme olijfolie met verfrissend, groen kruidig aroma.

Mooie concentratie, accenten van jonge hazelnoot.

Slechts 1500 liter geproduceerd.  

Portugal

Voorlopig is het 
wachten op de 
nieuwe oogst.
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Vinho Verde

Casa DO VALLE - Vinho Verde

Casa do Valle is gelegen op een rots van roze en grijze graniet waarin de wortels 

van de wingerd zijn mineralen terugvindt.  Dit is meteen ook wat Casa do Valle zo 

apart maakt voor Vinho Verde.  Bovendien plukt Luis zijn druiven rijp waardoor 

het klassieke (zurige) karakter van Vinho Verde in dit geval uit den boze is.

l Vinho Verde - Casa do Valle 2020 6 12,50 0,75 7,59 6,90

30% Azal, 30% Arinto, 30% Loureiro, 10% Alvarinho.

Tegendraads in zijn genre. Super bij onze Belgische mosselpot, bij een tartaar van zalm, tonijn, 

makreel, bij een knapperig slaatje, een kaasfondue of raclette, of gewoon als lekker glaasje wijn.  

Deze instapwijn is één van onze best verkopende witte wijnen tijdens het zomerseizoen.  Lichte 

structuur, vlot inzetbaar en erg smakelijk.  Dit is geen klassieke Vinho-Verde waar je een overdosis 

koolzuurgas in terugvindt, maar een elegant en speels wit wijntje. 

l Vinho Verde Grande Escolha 2012 6 13,50 0,75 13,24 12,04

l Vinho Verde Grande Escolha 2016 6 13,50 0,75 12,84 11,68

100% Alvarinho

Twee troeven in één wijn!  De unieke ligging van Casa do Valle en de Alvarinho-druif.

Hoogst uitzonderlijke finesse // Alvarinho ten top. Aparte geografische situatie voor Vinho Verde.

De betoverende kracht van de terroir en de finesse van de nobelste variëteit van het Iberisch 

schiereiland.  Een samenspel van sterke, maar fijne minerale accenten.  Een lichte citrustoets 

gecreërd door batonnage. 

l Vinho Verde Reserva Special Edition MAGNUM 2017 6 13,50 0,75 37,57 37,57

100% Alvarinho

Een exclusief cuvée dat enkel in magnums bestaat.  Elf vaten van 500 L werden netjes apart 

gehouden.  Dit was de oogst van één enkel perceel met een massieve ondergrond van roze 

graniet (uitzonderlijk) en stokken van 55 jaar oud.  Luis besloot de helft van de geplukte druiven 

separaat te vinifiëren om tot deze exclusieve cuvée te komen. en voor de cuvée "Grand Eschola" 

omdat de kwaliteit daarvan ook al uitmuntend is, maar voor één keer te bottelen in magnums. 

Gezien de groteske kwaliteit van deze 2017 proef je in deze ultieme cuvée de unieke wijngaarden 

van Casa do Valle.

Portugal
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Dao
Casa de MOURAZ

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 deze moeite.  

Ook bewaarde Antonio zeer oude wijngaarden van zijn ouders en grootouders waar dikwijls vlot 15 

diverse variëteiten kriskras door elkaar staan aangeplant, een traditie van voor 1979, maar welke 

Antonio en Sara zorgvuldig hebben beschermd.  Deze wijngaarden gebruiken ze voor hun wijnen 

onder de noemer “Planet Mouraz”; natuurlijke wijnen waar sulfiet wordt vervangen door 

kastagnebloesem. Een project dat na vijf jaar wetenschappelijk onderzoek het bewijs leverde dat 

het gebruik van sulfiet niet echt meer nodig is. 

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. 

l Dão Branco 2018 6 12,50 0,75 11,78 10,71

l Dão Branco 2020 6 12,50 0,75 11,78 10,71

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.

l Dao Encruzado 2019 6 13,50 0,75 16,31 14,82

De nobelste variëteit van de Daõ. Kan je wat vergelijken met de finesse van Riesling en/of het 

zachte van de Alvarinho. Hoogst verfijnd, de mineraliteit door de grijze graniet is indrukwekkend. 

Mondvullend, verse notenimpressies en erg discreet.  Lange finale.

l Dão Clarete 2019 6 0,75 12,78 11,62

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 de wijngaard de brand te hebben overleefd en 

maakte Antonio van de eerste druiven een Carete of een diepgekleurde, langer gemacereerde 

rosé.  Dit is een heel leuke, vlot drinkende, eerder rode wijn met een tanninearme structuur.  

l Dão Tinto 2016 6 14,00 0,75 12,65 11,50

Een mixt aanplant uit de jaren 60 van: Touriga Nacional, Tinta Roriz, Alfrochero, Jaen, Aguas Santas, …

Indrukwekkende kwaliteit binnen deze prijsklasse.  Licht rokerige aanzet, intens fruit en charme.  

Donkerrode wijn met verfijnde zuren en heel wat kruidigheid.  Hoogst verfijnde finale.

l Dão Tinto JOAO 2017 6 14,50 0,75 19,77 17,97

l Dão Tinto Privat Selection 2015 6 14,50 0,75 24,62 22,39

70% Touriga Nacional, 30% Jaen, Baga, Alfrocheiro, Água-Santa, Trincadeira and others.

Deze wijn heeft de klasse van betere Saint-Julien.  Uiteraard is dit geen Bordeaux, maar de 

finesse en subtiliteit is ontzettend rijkelijk en best wel vergelijkbaar.

Zwarte chocolade, glycerine, zwart fruit, een lichte toets van geroosterde koffie, zeer mooie 

rijpheid in tannine, verfijnde kruidigheid.  Een wijn om vlot 12 jaar te vergeten. 

Portugal
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Dão
Planet MOURAZ B-DYN Een 
Planet Mouraz staat borg voor wijnen waar sulfiet werd vervangen door 

kastagnebloesem.   Dit experiment nam drie jaar in beslag en finaliseerde haar 

resultaten in 2020 aan de faculteit Tras os Montes (Wageningen - NL).  

l BOLINHA - Planet MOURAZ Branco 2019 6 13,00 0,75 23,43 21,30

Malvasia-Fina, Encruzadeo, Bical, Cerceal-Branco en elf andere typische druiven uit Dão

Een wijngaard met 50 jaar oude stokken kriskras door elkaar aangeplant, in één 

massa gevinifieerd en eerst aan een Lagar-systeem onderworpen. 

De gekneusde druiven kregen een maceratie van ongeveer 15 dagen (net als een 

rode wijn).  Vervolgens werd de wijn klassiek opgevoed in inox en kreeg als 

bescherming kastanjebloesem toegevoegd als antioxidant  in plaats van de 

gebruikelijke sulfietdosis. 

Het aroma is licht exotisch en heel discreet, behoorlijk mondvullend en veelzijdig, 

met opvallende verfrissende zuurtjes. Een indrukwekkende mondbeleving van 

verse noten, zilte accenten, geconfijte limoen, ijskruid, groene lentekruiden, …

Bolinha valt in het vakje “orange-wine” (witte wijn gemaakt als een rode) maar 

voor mij in de submap “Goden Wine”. 

l NINA - Planet MOURAZ (Tinto) 2019 6 13,00 0,75 19,17 17,42

20 autochtone variëteiten uit Dão. 50% witte & 50% blauwe druiven. 5 maand inox.

Deze wijn heeft een rode kleur, doet tanninearm aan (is het niet) en kan je in 

smaak net zo goed als witte wijn bestempelen.  Uitbundig karakter van heel divers 

zoet fruit, hand in hand lopend met frisse zuurtjes. 

Een totaal nieuwe wijnstijl welke met geen andere type wijn te vergelijken valt. 

Om die reden brengen Sara en Antonio dit product op de markt als een wijn welke 

werd geoogst op een andere planeet.  

De vinificatie is klassiek op inox en betonnen cuve.

Openhartig karakter, mondvullend en sensueel. Voor mezelf word ik steeds naar 

de Grand Cru “Clos de Bèze” in Bourgogne gekatapulteerd, … ik begrijp het: dit 

blijft Portugees. 

Portugal

Een primeur in de wijnwereld: Sulfiet 
vervangen door kastagnebloesem.

Natural

Natural
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Languedoc

DAVIDE

“Davide” is één van onze eigen creaties bestaande uit een witte, 

een rode en rosé “easy-drinking-wijn" waarin we letterlijk grote 

kwaliteit willen brengen aan kleine prijs. 

l DAVIDE Blanc - VdP d'Oc 2019 6 12,50 0,75 6,99 6,35

l DAVIDE Blanc - VdP d'Oc 2020 6 12,50 0,75 6,99 6,35

72% Sauvignon Blanc, 10% Colombard, 18% Chardonnay.

Subtiele fraîcheur en dankbare mineraliteit in de mond.  Licht fruitig karakter en bewust 

lichtvoetig  georiënteerd.  Gezien het hoge sauvignonaandeel heeft Davide Blanc een fris 

Sancerre-karakter. Accenten van vlier -en lindebloesem, expressief fruit.

l DAVIDE Rouge - VdP d'Oc 2019 6 13,00 0,75 6,99 6,35

45% Syrah, 35% Merlot, 20% Carignan

Bordeaux/Rhonestijl met heel wat karakter en toch vlot drinkbaar.

Lettend op de vlotte drinkbaarheid hebben we gezocht naar iets meer fraîcheur in onze Davide 

Rouge 2018.  Licht kruidig karakter en vooral fruit gerelateerd.  Het accent “kracht” gingen we 

opzoeken in een zeventig jaar oude wijngaard in de Hérault beplant met Carignan.

l DAVIDE Rosé - VdP d'Oc 2020 6 12,50 0,75 6,99 6,35

52% Grenache-Noir, 41% Syrah, 7% Cinsault (rode wijn)

Verfrissend, rond, Lekker zacht en fruitig. Milde afdronk.

Uitdagend en toch een allemansvriend. 

Frankrijk

"Zeer goed en niet duur" was ooit de vraag van een klant die jaarlijks een 
aanzienlijk aantal flessen kocht.  Dit cliché bracht ons op het idee zelf een wijn 
te blenden met net dat beetje meer.  Binnen de Languedoc gaan we op zoek 
naar topkwaliteit in bulk, of wijnen waar grootafnemers geen interesse meer 
hebben meestal vanwege te hoge prijzen. 

De laatste jaren heeft de natuur ons een flinke duw in de rug 
gegeven om topkwaliteit te creëren.

Vooral door de droogte van de laatste vier jaar, maar ook andere 
klimatologische omstandigheden (hagel, flinke onweders,...) leidden tot een 
lagere productie waardoor de Languedoc gemiddeld 40% minder wijn 
produceert.

Wrakprijzen stijgen fors en producenten zijn niet meer concurentieel in 
verhouding tot andere markten.  Wijnboeren blijven met onverkochte mooie 
kwaliteiten zitten waar de grootdistributie geen interesse meer voor heeft.  
Onze keuze aan kwaliteitswijnen om onze Davide te blenden is vandaag groot.  
Wijnen van wijngaarden met 70 jaar oude stokken, houtgelagerde Merlot, 
topterroirs voor Syrah uit Saint-Chinian, enz.  Dankzij deze cocktail aan 
omstandigheden blenden we vandaag onze DAVIDE-wijn met 
superkwaliteiten. 
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detail karton

JAAR alc inh incl BTW incl BTW

Languedoc

Saint-Chinian
LAURENT MIQUEL

Laurent Miquel fascineert met zijn wat eigenzinnige kijk op de Languedoc-wijnen. 

Ondanks de schitterende bodem van Saint-Chinian legt hij de wetgeving gewoon 

naast zich neer en zoekt naar grotere finesse.  Als technisch genie in de 

wijnwereld haalt hij met zijn instapwijnen het kwalitatieve niveau van Bourgogne 

(in wit) en van Bordeaux (in rood) dan wel ver onder de psychologische grens van 

10 €.  Hetzelfde doet hij met zijn betere wijnen waardoor het prijskaartje steeds 

spectaculair is.

Kortom heel veel kwaliteit aan een laag prijskaartje.

l Chardonnay - Viognier 2020 6 0,75 7,25 6,59

65% Chardonnay - 35% Viognier

Of je nu een doorsnee Chablis koopt of deze wijn, wij weten wel wat kiezen ! 

Deze witte wijn is licht boterig, expressief en mondvullend.  

Een buitengewone kwaliteit voor de gegeven prijs. 

Met deze wijn kan je alle kanten uit, past perfect bij heel wat klassieke gerechten. 

l Viognier "Nord - Sud" 0,375 L 2018 6 0,75 7,05 6,41

l Viognier "Nord - Sud" 2020 6 0,75 11,05 10,04

100% Viognier (7% houtgelagerd).

Schoolvoorbeeld in Viognier!  

Opvallend verfrissend en onverwachte stijl voor Viognier.  

Dit type wijn is de grote specialiteit van Laurent Miquel.  

Een viognier met frisheid, mondvullend en fijn, verpakt in een licht boterige kantlijn.  Heel veel 

charme en smakelijk.  

Deze wijn lijkt meer op een rijke Chardonnay met aantrekkelijke mineraliteit, dan wel op een 

klassieke Viognier waar dikwijls een overladen stijl heerst. 

Door zijn charme vlot inzetbaar met of zonder eten.

l Viognier "Vérité" 2019 6 14,50 0,75 20,90 19,00

100% Viognier (100% houtgelagerd).

"Vérité" is de naam van het perceel waar deze wijngaard is aangeplant.  

Laurent verwijst meteen ook naar Condrieu (noordelijke Rhône) waar Viognier twee tot drie keer 

de prijs gaat maar hier bevinden we ons in Saint-Chinian, "maar Languedoc".

Viognier "Vérité" 2019 is rijk, boterig, mondvullend, houtgelagerd en stevig dragend. 

De houttoets is discreet en ruimschoots ondersteund door een minerale baslijn.

Liefhebbers van grote Bourgognes (Meursault, Chassagne-Montrachet), Condrieu zelf, of rijke 

boterige wijnen in het algemeen, mogen zich aan een feestelijke barok gestoffeerd glas 

verwachten waar toch nog steeds frisse accenten de bovenhand krijgen. 

l Cinsault Syrah Rosé 2020 6 0,75 7,25 6,59

60% Cinsault - 40% syrah.

Moderne, vlot inzetbare rosé met een licht fruitig karakter.  

Leuke klassieke terrasrosé.  Zacht en vlot drinkbaar.  Elegant, lekker fris, droog met een waaier 

aan zomerse fruitimpressies (aardbeien, rode bessen).

l Cabernet Syrah 2019 6 0,75 7,25 6,59

60% Cabernet Sauvignon - 40% Syrah

Lijkt wel een blend van een Australische Syrah en een vlot drinkende Bordeaux. Sappig fruit, licht 

kruidig en vlot drinkbaar. Zeer rijpe, haast onopmerkbare tanninestructuur. 

Op de markt bestaat heel wat wijn net boven 10 € welke deze kwaliteit niet overtreft.

Frankrijk
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detail karton

JAAR alc inh incl BTW incl BTW

Grand vin d'Aniane (l'Hérault)

Domaine COSTON B-DYN

Dit zijn de wijngaarden waar  legende van de nieuwe wereldwijnen,  “Robert 

Mondavi”, Europa’s grootse wijn zou gemaakt hebben. Door een politieke input 

heeft de Franse staat hier echter een stokje tussen de spaken gestoken en werd 

de deal met de famillie Coston vernietigd.  Wijngaarden waar 1200 jaar non-

stop wijn wordt verbouwd is iets dat Amerikanen niet hebben en weten precies 

waarom.  De site is bovendien beschermd als werelderfgoed door Unesco. 

Coteaux du Languedoc (Aniane)

l Coston Rouge - Terrasses du Larzac 2018 6 0,75 13,11 11,92

28% Grenache Noir,  32% Syrah, 15% Carignan, 25% Mourvèdre.  

Een overdonderende wijn.  Sappig, mooi fruit, kruidig.  De rijpheid van de druif was zo perfect 

dat tannine haast onmerkbaar geworden is.  

Loire I Cheverny

Domaine PASCAL BELLIER

Blijft één van onze belangrijkste paradepaardjes.  

De kwaliteit van Sancerre, maar dan wel uit Cheverny !

Cheverny Blanc bij Pascal Bellier is een blend van 20% Chardonnay en 80% Sauvignon Blanc 

bestaande uit een blend van drie diverse variëteiten Sauvignon: 61% Sauvignon Blanc, 12% 

Sauvignon vert (ook Sauvignonasse genaamd) en 7% Sauvignon Gris.  

Sauvignon Gris is een amberkleurige Sauvignon-variëteit dat de wijn altijd een lichtroze tint 

meegeeft, kwalitatief zeer intens en rijk van smaak, maar omwille van zijn zeer laag rendement 

bijna nooit als monocépage voorkomt. Sauvignon Vert is de moederplant van Sauvignon dat 

vandaag nog relatief veel voorkomt in Friuli (Italië) onder de noemer Friulano maar in Frankrijk 

haast uitgestorven is. Sauvignon Blanc is de meest voorkomende stijl met haar typische exotische 

aroma’s en vooral voorkomt voor de bekende Sancerre en Pouilly-Fumé. 

l Cheverny Blanc 2020 6 0,75 8,85 8,05

80% Sauvignon, 20% Chardonnay

Een voorbeeld van fraîcheur.  Intens mondvullend én buitengewoon mooi in frisheid. Verfijnd expressief aan 

steenvruchten en erg pittig.  Lentebloesems, limoenimpressies en licht exotisch. Hints van verse groene 

kruiden (aroma van vers gehakte peterselie). 

Frankrijk
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detail karton

JAAR alc inh incl BTW incl BTW

Loire I Montlouis-sur-Loire

Dom de la TAILLE AUX LOUPS BIO

Jacky Blot haalde de appellation "Montlouis" uit de schaduw van het naburige Vouvray. Sinds 1988 

is hij een vaandeldrager van grote wijnen welke in verhouding met bvb Bourgogne "Kanjers" 

genaamd mogen worden.  

Gezien de vorst van 22 maart 2017 en de immens lange droogte tijdens de zomer, plukte Domain 

de de la Taille aux Loups slechts 42% van een normale oogst.  Ook 2018 bracht een mini oogst.  

Jacky Blot bood ons een minuscule hoeveelheid flessen aan en kunnen helaas ook op onze beurt 

slechts kleine hoeveelheden aanbieden. 

l Montlouis sec CLOS DE HOCHET 2018 6 0,75 35,20 32,00

100% Chenin Blanc.

Clos de Hochet is een iets meer beschermde Clos aan de voet van Haut de Husseau.  Deze wijngaard is 

beplant met 80 jaar oude stokken en een kalkbodem van bijna alleen fossielen. Enerzijds gedomineerd door 

een heel strakke minerale lijn, maar meteen ook boterzacht en expressief.  Het aroma hier is licht exotisch 

met een accent van ananas en rijpe appel.  De finale is lang en hoogst verfijnd.  Een nieuwe topwijn op 

Domaine de la Taille aux Loups. 

l Montlouis sec HAUTS DE HUSSEAU 2018 6 0,75 35,20 32,00

100% Chenin Blanc. 100% barriques (20% nieuw)

Clos de Hochet is de hoogst gelegen wijngaard (200 m boven de zeespiegel) binnen het gebied Montlouis 

sur Loire en is sinds 2017 in het bezit bij Domaine de la Taille aux Loups.  Twee klimatologische en 

geologische extremen bepalen de exquise kwaliteit van deze Clos.  Door de hoge ligging riskeren de jonge 

knoppen van de wingerd in het voorjaar te kampen met vorst, en door diezelfde hoogte garandeert de 

wijngaard een buitengewone frisheid.  De aangeplante stokken zijn 70 jaar oud en bieden de wijn een rijke, 

diepe mondsensatie met mooie mineraliteit en lange finale.  Hauts de Husseau is een grote wijn met 

buitengewoon bewaarpotentieel (vlot 15 jaar).

Frankrijk
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detail karton

JAAR alc alc incl BTW incl BTW

Navarra 

AZUL Y GARANZA BIO

Alle superlatieven schieten ons tekort om te vertellen hoe volmaakt deze 

wijnen wel zijn.  In iedere wijn gaat het over een verfijnde concentratie waar 

fruit en smakelijk, rijpe, soepele tannines de rode draad van uitmaken.  De 

natuur is hier een zeldzame medewerker.  Het klimaat (woestijngebied) is 

dermate guur dat de wijngaard alle mogelijke voordelen geniet om zonder veel 

omwegen biowijnen te produceren.  Het resultaat is onwaarschijnlijk volmaakte 

wijn.  

l Vitis de Azul y Garanza 2020 12 0,75 8,92 8,11

40% Viura (Macabeo). 60% Garnatxa Blanca.

Vitis 2019 loont helemaal de moeite te ontdekken.  

Maria, Dani en Fernando werkten sinds 2016 aan een nieuwere stijl rond deze wijn.  Het betreft 

een rijkere mondvulling en verfijnd aromatisch.  De wat sterkere en rijkere Garnatxa Blanca 

(Grenache Blanc) biedt deze wijn volume, maar werd helemaal gekruid met een vleugje 

Naturalese Salvaje Bianco opgevoed op amfora's.  De frisse stijl is te danken aan de levendige 

minerale Viura (Macabeo in Frankrijk).

l Rosa de Azul y Garanza 2020 12 0,75 8,92 8,11

60% Tempranillo - 40% Garnacha

Gastronomische en rijke rosé.  Het woestijngebied drukt haar stempel door het wat sterker 

aanwezige fruit t.a.v. andere rosées.  Gebruik deze wijn zoals een witte, wat krachtigere wijn.  Bij 

een paëlla, wit gevogelte, een rijke pasta, pikante gerechten. 

l Abril de Azul y Garanza - DO Navara 2020 12 0,75 8,92 8,11

95% Tempranillo - 5% Cabernet Sauvignon. 37,80 hl/ha.

Concentratie waar fruit en smakelijk, rijpe, soepele tannines de rode draad van uitmaken. De 

natuur is hier een geheime en gulle medewerker.  Het resultaat is sappige dieprode, licht 

kruidige wijn. 

l Garciano 2018 6 14,00 0,75 11,71 10,65

l Garciano 2019 6 14,00 0,75 11,71 10,65

Graciano en Garnacha // 10 maand houtgelagerd.

Graciano is een nobele & krachtige druif welke we vooral terugvinden bij de betere Rioja. De stijl 

van deze wijn vergelijk ik min of meer met Gigondas, of andere Provenciaalse, krachtige wijnen.

l Seis de Azul y Garanza 2017 6 14,50 0,75 14,91 13,55

100% Merlot. Foudre: 30 hl.

Blijft één van onze bestsellers ! Seis is elegant, onze meest bordelees gekleurde wijn. Charme en 

verfijning.  Een uiterst zeldzame relatie tussen woestijngebied en wijngaard. 

l Desierto de azul y Garanza 2017 6 14,50 0,75 36,27 32,97

100% Cabernet Sauvignon

Een van de grootste helden van Spanje.  Heeft uiteraard en fel bordelees kantje. De woestijn 

drukt haar stempel in deze zwarte cacao getinte rode wijn. 

SPANJE
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detail karton

JAAR alc alc incl BTW incl BTW

Navarra 
AZUL Y GARANZA BIO

Naturalese Salvaje
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.  De wijngaard is een wildgroei 

van distels welke net voor de oogst worden afgemaaid.  De geplukte druiven 

zien er armtierig en verkommerd uit, maar lijken een wonder eens je de wijn in 

je glas hebt.  Tijdens de productie wordt geen sulfiet gebruikt. Het verluchten 

van de wijn is de oxidatie doorheen de poreuze terracotta amfora's.  Het 

resultaat is indrukwekkend en levert een wijn op buiten de klassieke 

verwachting. 

l Naturaleza Salvaje Blanco 2020 6 11,50 0,75 16,50 15,00

100% Garnacha Blanca. // Amfora

Grenache-Blanc met een uitgesproken aroma van rijpe appel, exotische indrukken (lychee, 

ananas), zeer fijn en apart.  Doet enigszins denken aan een Savagnin uit de Jura met zoetere 

tinten en een licht oxidatief tintje door de lagering op amfora.  Blijft zeer droog en is een feest in 

het glas. 

Heel leuk als aperitief bij hapjes met een zilt karakter (chevice, schaal en schelpdieren), krokante 

groenten, een sneetje Ibericoham, maar ook bij sushi, kort gebakken Sint-Jacobsvruchten, 

rundscarpaccio, enz. 

l Naturaleza Salvaje Tinto 2017 6 13,00 0,75 19,03 17,30

l Naturaleza Salvaje Tinto 2019 6 12,50 0,75 16,50 15,00

100% Garnacha Nero  // Amfora

Grenache-Noir met een buitengewoon aroma van fijn, lichtzoet fruit in de lijn van rijpe 

cassisbessen.  Discrete kruidigheid en een ultieme balans in zuren en concentratie.  

Een opvallende fraicheur en daardoor haast niet vergelijkbaar met Grenache-Noir uit het Franse 

Roussillon, of het Spaanse Priorat.  Deze wijn is een speeltuin van rood, fris fruit (rode besjes, 

rijpe bramen) en frisse zuren.  Een buitensporig mondgevoel dat licht kruidig is, met glycerine en 

bovenal verfijnd.

Serveer deze wijn gewoon om te genieten van een goed glas wijn, bij een klassiek vleesgerecht, 

een verfijnd wildgerecht, of bij harde kazen (niet te pikant). 

l Naturaleza Salvaje CLARETE 2020 6 12,50 0,75 16,50 15,00

50% Garnacha Nero, 50% Garnacha Blanca // Amfora.

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!  

SPANJE

Natural

Natural

Natural
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detail karton

JAAR alc alc incl BTW incl BTW

Penedes

SELENITA - Monsant BIO

Monsant is de herkomstbenaming rond de iets meer elitaire Priorato (zuiden 

van Catalonya - Spanje). Klassiek vinden we hier diepgeconcentreerde wijnen 

met een vrij massieve smaak.  Het is een nieuw project van een jonge wijnboer 

die samen met Dani Sanches (Azul y Garanza) en Toni Coca (bekend, jong talent 

in Catalonya) de handen hebben samengeslagen.  In zekere zin vinden we hier 

gelijkwaardige kwaliteiten als in de Roussillon, meestal van dezelfde variëteiten.  

In tegenstelling tot de traditie wil dit trio wijnen Monsant leveren waar de 

ruggengraat van de wijn sterker wordt uitgelijnd.  Concreet bedoelen ze de 

kwaliteit van de aciditeit in de wijn om vervolgens meer finesse te creëren.

l Selenita Negre - Monsant 2019 6 14,50 0,75 13,11 11,92

70% Garnatxa Negra (Grenache Noir), 30% Syrah. 

Vanaf 2018 creëerde Dani een totaal nieuwe stijl voor deze Selenita gebaseerd op de techniek 

van de cryomaseratie.  Gemaakt op dynamisch fruit, een rijke concentratie en ruim voldoende 

geruggesteund door zuren.  Dit blijft een krachtige wijn waar tannine haast niet meer te proeven 

valt, rijk en mals, omkaderd door zwart/rood fruit.

l SeleniTANIT 2018 6 0,75 21,23 19,30

64% Garnatxa Negra (Grenache Noir), 36% Carignana.  

Kanjer van een wijn ! Verwijst naar het nobele van Priorat. Diepkruidig, een feest aan verse 

houtkruiden (rozemarijn, salie, tijm) met hoogst verfijnde frisse mineralen.  

SPANJE
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JAAR alc inh incl BTW incl BTW

Veneto (Soave / Valpolicella)

Tenuta SANT'ANTONIO

Grote literatuur binnen de wijnwereld. Een eerbiedwaardig domein geleid door de 

vier sympathieke broers Castagnedi. In 2001 maakten ze een bocht van 180° en 

startten een verregaand ecologisch profiel. Hun moderne biodynamische aanpak 

leidde deze jongens tot de absolute top van de Noord-Italiaanse wijncultuur.

Bij de Castagnedi's vind je een heel divers en boeiend overzicht over de 

kwalitatieve mogelijkheden voor wijnen uit Valpolicella en Soave.  

Scaia bruist van vindingrijkheid en originaliteit. Hun andere wijnen zijn een 

schoolvoorbeeld voor hun regio.  Sommige van hun wijnen kleuren lichtjes buiten 

de lijntjes en tonen de dynamiek van hun kennis.  

Scaia

Scaia wit en rood zijn elegante, vlot drinkbare wijnen gebaseerd op de "appassimento"-techniek, 

waarbij druiven een bepaalde periode worden gedroogd alvorens daar wijn van te maken.  Deze 

techniek is helemaal van toepassing voor de grote specialiteit uit deze streek namelijk voor 

"Amarone-wijnen".

l Scaia Bianca - IGT Veneto 2020 6 0,75 12,18 11,07

55% Garganega, 45% Chardonnay.

Scaia Bianca 2019 heeft een licht exotisch kantje, boordevol charme.

Speelse zuren en verleidelijk lekker zoet fruit waar accenten van ananas, lychee en abrikoos niet 

ontbreken.  Deze wijn is vlot inzetbaar voor heel wat gelegenheden, gewoon als aperitief of bij 

een complexer gerecht. 

l Scaia Rosso - IGT Veneto - Corvina 2018 6 0,75 12,18 11,07

100% corvina. 

Scaia Rosso is de perfecte balans in zoet fruit en charmante, rijpe tannine. 

Sporen van rode en zwarte bessen, pruimen, bramen en framboos met een algehele 

mondvulling.   Zachtromig, sappige frisheid en de juiste hoeveelheid tannines. 

Klassiek en vol verfijning …

l Soave Monte Ceriani 2018 6 0,75 13,91 12,64

100% Garganega. 30 jaar oude stokken.

Doorleefde Soave, met een rijke mondbeleving van de Garganega. 

Klein boterig kantje, mollig en verfijnd. Lijkt wel een discrete houttoets te hebben. 

Garganega met het karakter van een rijke Bourgogne. Absolute topper.

l Valpolicella Superiore "Nanfrè" 2018 6 0,75 13,24 12,04

70% Corvina, 30% Rondinella

Originele, nieuwe en verfrissende stijl.

Nanfrè 2018 is helemaal de beoogde stijl waar Paolo Castagnedi naartoe wenste.  

Lichte structuur, zomers, gemaakt op fris fruit, tannine-arm en toch helemaal een rode wijn. 

Dit leidde tot een totaal vernieuwende wijn binnen Valpolicella.  

Mooi elegant fruit, frisse zuurtjes en glycerine.

ITALIA
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JAAR alc inh incl BTW
incl BTW

Veneto (Soave / Valpolicella)

Tenuta SANT'ANTONIO

Origineel …

l Cabernet Sauvignon Capitel del Monte 2006 6 0,75 31,08 28,25

100% Cabernet-Sauvignon.

Capitel del Monte is eigenlijk een Amarone gemaakt van de Bordelese Cabernet-Sauvignon.  

Gezien de variëteit heeft dit geen recht op de benaming Amarone. 

Een wonderbaarlijke wijn, uniek en origineel. 

de grote wijnen …

l Valpolicella Superiore Ripasso Monti Garbi 0,375 2018 12 0,375 9,05 8,23

l Valpolicella Superiore Ripasso Monti Garbi 2018 6 0,75 16,24 14,76

l Valpolicella Superiore Ripasso Monti Garbi DM 2017 1 3,00 76,41 76,41

Corvina and Corvinone 70% - Rondinella 20% - Croatina and Oseleta 10%

Heel zacht in structuur en krokant fris fruit.  Dit is niet de massieve concentratie van een 

klassieke “ripasso”, maar een wijn met grote finesse waar fraîcheur de toon aangeeft.    

l Valpolicella Superiore "La Bandina" 2016 6 0,75 21,76 19,78

Corvina 70% - Rondinella 20% - Croatina 5% - Oseleta 5%.

24 maand Franse eiken tonneau.

Moderne manier van wijnmaken waar frisheid de rode draad wordt doorheen een krachtige en 

rijke rode wijn.  Mondvullend, intens en fruitig, geuren van wilde bessen, zoethout, kersen, 

tabak en vele aromatische kruiden. 

l Amarone Selectione Antonio Castagnedi 2015 6 0,75 34,34 31,22

l Amarone Selectione Antonio Castagnedi 0,375 2015 6 0,38 18,90 17,18

Corvina 70%, Rondinella 20%, Croatina 5%, Oseleta 5%

24 maand Franse eiken tonneau.

Een heel bescheiden "Amarone" van de Castagnedi's welke de wereld van de wijn liet schrikken 

toen Robert Parker hier meteen een topscore toekende van 93/100. 

Heel mooi geconcentreerd fruit, zacht en ondanks het hoge alcohol een mooie rode draad van 

fraîcheur.

l Amarone Campo dei Gigli 2015 6 0,75 62,02 56,39

Corvina 70% - Rondinella 20% - Croatina 5% - Oseleta 5%

36 maand Franse eiken tonneau.

Wilde bessen, hints van hout en mineralen op geuren van zoethout, zwarte peper, tabak, 

kruiden en chocolade

ITALIA
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JAAR alc incl BTW incl BTW

Veneto (Soave / Valpolicella)

Az Vinicola CANOSO

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 hectare vinden we kolossale wijnen en 

krachtige voorbeelden in verfijnde mineraliteit en/of een unieke uiting van een 

terroir. 

l FONTE - Soave Classico 2019 6 12,50 0,75 11,71 10,65

100% Garganega

Aantrekkelijk aromatisch met accenten van exotisch fruit en zoete bloemaroma’s. Een opvallende balans in 

zuur en zoet.  Deze wijn heeft slechts 12.50 % alc. en heeft een buitengewoon fris en mondvullend karakter.  

Als rode draad doorheen deze leuke wijn blijven frisse, speelse zuren nazinderen. 

l VERSO - Soave Superiore 2017 6 12,50 0,75 13,11 11,92

l VERSO - Soave Superiore 2018 6 12,50 0,75 13,11 11,92

80% Garganega, 10% Trebbiano di Soave, 10% Manzoni Bianco (appassimento van 19 dagen).

Buitengewone verfijnde minerale aanzet met elegante zuren en een torenhoge mooie bitterheid in finale.  

Niet echt mondvullend, wel extra discreet in finesse.  Amandel en zoet aandoende aroma’s.  Na enkele jaren 

subliem expressief.

l OLTRE BIANCO - IGT Veronese 2019 6 14,00 0,75 17,77 16,15

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. 

l TERRA Valpolicella Superiore 2016 6 13,50 0,75 18,37 16,70

l TERRA Valpolicella Superiore - MAGNUM 2015 6 13,50 1,50 37,87 34,42

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.  

l CORPO Amarone di Valpolicella 2013 6 12,50 0,75 34,34 31,22

40% Corvinone, 40% corvina, 20% Rondinella.

24 maand Franse en Sloveense eiken tonneau.

Intens aroma van zwarte kers (een beetje als een spirit), tabak en melkchocolade. In de mond overweldigend 

rijk met een feest aan zoet intens geconcentreerd zwart fruit.

l PASSO Recioto di Soave 0,50 L 2009 6 12,50 0,50 31,74 28,86

100% Garganega

Diepgouden kleur wat doet vermoeden dat we hier te maken hebben met een heel zoete wijn, maar de 

eerste teug verrast door het eerder droge karakter.  Deze wijn heeft een zachte, aantrekkelijke en minerale 

zilte ondertoon.  Exotisch aroma en een opvallend saffraan-accentje.  

ITALIA
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Puglia

SCHOLA SARMENTI 

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 waarbij (1) selectie van de droesem en (2) de 

alcoholische gisting op 22°C de belangrijkste pijlers zijn.  

l Fiano - IGT Salento Bianco 2020 6 12,50 0,75 11,51 10,47

100% Fiano. Inox.

De fianodruif is een klassieker in Campania, in dit geval aangeplant in Puglia. Het karakter is licht 

aromatisch en lekker mondvullend.  Vlot drinkend en rijk aan wit fruit (kweepeer, perzik, appel).  

Een vlot inzetbare witte wijn met veel charme. 

l OPRA - Nardò Rosato - NegroAmaro 2020 6 13,00 0,75 15,97 14,52

100% NegroAmaro

Een titanenwerk ging vooraf om tot deze indrukwekkende rosé te komen.  

Hij heeft meer het karakter van een klassevolle witte wijn dan wel van een klassieke rosé.  Blind 

geserveerd heb je nooit de indruk een rosé in het glas te krijgen.  

Alessandro bezoekt iedere wijnstok gemiddeld 17 keer alvorens hij "besje per besje"  de druif 

plukte waarvan zijn verwachting tot deze wijn moest leiden.  

Tijdens de zomer van 2018 (millésime 2017) bekroonde The New-York Times zijn geduld met de 

titel van "beste rosé ter wereld" . 

l ANTIERI Rosé  - IGT Salento - Susumaniello 2020 6 13,00 0,75 18,23 16,58

100% Susumaniello.

Een gelijkaardig verhaal als "rosé OPRA", maar dan gemaakt van de druif Susumaniello én 

afkomstig van de cru ANTIERI.  Ook voor deze rosé plukte Alessandro besje per besje en 

verwezenlijkte eigenlijk een concurrent voor zijn eigen, al unieke rosé: OPRA.  

Deze keer zijn de druiven afkomstig van een buitengewone terroir; de cru ANTIERI waarvan een 

diepgeconcentreerde en stevige wijn wordt gemaakt.  

Deze rosé is mondvullend en heel erg zacht, laat zich vrolijk drinken en beschikt over een 

verwonderlijke 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 aanrader. 

l Roccamora - Nardo DOC 2019 6 13,50 0,75 11,18 10,16

100% NegroAmaro.

Stokken van 30 jaar oud.  12 maand Franse eik van 500 L. 

Vlot drinkende wijn met charmant fruitgedreven karakter.  Perfect passend bij grillades, wild en 

kaas. Is niet de klassieke overgeconcentreerde NegroAmaro, maar vooral gemaakt op finesse.  

Wordt in de streek vaak fris geserveerd bij geroosterde tonijn.

l Nerio - Nardo Riserva rosso 2017 6 14,00 0,75 14,04 12,77

80% NegroAmaro - 20% Malvasia Nera di Lecce 

40 jaar oude stokken, 8 maand franse barriques.

Rustiek en dynamisch karakter.  Beschikt over een betoverende charme. 

Wat je hier aan geconcentreerd zoet fruit krijgt maar meteen in balans wordt gezet met een 

stevige ruggengraat van frisse zuren is ronduit indrukwekkend.  

In deze prijsklasse dit niveau bereiken is al even duizelingwekkend. 

ITALIA
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Puglia

SCHOLA SARMENTI 

l Critèra - IGT Salento 2018 6 13,50 0,75 11,45 10,41

l Critèra - IGT Salento 2019 6 13,50 0,75 11,45 10,41

100% Primitivo di Salento

Stokken aangeplant in 1990 in Nardo. Acht maand Franse eiken Foudres.

Heel moeilijk om Primitivo zo fris te vinifiëren.  Gedreven noties van kruidnagel en muskaatnoot 

in combinatie met een hele mand donker tot zwart fruit.  

Mondvullende sterke accenten van drop en zoethout. Ondanks de diepe concentratie ruim 

voldoende ondersteund door frisse zuren. Uiterst mooie wijn waar vooral fruit de belangrijkste 

factor is met een haast onweerstaanbare vanille/glycerine finale. 

l Cubardi - IGT Salento 2018 6 15,00 0,75 16,50 15,00

100% Primitivo di Salento. Stokken 65 jaar oud.

Vaandeldrager voor Puglia en topwijn als Primitivo. 

Massieve kruidigheid, krachtig en toch zeer charmant.  

Steeds een verrassing van formaat omdat Cubardi het schoolvoorbeeld is voor een wijn met een 

sterke ruggengraat van speelse zuren.  Primitivo legt steeds een krachtig accent in zijn karakter 

van zoete blauwe pruimen, rijpe vijgen en oosterse specerijen maar deze wijn mist zijn doel niet 

door de dankbare aanwezigheid van fraîcheur met als gevolg: een perfecte balans in zuur en zoet. 

l ANTIERI - IGT Salento Susumaniello 2019 6 15,00 0,75 18,57 16,88

100% Susumaniello. Vinificatie: 100% barriques.

Susumaniello is een van de oudste druivenrasen 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 Schola Sarmenti is ook deze 

wijn gevinifiëerd aan een gistingstemperatuur van 22°C, waardoor een frisse rode draad altijd 

aanwezig blijft. 

l Corimei  Passito Primitivo 50 cl. - Salento IGT 2018 6 16,00 0,75 18,63 16,94

100% Primitivo di Salento

Corimei wordt gemaakt van gedroogde Primitivodruiven welke in de wijngaard zijn blijven hangen 

tijdens de eerste pluk en daardoor een sterk ingedroogd karakter verwerven.  Deze "rozijntjes" 

worden later geplukt en verwerkt tot een zoete rode wijn met een fel vineus karakter boordevol 

zwarte bosvruchten, maar met onverwachte frisse zuren in finale.  Neen, dit lijkt niet op een 

porto, het is ook zoet, maar met een heel mooi wijnkarakter (zonder toevoeging van alcohol) 

waar zuren in terug te vinden zijn.  Heerlijk bij een kaasplank, of een dessert met zwarte 

chocolade, noten of een appelcrumble. 

OLIJFOLIE - Extra Vergine

Schola Sarmenti - Extra Virgin Olive 0,75 L 6 0,75 16,80 19,18

100% Celina-olijf.  1000 jarige bomen. Absolute verfijning.

Olijfolie gemaakt van de nobele Cellina-olijven afkomstig van (bedreigde) bomen welke meer dan 

duizend jaar oud zijn.  Een gastronomie op zich.

Deze olijfolie is herkenbaar aan haar charme, haar zachtheid en zalig verfrissend aroma, haar rijke 

mondvullende smaak.  

ITALIA
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Sicilly 

Vino LAURIA 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 "fraîcheur", een begrip waar maar weinig Sicilianen naar streven. Iedere 

wijn heeft een eigen karakter en straalt van finesse, elegantie en nobel fruit.

l Grillo GIARDINELLO IGP - Terre Siciliane 2020 6 12,50 0,75 12,11 11,01

100% Grillo. Inox.

l Nerello Mascalese IGP - Terre Siciliane 2018 6 12,00 0,75 13,24 12,04

100% Nerello Mascalese

l FRAPPATO IGP - Terre Siciliane 2019 6 13,00 0,75 13,24 12,04

100% Frappato 

l ZIO PAOLO IGP - Terre Siciliane 2018 6 14,50 0,75 12,11 11,01

100% Nero d'Avola. Inox

l ALACRE IGP - Terre Siciliane 2016 6 14,00 0,75 14,31 13,01

100% Nero d'Avola. 12 maand franse eik.

l QuarantaSarme IGP - Terre Siciliane 2018 6 14,00 0,75 16,50 15,00

100% Pericone. 

12 maand eik. 

l Marsala Perpetuo Vergine 0,70 L - 40 Year Old 6 19,00 0,70 33,87 30,79

100% Grillo

ITALIA

Expressieve, lichte en citrus getinte witte wijn.
Hoogst verfijnde mineraliteit met een licht zilt accent.
Aroma van pompelmoes, lindebloesem, discrete fijne groene kruiden (salie, munt).

Algemeen is Frappato dé rode dorstlesser van Sicilië, tanninearm en heel leuk wat frisser geserveerd. Vino 
Lauria's Frappato heeft echter wel concentratie en is iets tanninerijker.

Nero d'Avola is de best bekende rode variëteit van Sicilë. In tegenstelling tot heel wat Nero d'Avola heeft 
deze wijn zachte en nobele tannine, boordevol finesse.

Alacre is een toonbeeld van hoe "anders" Sicilië kan zijn. 
krachtig en rijke tannines, maar onbereikbaar nobel!  Een diepe concentratie waar een samenspel tussen 
zoet fruit, kruidigheid en hoogst verfijnde zuren een vrolijk ballet spelen.  
Deze wijn heeft een uiterst rijp en rijk geconcentreerd karakter, maar heeft bovenal mooi, verfrissend fuit. 
Zonder een hartig hapje lijkt deze wijn aanvallend of degustatief moeilijker. 

Een wijn met grote persoonlijkheid.  Diepe concentratie, krachtig en ontzettend veel glycerine.
Pericone is per definitie tanninerijk en krachtig, maar gezien de groteske selectie van kwaliteitsvolle 
druiven is deze wijn buiten categorie. Duidelijk aanwezige tannine welke zo rijp is dat ze zo wegsmelten  
en je verleidelijk zwart fruit proeft (bramen, zwarte kers, bosvruchten) ondersteund door zwarte chocolade.  
De finale is opvallend door de mooie frisse zuren welke de kracht van de wijn perfect in balans brengt.  

Aan deze wijn ging een titanenwerk vooraf door de gigantische selectie van de druiven. Bijkomend is deze 
wijn een 100% Pericone, een haast uitgestorven variëteit met een heel apart karakter. 

Een Nerello Mascalese op fruit en Charme !
Typische Sicilaanse variëteit, heeft doorgaans een krachtige tanninerijke structuur.  Vito's Nerello 
Mascalese is wat dit betreft een buitenbeentje.  Deze wijn is licht en zit boordevol charme met zacht fruit.  
Zeer mooi bij fijne charcuterie, een slaatje, kaas, lichte maaltijden.

 2021-09 27/09/2021

20

Les Verres Bavards - Jozef de Troetselstraat 23 - 9200 Schoonaarde - T 052/42.84.42 - info@lesverresbavards.be



detail karton

JAAR alc incl BTW incl BTW

Pelissero - Piemonte

Met Pelissero zijn we aanbeland tussen de grote wijngaarden in het hart van 

Piemonte.  Hier vinden we de grote terroirs zoals we deze kennen binnen 

Bourgogne.  Wijngaarden met een adembenemende kracht waar ieder 

wijnliefhebber koortsachtig naar op zoek gaat.  Giorgio Pelissero brengt een frisse 

wind in het landschap van de Piemontese wijncultuur.  Zijn wijnen zijn kolossale 

kwaliteiten gelinkt aan buitengewone terroirs; dit alles onderlijnt met een 

moderne en strakke oenologische basis.  Prachig rood fruit met een subtiel 

evenwicht in concentratie, fruit en aciditeit.  

l Barlet - Le Nature langhe DOC 2019 6 13,00 0,75 11,11 10,10

Blend van Barbera, Dolcetto & 80% Nebbiolo afkomstig uit het hart van Barbaresco.

Heel veel Piemonte voor deze prijs. 

l Barbera d'Alba - PIANI 2018 6 14,50 0,75 20,30 18,45

l Barbera d'Alba - PIANI  MAGNUM 2018 6 14,50 1,50 43,12 39,20

l Barbera d'Alba - PIANI  DOUBLE MAGNUM 2011 1 14,50 3,00 85,73

Deze wijngaard werd aangeplant in 1960 en levert heel wat concentratie in de fel gekleurde 

wijn.  Tannine is hier romig zacht en omgeven door een cocktail aan rijp rood en zwart romig 

fruit.  Massief en groots.

l Barbera d'Alba - TULIN 2015 6 0,75 37,40 34,00

Cru binnen Barbaresco met 50 jaar oude stokken Barbera.  

In deze krachtige wijn voel je de immense cultuur van zijn uitzonderlijke terroir. Een diepe 

concentratie met sterke accenten van zwarte chocolade, aroma's van vers gebrande koffie en 

boordevol zoet fruit. Een kanjer van een bewaarwijn.

ITALIA
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l Langhe Nebbiolo DOC 2013 6 0,75 21,56 19,60

l Langhe Nebbiolo DOC 2015 6 0,75 22,16 20,15

l Langhe Nebbiolo DOC 2016 6 0,75 21,96 19,97

l Langhe Nebbiolo DOC 2017 6 0,75 21,96 19,97

l Langhe Nebbiolo DOC MAGNUM 2017 6 0,75 47,38 43,08

Dit is eigenlijk een kleine Barbaresco.  70% van de wijngaard "Nubiola" wordt verwerkt in deze 

cuvée.  Een kolossale terroir dat zijn sporen nalaat. 

Mokka, cacao, sprokkelhout, zwart fruit, verfijnde kruidigheid en een prachtige moelleux. 

l Langhe Rosso DOC "Long Now" 2014 6 0,75 35,40 32,19

50% Barbera & 50% Nebbiolo. 

Long Now symboliseert de tijd onder de vorm van wijn, of de motivatie van een lange termijn 

denken.  "Long Now" is ook een stichting in Californië die deze filosofie duiding wil geven. Meer 

info vind je hierover op www.longnow.org.

Deze wijn is een bijzondere blend van Barbera en Nebbiolo.  Eén van de voorbeelden van Giorgio 

om de nieuwe Piemontese wijncultuur kracht bij te zetten.  

l Barbaresco Nubiola 2013 6 0,75 39,66 36,06

l Barbaresco Nubiola 2015 6 0,75 40,73 37,03

l Barbaresco Nubiola MAGNUM 2015 6 0,75 83,59 75,99

l Barbaresco Vanotu 2013 6 0,75 70,54 64,13

l Barbaresco Vanotu 2015 6 0,75 76,93 69,94

l Barbaresco Vanotu MAGNUM 2015 6 0,75 153,86 139,88

Een blend van zes piepkleine loten gelegen in Treiso, Barbaresco en Neive. Kwalitatief is dit een 

uitvergroting van zeer grote Nebbiolo's.  Hierin vind je verfijning terug waar een subtiele 

moelleux de rode draad toont door de wijn.  

l Barbaresco VANOTU Riserva Limited Edition 2010 6 0,75 274,31

ITALIA
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Friuli
Az Agr PETRUCCO - Friulli

Azienda Agricola Petrucco is gelegen in Colli Orientali del Friuli vlak aan de 

Sloveense grens.  De wijnen liggen in handen van de sterk getalenteerde Flavio 

Cabas,  regisseur van het huis die al zijn kennis laat spreken in deze bijzondere 

wijnen. 

Flavio hecht ontzettend veel belang aan de kwaliteit van de minerale bodem, een 

miljoenen oude geologie welke haar stempel drukt in het rijke karakter van de 

wijnen.  

l Friulano - Colli Orientali del Friuli 2019 6 12,50 0,75 14,24 12,95

100% Friulano

Verwante variëteit van Sauvignon, sauvignonasse genaamd. Tot 2003 (ten onrechte) ging deze 

druif door het leven als Tocai. 

Deze variëteit is rijk en massief en biedt grote wijn. Op dit niveau is een Friulano na drie tot vijf 

jaar kelderrust absoluut fantastisch.  

Hoog gastronomisch product met typische Friulaanse accenten zoals amandel, fijne bitterheid, 

complexiteit.  Mondvullend en zalig ondersteund door een massieve mineraliteit.  Geserveerd bij 

ceviche, schaal en schelpdieren, een fris slaatje helemaal top.

l Malvasia - Colli Orientali del Friuli 2019 6 12,50 0,75 14,24 12,95

100% Malvasia

Malvasia Istriana is eigenlijk de volledige naam van deze indrukwekkende, aromatische druif.

Persoonlijk vind ik dit een mega aperitief!  Mooie frisse aroma’s van witte steenvruchten en 

bloemen. De minerale mondvulling en buitengewone mineraliteit maakt het geheel compleet. 

Ook bij rijke gerechten een perfecte gids.

l Cabas - Ronco Del Balbo 2017 6 12,50 0,75 19,37 17,61

Malvasia, Chardonnay, Sauvignon, Friulano

Wijn zonder malo.

Complexe, rijke smaak met breed en veelzijdig palet.

Deze wijn is bovenal een uiting van zijn minerale bodem met een zilte smaak waar mondvulling 

en accenten van citrus niet ontbreken.  Indrukwekkend aan concentratie en kracht, maar toch 

verrassend discreet in finale.  

ITALIA
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Alto-Adige - Südtirol.

NALS MARGREID

Nals-Margreid is de fusie van twee wijnhuizen Nals en Margreid die de handen 

hebben samengeslagen om een meer vooruitstrevend project te starten.  Hun 

wijnen beschikken over een fantastische dosis finesse en worden steeds beïnvloed 

door de hoogte van de wijngaarden, 600 tot 800 meter boven de zeespiegel 

(koelere nachten en aldus een betere rijping).  

Het handschrift van supertalent Harald Schraffl (35 jaar) is nooit ver weg, nu al 

een oenologie-icoon binnen Italië.   Steeds gebrandmerkt door de terroir en met 

een mooi signatuur welke we kunnen omschrijven als “verleidelijk en klassevol”.  

Wijnen met grote energieke kwaliteit van een grootmeester.

l Pinot Bianco SIRMIAN 2017 6 13,50 0,75 23,89 21,72

"White Wine of the Year" - Gambero Rosso 2014    

l Sauvignon MANTELE 2013 6 13,50 0,75 23,82 21,66

l SUN Moscato Giallo 2018 6 13,00 0,75 14,04 12,77

100% Moscato Giallo. Inox.

Intens geurend naar exotisch fruit en toch zo verfrissend droog in de mond. 

l Chardonnay Riserva "Baron Salvadori" 2014 6 12,50 0,75 35,20 32,00

l Chardonnay Riserva "Baron Salvadori" 2016 6 12,50 0,75 35,27 32,07

Overdonderende Chardonnay met een rijk boterig karakter, massief en mondvullend. 

Heeft de mineraliteit van grote Bourgogne (chassagne-Montrachet).  

Heel wat fris en exotisch fruit, hints van vanille, ananas en abrikoos.  Topwijn.  

l Gewurztraminer "Lyra" 2015 6 12,50 0,75 19,23 17,48

Gewurztraminer is een uitdagende druif.  In Alto-Adige nooit zo dominant als in Alsace.  Lyra is 

een Cru waar vooral mineraliteit in het oog springt.

ITALIA

Ieder jaar de blikvanger met drie bekende bekers "Tri Bicchieri" door de Italiaanse rode 
wijnbijbel.  In 2013 werd deze wijn "witte wijn van het jaar" in Italië door diezelfde gids.
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KORNELL

Tenuta Kornell, geleid door de dynamische Florian Brigl is koning in minerale 

wijnen.  Enerzijds door de hoge ligging en koude terroir, maar evengoed door zijn 

diversiteit aan terroirs.  Florian verafschuwt houtsmaak in zijn wijnen, 

niettegenstaande de rode wijnen op hout worden gelagerd (3de tot 5de gebruik). 

Grote verfijning vinden we terug in Greif 2012 van de Lagrein-druif, een 

magnifieke Pinot-Noir onder de naam Marith 2011 en de atypische, droge en 

complexe Gewurztraminer Damian 2012. 

l OBERBERG Sauvignon Blanc 2011 6 0,75 36,67 33,34

Toscana

Az Agr LA SPINOSA BIO

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 ecologische 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.  Hun wijnen zijn sappig en 

rijk, met een elegante en rijpe tanninestructuur.  Danilo is de wijnmaker en streeft 

naar persoonlijkheid in zijn wijnen. 

l Chianti DOCG 2017 6 0,75 12,78 11,62

l Chianti DOCG MAGNUM 2017 6 1,50 28,28 25,71

80% Sangiovese, 15% Canaiolo, 5% Colorino.

Fijnkruidig en doordrongen van rijp, elegant en geconcentreerd fruit.  Een duidelijk beklemtoning 

van zijn bevoorrechte ligging.  Mooie glycerine, en stevige rijpe tannine.  

Uitzonderlijke prijs voor deze kwaliteit.

l Chianti Reserva - Colli Fiorentini DOCG 2017 6 0,75 18,37 16,70

100% Sangiovese.

Een selectie van betere percelen beplant met oudere (min 30 jaar) stokken.  

Heel zuiver en fris, ondanks de diepe concentratie aan zwart, donkerrood fruit. 

Pittige rijpe tannines omkapseld door een serieuze kern aan donker fruit. Deze wijn vraagt nog 

wat jaren fles om aan finesse te winnen.  

l GORGOTTESCO IGT Colli dell’Etruria Centrale 2015 6 0,75 20,10 18,27

l GORGOTTESCO IGT Colli dell’Etruria Centrale 2016 6 0,75 20,10 18,27

80% Sangiovese, 20% Merlot

Een Super Toscane aan deze prijs is uiterst zeldzaam.  

Torenhoge viscositeit, verraad meteen zijn concentratie, zijn cacao gehalte, zijn sterke & 

krachtige structuur. Ondanks de stevige structuur een sublieme fraîcheur.

ITALIA
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Rheinhessen

KÜHLING-GILLOT BIO

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”.  

HASE

De drie wijnen Hase zijn een prachtig voorbeeld van de speeltuin van Caroline en Oliver. 

Enerzijds door een experiment van Carolin’s vader die in een lang verleden heel wat diverse 

variëteiten aanplantte op de nobele bodems in Bodenheim.  Dit was totaal ongebruikelijk voor 

de streek.  Anderzijds genieten wij met deze serie van hun honger naar het experimenteren in de 

wijncultuur.  

l HASE Rosé 2020 6 0,75 11,78 10,71

Cabernet-Sauvignon, Merlot, Pinot-Noir, Syrah. 

Uiteraard vlot drinkend en ook wel zeer opvallend door finesse.

Deze rosé is subtiel, maar bovenal verfijnd.

Lichte structuur. Accent van kersenpit, cassis. 

l HASE Blanc 2020 6 0,75 11,78 10,71

100% Sauvignon Blanc. Inox

Een vurige Sauvignon. Fijn en fris aromatisch met speelse citrusaccenten (pompelmoes, 

limoenzeste).  Lentearoma's als vlierbloesem, en jonge speelse kruiden. Het is cliché te stellen 

dat dit een absoluut mooie Sancerre zou zijn, maar het ligt er niet ver vanaf. 

l HASE Rot 2019 6 0,75 11,78 10,71

Cabernet-Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot-Noir (ieder +/- 22%), 3 diverse variëteiten.

Een speelse en unieke blend van zeven variëteiten.  Vlot drinkend, niet zomaar een drinkwijntje, 

maar een boeiende, vooral verfijnde en fruit gedreven rode wijn.  Mooie frisse zuren, rood 

elegant fruit en heel erg zomers. 

GUTSWEIN

l Scheurebe Trocken - QVINTERRA 2019 6 0,75 13,44 12,22

Scheurebe is een weinig bekende variëteit welke werd gecreëerd door Professor Her Scheu in 

1923. Het is een kruising van Riesling en Sylvaner.

Scheurebe wordt ook wel de Sauvignon uit Duitsland genoemd.

Expressief speels en exotisch, met heel wat karakter. Zeer aantrekkelijk en fijn. 

Accenten van kruisbes, rabarber en groene lentekruiden, groene appel en pompelmoes. 

l Grauer Burgunder "R" 2019 6 0,75 16,84 15,31

Pinot-Gris. Stokken van 30 jaar oud. 

Kalk, marmer, löss.// Tonneaux 

Mega Charmant & uitzonderlijk aantrekkelijk.

Slechts 0,8 g/L residueel suiker en zo fluweel zacht.

Licht boterig, lichte strucuur en mondvullend.  Dit is karaktervolle wijn, met opvallende, lieflijke 

finesse. 

l Riesling Feinherb - QVINTERRA 2019 6 0,75 13,44 12,22

Een Feinherb staat voor "zacht, elegant, charmant".  Het is een Riesling waar bewust wat meer 

restsuiker is achtergelaten en daarom minder droog is.  Blind geproefd ervaar je dit als droog, 

maar niet beendroog. 

DUITSLAND
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Rheinhessen

KÜHLING-GILLOT BIO

RIESLING, de koningin der druiven. 

De Riesling is een wondere druif.  In het wijnmillieu wordt ze de Koningin genaamd omdat je er 

alle kanten mee uitkan.  Een Riesling past doorgaans bij zoveel gerechten, kan vlot twintig jaar 

bewaren zonder aan fraîcheur te verliezen en zet het palet na een degustatie weer helemaal 

zuiver.  Wanneer zo'n druif in de handen ligt van een topdirigent, dan worden we helemaal 

verwend. 

l Riesling NACKENHEIM 2018 6 0,75 25,69 23,35

Zoals het van een mooie cru past, kan vlot 20 jaar bewaren zonder frisheid te verliezen.

Deze riesling onderlijnt de eigenheid van Kühling-Gillot: een beetje nerveus, speels, licht 

exotisch, maar bovenal zeer mooi en charmant.

Deze wijngaard is genaamd naar het dorpje Nackenheim met een unieke ondergrond van rode 

leisteen of de terroir “Rothenberg”; een unieke cru waar Duitslands beste Riesling vandaan 

komt, de nummer 1 in zijn genre.  Deze cuvée is er het kleine broertje van én uit de handen van 

dezelfde wijnmaker.  Rechtlijnige, zeer elegante stijl.  Accenten van kiezelsteentjes en rijp wit 

fruit; een uitdagend klein ziltig kantje en heel veel ondersteuning in finale.  

Voor, jawel geen 25 € heb je met deze wijn een bom in huis!

Grosse Gewächse, de Grand Cru's in Duitsland.

Met een Grosse Gewächse is de verwachting altijd wat hoger gespannen.  

Het zijn wijnen welke door een controleorgaan VDP altijd herkenbaar zijn aan hun logo GG op de 

fles gevolgd door het logo van een druiventros met een arend. 

Een eerste kwaliteitsherkenning voor de betere Duitse wijnen. 

l Riesling Trocken - HIPPING Grosse Gewächse 2019 6 0,75 67,02 60,92

l Riesling Trocken - HIPPING Grosse Gewächse 2020 6 0,75 67,02 60,92

l Riesling Trocken - PETTENTHAL Grosse Gewächse 2019 6 0,75 67,02 60,92

l Riesling Trocken - PETTENTHAL Grosse Gewächse 2020 6 0,75 67,02 60,92

Ben je een echte wijnliefhebber dan zijn deze twee cru's een beleving dat je minstens één keer in 

je leven moet ontmoeten!  Uiterst zeldzaam te vinden en behorend tot de top tien van de Duitse 

Rieslingcultuur.

Nierstein Hipping Riesling GG is puur, verfijnd en overweldigend.  In de neus behoorlijk open en veelzijdig 

aan een waaier van fruit. In de mond is hij romig, ziltig en strelend pikant.  In finale erg stimulerend, 

boordevol finesse. 

Nierstein Pettenthal Riesling GG komt exact uit hetzelfde dorp, maar is een andere wijngaard welke zo 

verschillend is van Hipping.  Even overweldigend, iets rijker in de neus en een sterker accent van ziltigheid.  

Een erg indrukwekkende Riesling!.

PINOT-NOIR (Spätburgunder) is de koning der druiven. 

Uiteraard het meest bekend voor de wijnen binnen Bourgogne, maar dankzij de huidige 

klimaatopwarming een steeds meer aantrekkelijke druif op Duitse bodem. 

We vinden in Duitsland Pinot-Noir dat vergeleken met Bourgogne een gigantisch prijsvoordeel 

biedt.  Uiteraard is een Bourgogne een ander klimaat, maar het is intussen duidelijk dat franse 

Pinot-Noir zwaar overprijst kan zijn. 

l Spätburgunder (Pinot Noir) 2016 6 0,75 18,04 16,40

l Spätburgunder (Pinot Noir) 2017 6 0,75 17,50 15,91

l Spätburgunder BODENHEIM 2018 6 0,75 28,82 26,20

l Kreuz Spätburgunder - Grosse Gewächse 2013 6 0,75 50,58 45,98

l Kreuz Spätburgunder - Grosse Gewächse 2014 6 0,75 50,38 45,80

l Kreuz Spätburgunder - Grosse Gewächse 2018 6 0,75 54,37 49,43

DUITSLAND
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BATTENFELD-SPANIER BIO

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. 

l Riesling Eisquell 2019 6 0,75 14,64 13,31

l Riesling Eisquell 2020 6 0,75 13,44 12,22

Als instapriesling, absolute top.  

De liefhebber van mineraliteit wordt hiermee verwend.  Beendroog en hoogst verfijnd voor de 

gegeven prijs.  Lichte structuur.

l Gruner Sylvaner Hohen-Sülzen LEOPOLD 2017 6 0,75 20,30 18,45

l Gruner Sylvaner Hohen-Sülzen LEOPOLD 2019 6 0,75 20,30 18,45

l Riesling "Treasure Collection" 2017 6 0,75 17,50 15,91

l Riesling Mölsheim 2018 6 0,75 23,49 21,36

l Riesling Mölsheim 2019 6 0,75 23,49 21,36

l Riesling Mölsheim MAGNUM 2019 6 0,75 58,70 53,36

l Riesling Trocken - Frauenberg Grosse Gewächse 2014 6 0,75 63,95 58,14

l Riesling Trocken - Frauenberg Grosse Gewächse 2017 6 0,75 63,36 57,60

l Riesling Trocken - Frauenberg Grosse Gewächse 2018 6 0,75 62,89 57,17

l Riesling Trocken - Frauenberg Grosse Gewächse 2019 6 0,75 66,82 60,74

l Riesling Trocken - Frauenberg Grosse Gewächse 2020 6 0,75 65,02 59,11

l Riesling Trocken - Frauenberg Auslese 2015 6 0,75 44,79 40,72

l Spätburgunder (Pinot Noir) - Holzfass 2013 6 0,75 18,43 16,76

l Spätburgunder (Pinot Noir) - Holzfass 2014 6 0,75 17,50 15,91

l Spätburgunder (Pinot Noir) - Holzfass 2018 6 0,75 17,50 15,91

l Spätburgunder KIRCHENSTUCK Grosse Gewächse 2017 6 0,75 44,79 40,72

DUITSLAND
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Pfalz

FRANK JOHN BIO

Frank John is een icoon onder de Duitse oenologen, zijn specialisatie ligt in de 

biodynamie en nog meer specifiek in de endogene gist.  Heel wat bioproducenten 

consulteren hem voor technisch advies, of wanneer een bepaald probleem in de 

wijnproductie de kop op steekt.  

Zijn wijnen zijn een schoolvoorbeeld betreffende wijn gemaakt met endogene 

gist.  Om de gisting van problemen te vrijwaren dient heel wat voorafgaand werk 

te worden verricht met het oog op een zo perfect mogelijke oogst. Nauwlettend 

worden alle klimatologische invloeden in kaart gebracht, de kwaliteit van de 

toegediende humus is een sleutelpunt, de ontwikkeling van de druif van 

bloemvorming tot de oogst moet gedetailleerd opgevolgd worden.  Een 

titanenwerk waar de producent zich als slaafje van de natuur laat leiden om een 

zo groot mogelijke wijn te brengen. Frank John is hiervan de vaandeldrager.

l Riesling "Buntsandstein" 2018 6 0,75 19,77 17,97

Een unieke, klassevolle riesling gemaakt in een revolutionaire stijl.

Toonaangevend in deze wijn is het complexe aroma van nectarine, kweepeer en citrusaccenten.  

De smaak is rijk en mondvullend en toch bijzonder verfrissend.

WAGNER STEMPEL BIO

l Riesling Heerkretz Grosses Gewachs 2007 6 0,75 56,08

l Riesling Heerkretz Grosses Gewachs 2011 6 0,75 56,63

DUITSLAND
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Burgenland

Weingüt TRIEBAUMER Günter & Regina

Wie Triebaumer zegt, zegt "Rust", een dorpje dat net zoveel betekent 

voor Oostenrijk als Saint-Emilion in Frankrijk.  Blaufränkisch is hier de 

belangrijkste druif, maar ook het klimaat, beïnvloed door de 

Neusiedlersee, is hier zeer bepalend.  Günter Triebaumer en Regina 

Limbeck hebben een ruime variatie aan wijnen met heel specifieke 

accenten.  In deze wijnen is de dirigent (Günter) aan het woord, een 

wonder in oenologische kennis. 

l Trie Weiss - Burgenland 2020 6 0,75 12,98 11,80

Chardonnay, Gelber Mucateller.

Een hele ruiker bloemaroma’s. Een frisse kweepeer, het verfijnd bittere van een perzikpit,  

mineraliteit en citrusaccenten.  

l Gelber-Muskateller - Burgenland 2020 6 11,00 0,75 13,18 11,98

SLECHTS 1 TEUG EN JE BENT HELEMAAL  WAKKER !

Expressief en aromatisch.  Lichte structuur, verfijnd exotisch met aantrekkelijk bittertje in finale.  

Een heel leuk aperitief, of bij een lichte maaltijd zoals een slaatje met kaas waar diverse fris 

zoete accenten in verborgen zijn. 

l Triebaumer Rosé von Blaufrankisch Reserve 2020 6 12,50 0,75 13,18 11,98

100% Blaufrankisch.

De wijn Blaufrankisch Reserve is een rode wijn met een gemiddelde prijs van 32 € geboren op 

een exclusieve wijngaard in het dorpje Rust.  Deze rosé is afkomstig van dezelfde wijngaard, 

maar zijn de druiven welke Günter niet gebruikt voor zijn statische cuvée.  Als Rosé is het dan 

ook weer een buitenbeentje met een sterk aanwezig karakter. 

Zoete perzik, wat citroen en een hint van verse munt.  Deze rosé heeft een klein zoet kantje, 

maar is ondersteund door harmonieuze frisheid. Elegante romige textuur met een fragiele 

fruitzoetheid. Frambozen flirtend met sappige peren.   

Deze Rosé is mega populair door zijn origineel karakter, maar is helaas in beperkte hoeveelheid 

beschikbaar. 

l Trie Rot - Burgenland 2019 6 13,00 0,75 12,51 11,37

86% Zweigelt, 9% Saint-Laurent, 5% Cabernet Franc

De Zweigeltdruif is een kruising door Fritz Zweigelt in 1928 van Blaufrankisch en Saint-Laurent, 

twee typische Oostenrijkse variëteiten.   

Het karakter van deze wijn is speels, kenmerkende tonen van zwarte kers, lichte concentratie en 

elegant fruit.  Zweigelt in Burgenland is iets mineraler en tanninerijker met mooi diep fruit en 

een elegante vlotte smaak. 

l Zweigelt - Burgenland 2019 6 0,75 12,44 11,31

l Blaufränkisch - Burgenland 2019 6 0,75 13,91 12,64

100% Blaufrankisch. INOX. 

Een prachtige Blaufrankisch met typische "Rust"eigenschappen.  Diepe concentratie, gespierd en 

een overvloed aan zwart fruit als bramen, zwarte kers, …  Opvallend is de frisse structuur dat 

netjes werd ingepakt in een fluweel fruitboeket.  Deze Blaufrankisch is een absolute aanrader bij 

kruidige gerechten. 

OOSTENRIJK
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Burgenland

Weingut TRIEBAUMER Günter & Regina

Volgende wijnen behoren tot de Oostenrijkse topklasse. Doorgaans 

dieper geconcentreerd en krachtiger.  De stevige structuur is de 

weergave van de terroir welke vergeleken met een franse regio best 

vergelijkbaar is met Médoc. 

l Blaufränkisch - Cabernet 2019 6 13,50 0,75 19,90 18,09

60% Blaufrankisch, 20% Cabernet Franc, 20% Cabernet-Sauvignon.

Dit is zeer intrigerend dankzij de frisse rode draad doorheen deze fascinerende diepkruidige rode 

wijn. De Cabernet-familie levert uiteraard een ferm Bordelees accent dat dankzij het klimaat van 

Rust (in het wijnmilieu het Pauillac van Oostenrijk genaamd) gebrandmerkt wordt door een 

krachtige stevige wijn. Wanneer dit alles nog eens wordt oversopt door een meerderheid aan 

geconcentreerde Blaufrankisch, ontbreekt het "zwarte peper" karaktertrekje niet. 

l GILLESBERG Cabernet-Franc 2013 6 14,00 0,75 38,60 35,09

Torenhoge viscositeit, verraadt meteen zijn concentratie, zijn cacao gehalte, zijn sterke & 

krachtige structuur. Ondanks de stevige structuur een sublieme fraîcheur.

l Blaufränkisch - Reserve 2017 6 14,00 0,75 32,74 29,77

l Blaufränkisch - Reserve 2018 6 14,00 0,75 34,94 31,76

Blend van topwijngaarden in Rust: Plachen (loess), Oberer Wald  (leem en kalk), Riegelband 

(poreuse zanderige bodem), Öden  (ijzer, leem, zand), Bandkräftn (middelste wijngaard).

l ERSTER NEBEL (Nebbiolo) Limited edition 2019 6 15,00 0,75 28,95 26,32

OOSTENRIJK

Falstaff 2015 : 93/100
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Weinviertel - Neder Oostenrijk

Weingut Herbert ZILLINGER BIO

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. 

Grüner-Veltliner is voor Oostenrijk dé witte druif bij uitstek.  Weet je niet 

wat te schenken bij een bepaald gerecht waar je normaal witte wijn bij 

zou schenken, een Grüner-Veltliner zal altijd de lading dekken.  Met 

Herbert Zillingers Grüner Veltliner hoef je niet eens veel geld neer te 

tellen, zelfs de instap is al een feest op zich.

l SPRING BREAK Zweigelt - Rosé 2019 6 0,75 12,98 11,80

100% Zweigelt met een pelcontact van 1u40'. 

Toppunt van een vrolijke rosé, net als een cocktail verse aardbeien, met een verfrissende 

aciditeit.  Lichte structuur (11%).

l NEULAND - Grüner-Veltliner 2020 6 0,75 13,78 12,52

100% Gruner-Veltliner. Inox. 

Een beetje te lekker! Laat zich vlot drinken door het lichte karakter en lekker speelse fruit. 

Pionier in zijn genre. Perfecte dagelijkse wijn. Drinken in zijn jeugd.

Jancis Robinson (26-03-2020): 16,5

Remarkably intense, pungent nose for an 11.5% wine. Deep golden colour. Really 

concentrated fruit flavour with none of the fermentation aromas that can mark some young 

Grüners. Lots of extract and a pure cocktail of flowers and white pepper.

HORIZONT
"Horizont" symboliseert de signatuur van Herbert Zillinger.  Dit handelt over zijn visie op zijn 

wijnen, zijn drang naar de ultieme kwaliteit gericht naar een breder publiek, misschien wel een 

toegift in elegantie en charme.  

l HORIZONT - Grüner-Veltliner 2018 6 0,75 15,97 14,52

100% Gruner-Veltliner. Foudre.  

Een uitvergroting van wat Grüner-Veltliner hoort te zijn: mooi sappig fruit met accenten van 

verse kweepeer, jonge appel, perzik, in zijn geheel gedragen door mooie zuren. Gezien de 

variëteit het krokante pepertje in de finish, weliswaar heel discreet. 

l HORIZONT - Chardonnay 2018 6 0,75 18,23 16,58

l HORIZONT - Chardonnay 2019 6 0,75 18,23 16,58

100% Chardonnay. Foudre.  

Schoolvoorbeeld van natuurlijke wijn. Rijke brede mondvulling. Buitengewoon lenig.

Totaal vernieuwend met een crèmige structuur.  Lange brede finale met lichte zeste-toets. 

Deze Chardonnay heeft een subtiel aroma met, net als in de betere Bourgogne, licht gerookte 

accenten van geroosterd brood en frisse aromas van kweepeer en appel.

OOSTENRIJK
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Weinviertel - Neder Oostenrijk

Weingut Herbert ZILLINGER BIO

Gebrandmerkt door de wijngaard!

Vogelsang, … dé "Mont Damnés" uit Oostenrijk  !

Vogelsang is gelegen in het dorpje Ollersdorf, de meest zuidelijk georiënteerde 

wijngaard van Herbert Zillinger.  Herbert aanziet Vogelsang als zijn meest opwindende 

wijngaard, met heel zuivere kalkhoudende zandsteen.

l VOGELSANG - Sauvignon Blanc 2017 6 0,75 23,89 21,72

l VOGELSANG - Sauvignon Blanc 2018 6 0,75 23,89 21,72

In tegenstelling tot Sancerre waar de aciditeit strak en dominant is, is Vogelsang een heel warme 

Sauvignon. Dankzij de bijna overdosis kalkrijke bodem wordt de freak hier op een verkeerd been 

gezet als het over Sauvignon gaat.  Heel zuiver en kruidig met een stevige structuur en 

fascinerend mineraal karakter van zeste en limoen omkaderd door een licht exotisch kantje.  

Toch heeft deze wijn slechts 12,5% alcohol en zoveel grip in finale.  

l VOGELSANG - Grüner-Veltliner 2016 6 0,75 26,09 23,72

l VOGELSANG - Grüner-Veltliner 2017 6 0,75 26,09 23,72

Ongelooflijk boeiend te zien hoe de cru "Vogelsang" haar stempel drukt en in dit geval voor de 

Grüner-Veltliner; een ander uiterste tov de Sauvignon.  Limoen getinte zuren verweven door 

mondvullend zoete accenten, de kleur is goudgeel en het aroma verwijst naar een mega lekkere 

sappige witte perzik waarvan de fijne bitterheid van de pit ook zijn aanwezigheid opeist.  Een 

rijkelijke, hoogst verfijnde klasse welke we ook terugvinden in de grote Chardonnay's denkend 

aan Chassagne Montrachet.

Weintal, … "Chassagne-Montrachet" uit Oostenrijk  !

Zuid-oost georiënteerde wijngaard met oude Grüner-Veltliner en zuivere löss 

(kalkhoudende poedervormige zandkorrel uit de ijstijd). Mocht hier Chardonnay staan 

dan is de gelijkenis met Chassagne-Montrachet niet ver weg.

l WEINTAL-Ried - Grüner-Veltliner 2017 6 0,75 23,63 21,48

l WEINTAL-Ried - Grüner-Veltliner 2018 6 0,75 23,63 21,48

100% Grüner veltliner.

Top ! Heeft iets honingachtig, maar is meteen ook perfect droog. Deze Terroir is 100% löss wat 

de zijdeachtige kwaliteit verklaart. Mondvullend, rijk aan zoet fris fruit (abrikoos, melocoton, 

gele nectarinne, …).  Werd houtgelagerd // heeft een overdosis aan verfijnde mineralen.  

Hohes Eck, … "het onmogelijke" uit Oostenrijk  !

Wensen we hier een vergelijking aan te gaan dan bevinden we ons in de beste 

wijngaarden van Friuli door het subtiel ziltige karakter maar durven ook net niet 

Corton-Charlemagne uit te spreken.  Höhes Eck is de koudste en hoogst gelegen 

wijngaard met massieve löss en een opperlaag van rijke humus door een eikenbos op 

de top van de helling. 

Louter theoretisch kan men hier geen grote wijn maken, maar Herbert geloofde 

steeds in de kracht van deze wijngaard.  

Met Hohes Eck zet hij een vibrerende wijn op tafel waar mineraliteit glitterd in al haar 

glorie. 

l HOHES ECK - Grüner-Veltliner 2018 6 0,75 19,97 18,15

100% Grüner veltliner. Foudre.  

Een theoretisch ongunstige wijngaard (noord-westelijk georiënteerd, veel schaduw) qua ligging, 

maar met een exclusieve geologie.  Dit laatste vertaalt zich in een stevige mineraliteit en grote 

complexiteit.  Vergeleken met de Cru Weintal en Vogelsang is deze wijn een stevige voortrekker 

van minerale frisheid.  Indrukwekkend vitaal, een wijn met complexiteit en een stevig mineraal 

palet. 
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Weinviertel - Neder Oostenrijk

Weingut Herbert ZILLINGER BIO

l IN HAIDEN - Traminer 2017 6 12,50 0,75 21,63 19,66

100% Traminer (Savagnin)

Traminer is voor Duitstalige wijngebieden dezelfde druif als Savagnin in Jura (Frankrijk). Zoals de 

naam het vertaalt is deze druif familie van de Gewurztraminer met haar typische fel aromatische 

eigenschappen zoals rozen, exotisch fruit en oosterse specerijen (rode curry).

In Haiden vult met zijn laag alcoholgehalte van 12,50% alle hoekjes van je mond.

Ondanks het lichte karakter is dit een opgewonden wijn dat buiten de lijntjes kleurt maar  toch 

vlot inzetbaar is.  Hoogst verbazend als aperitief en uiteraard in Oosters geinspireerde gerechten 

een dankbare partner.  

Micro-cuvée's, macro kwaliteit! 
Deze wijnen zijn de speeltuin van Herbert.  Wat wij misschien te vlot als experimenten 

bestempelen zijn deze wijnen voor Herbert het resultaat van zijn overtuiging en 

doortimmerde kennis.  De keuze van bepaalde percelen, het vertragen van de 

fotosynthese, de nauwlettendheid van de rijpheid van de pit, de kwaliteit van de 

gebruikte humus en zoveel meer facetten om tot de grootste kwaliteit te komen zijn 

maar enkele factoren welke bepalen waarom deze wijnen buitenbeentjes zijn. 

l ELEMENTAR - Grüner-Veltliner 2016 6 0,75 46,92 42,65

Met Elementar toont Herbert zijn specialiteit. "Het vertragen van de fotosynthese" om een 

rijpere pit te hebben en een wijn te bereiken met een lager alcoholvolume zonder daarom te 

moeten inboeten aan mondvulling.  Dit is een selectie van Grüner-Veltliner geoogst op de cru 

"Vogelsang".  Slechts 11% alcolhol en een mega diepe en fijne concentratie.  De finale van deze 

wijn is een never ending taste .

Een uiterst complexe wijn waar alle registers worden open getrokken.  De veelzijdigheid van 

verse noten, bloemaroma's en zoet fruit zijn ronduit groots.  

l PROFUND Traminer 2016 6 12,50 0,75 46,45 42,23

100% Traminer (Savagnin)

Herbert Zillinger: 'it is important to us and at the same time a challenge to produce a lively, not 

too baroque and exuberant Traminer that is also extremely complex, mature, deep and long.'

Uitzonderlijk kan je deze Traminer wel noemen! Voor een druif waar zuren en mineralen bijna 

altijd spoorloos zijn is deze wijn kurkdroog met een schaduw van een rozentuin. Dankzij zijn 

droge karakter resoneert de smaak. Slechts 12.50% en zo bewonderenswaardig! 

l STEINBERG - Zweigelt 2016 6 12,00 0,75 33,28 30,25

100% Zweigelt. 24 maand barrique (2de en  3de gebruik).

Een feest aan breekbaar rood fruit met een haast onmogelijke finesse. Het schoolvoorbeeld van 

lichte wijn en overdonderend fijn.  Dit kom je zelden tegen!

Deze wijn opent met een lichte houttoets (te verwaarlozen), heeft een lenige elegantie met rijp 

donkerrood fruit dat vooral speelse zuren toont en een ongelooflijke frisheid.
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Burgenland (Oostkant Neusiedlsee)

Weingut Andreas ZINIEL BIO (in conversie vanaf 2018)

Sant Andrä am Sicksee

De wijngaarden aan de westkant van het Neusiedl-meer (tegen de Hongaarse 

grens) brengen een zeer kenmerkend karakter voort dat zich uit in een lichte 

structuur, een aparte elegantie en finesse, een strakke frisse lijn.  Deze streek 

drukt haar stempel in het wijnmilieu voor zijn buitengewone terroirs en voor de 

Saint-Laurentdruif; nooit dominant of overdonderend krachtig, steeds subtiel en 

expressief. 

Dit weinig toeristisch stukje Oostenrijk is het laagste punt van het land met een 

uniek en haast tastbaar uitzicht op vele ondiepe meren. Het interland is net zo 

vlak is als onze eigen 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 desolate, vredig stukje Oostenrijk. 

l Seewinkel 2020 6 0,75 9,85 8,95

Welschriesling, Sauvignon Blanc en Gelber Muskateller

Expressieve witte wijn met een speels, licht karakter en frisse zuren. 

Veelzijdig aromatisch met noties van vlierbloesem en pompelmoes.  

Na wat zuurstof een feest aan aroma’s (witte perzik, groene kruiden, …).  

Heel lekker en vlot inzetbaar.  Ook leuk als gezellig glaasje drinkwijn. 

l Weissburgunder Sant-Andra 2019 6 0,75 16,24 14,76

100% Pinot-Blanc. Foudre. 

Krokante, speelse zuren.  Minerale, zeste eigen mondvulling. 

Charmerend en fijn.  Bereikt een breed publiek en bewaart een grote culturele kwaliteit. 

Pijlinktvis, asperges, een salsa van tomaat en minerale gerechten.

l Saint-Laurent 2016 6 0,75 11,78 10,71

100% Saint-Laurent. Inox.

Heel erg speels en fris.  Deze wijn steeds ruim op voorhand decanteren om een rijkelijk 

drinkplezier te bekomen. Heel leuk bij een zomers slaatje, een frisse pasta, zelfs bij een 

visgerecht.

l Sankt Andräer ZETA 2018 6 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.  

Een breekbare fraîcheur verraadt de unieke terroir, maar toont meteen de frisheid van deze 

uitzonderlijke klasse voor een Zweigelt!

l Sankt-Andraër ZICKSEE Cuvée 2018 2018 6 0,75 26,89 24,44

20% Zweigelt, 40% Merlot, 40% Cabernet-Sauvignon.  Barriques (12% nieuw). 

Binnen Oostenrijk bekend als klassewijn met een Bordelese insteek.

Voor ons een voorbeeld in wat we meestal missen binnen de Bordelese wijnzee!

Zicksee Reserve heeft dieprood fruit, een zeer fijne concentratie en staat bol van frisse accenten, 

zonder daarom aan mondvulling te moeten inboeten.  Absolute topwijn!  

l Sankt Laurent JOHANNISHÖHE 2019 6 0,75 35,60 32,37

100% Saint-Laurent. 14 maand barriques.

Johanneshöhe is dé cru voor Saint-Laurent.  Alleen in deze omgeving vind je dit type klassevolle 

wijn van deze blauwe druif welke het nauwste verwant is met Pinot-Noir. 

Verwacht je ook niet aan een Pinot-Noir.  Saint-Laurent heeft meer zuren en heeft een lichte 

breekbare structuur.  Een grote Saint-Laurent zal nooit binnenvallen met een overladen 

concentratie, maar steeds uitpakken met verfijnde zuren en subtiel rood fruit, de frisse zuren 

van een moerbei, een uitzonderlijke cassisbes. Gebruik deze wijn steeds bij een uitstekende 

Holstein of Simmental. 

l PET-NAT - St.Laurent Rosé (2020) 6 0,75 21,16 19,24

100% Saint-Laurent. Pelcontact van 35 minuten.

Speelse, vrolijke bubbel met verfijnde vruchtenexpressie (framboos, aardbei).

Heel droog en verfrissend, maar heel apart. 

OOSTENRIJK

 2021-09 27/09/2021

35

Les Verres Bavards - Jozef de Troetselstraat 23 - 9200 Schoonaarde - T 052/42.84.42 - info@lesverresbavards.be


