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Champagne extra brut, Pierre Péters
Deze extra brut is een assemblage van 100% chardonnay uit de Grand Cru villages 
Le Mesnil sur Oger, Oger, Avize en Cramant. Een minimale dosage zorgt voor maar 
twee gram restsuiker en een zeer zuivere champagne. Complex, mooi fris en tegelijk 
ook romig door de lange opvoeding ‘sur latte’! 

 Mousserend – op dronk: tussen nu en 2022 € 43,25 € 38,95

2013 Champagne brut Esprit de Millésime, Pierre Péters
Een schitterende ‘millésimé’ van topproducent Pierre Péters. Een subtiel bloemig 
parfum, met tonen van citrus, noten en gedroogd fruit. Het smaakpalet is elegant en 
uitgebalanceerd. De afdronk is lang, mineraal en fris. Formidable!

 Mousserend – op dronk: tussen nu en 2023 € 58,50 € 52,65

2011 Champagne brut Les Chétillons Cuvée Spéciale, Pierre Péters
Les Chétillons geldt als een van de grootste terroirs uit de Côte des Blancs. Rodolphe 
Péters maakt hier een cuvée die behoort tot de grootste wijnen uit de Champagne! 
Een champagne met veel kracht, prachtige zuren, complexiteit, en een enorme 
lengte. Groots!

 Mousserend – op dronk: tussen 2021 en 2035+ € 92,50 € 81,40

Champagne brut Cuvée D 5 Ans d’Age, Champagne Devaux
Een prachtige assemblage van pinot noir en chardonnay, met een flesrijping (‘sur 
latte’) van maar liefst vijf jaar. Deze ‘grande cuvée’ is zowel krachtig als verfijnd, met 
een zachte mousse, een elegante neus van bloemen en fruit en een frisse, zuivere 
smaak.

 Mousserend – op dronk: tussen nu en 2021 € 43,00 € 38,70

2008 Champagne brut Cuvée D Millésimé, Champagne Devaux
Alleen in de beste jaren wordt deze speciale Cuvée D Millésimé vervaardigd. 
Gelijke delen chardonnay en pinot noir met een rijping van maar liefst zeven jaar. 
Het oogstjaar 2008 kan omschreven worden als het oogstjaar van de eeuw. Kracht, 
complexiteit, balans en structuur zorgen voor een Champagne met bewaarpotentieel 
en een immense diepte. Schitterend!

 Mousserend – op dronk: tussen nu en 2025+ € 63,50 € 55,90

Bordeauxs om van te houden
Grote terroirs, strenge selecties, moderne kelders, topwijnmakers en 
mooie oogstjaren garanderen ‘tweede’ wijnen van grote klasse!

In Bordeaux leggen de château-eigenaren zichzelf en elkaar 
een hoge druk op. Het château moet altijd op het allerhoogste 
niveau presteren. Alleen dan blijven wijnliefhebbers vanuit 

de hele wereld geïnteresseerd in hun kostbare wijnen. Om 
dit bereiken selecteren ze heel streng en gebruiken ze van 
de totale oogst maar een klein deel voor de ‘châteauwijn’. 
Door de productie te verkleinen, wordt het product bovendien 
schaarser, wat gunstig werkt voor de prijsontwikkeling. Het 
deel van de oogst dat de selectie niet haalt, komt in aanmerking 
voor de tweede wijn. Komt in aanmerking, want ook hier 
wordt geselecteerd. De kwaliteit van de zogenaamde tweede 
wijnen is de laatste jaren dan ook enorm omhoog geschoten. 
Wij presenteren u graag twee van onze favoriete tweede wijnen, 
die u zeer veel plezier gaan bieden voor een interessante prijs!

2014  Divin de Corbin - Saint-Emilion (2e wijn) 
Château Corbin
De even charmante als kundige Anabelle Cruse bezit deze 
prachtige Grand Cru Classé aan de noordkant van Saint-
Emilion, tegen Pomerol aan. Corbin geldt als een van de 
oudste chateaus uit het gebied en wordt omringd door 
13 hectare wijngaard, met verschillende bodemprofielen, 
uiteenlopend van kiezelige zandbodem tot kalkrijke klei.  
Deze verschillen dragen bij aan de complexiteit van de wijnen. 
Anabelle laat de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan; zij 
zoekt naar terroirexpressie, met als sleutelwoorden elegantie, 
balans en frisheid. Voor haar tweede wijn zoekt ze vooral 
een puur en zuiver fruit, met een vrij korte houtopvoeding 
tot gevolg. Merlot speelt hier de hoofdrol, aangevuld met wat 
cabernet franc.
Proefnotitie: Een heerlijke geur van kersenfruit en frambozen, 
met iets van laurier en viooltjes. De smaak is opwekkend 
en pittig, met iets aardse tonen, fluwelige tanninen en een 
uitstekende balans.
Op dronk: tussen nu en 2023

Nu per fles: € 25,95 € 27,95

Bij doos van 6: € 24,75 per fles

2015 Les Hauts du Tertre - Margaux (2e wijn) 
Château du Tertre
Château du Tertre is een cinquième Grand Cru Classé uit 
het beroemde wijndorp Margaux, en is eigendom van de 
Nederlandse familie Albada Jelgersma. Tertre ligt op het 
hoogste punt van de appellation en bezit een hoogwaardige 
kiezelgrond. Voor de tweede wijn worden vooral de druiven 
van de jongere aanplant gebruikt. Voor het wijnmaken kiest 
men dezelfde benadering als voor de châteauwijn, met een 
opvoeding van zeventien maanden op deels nieuwe eiken 
vaten. De assemblage bestaat voor 43% uit cabernet-sauvignon 
en nog eens 19% cabernet franc, aangevuld met merlot (33%) 
en petit verdot.
Proefnotitie: Een wijn die geurt naar zwart en rood fruit als 
bessen en bosaardbeitjes, met ook iets van peper en wat 
cacao. De wijn bezit een volle, zachte structuur, met rijpe 
fruittonen, fluwelige tanninen en een kruidige, lange afdronk.
Op dronk: tussen nu en 2026

Nu per fles: € 33,95 € 36,50

Bij kist van 6: € 31,25 per fles

Extraordinary Wines

Voor zo’n tweeënhalve euro koop je al een fles wijn in 
de supermarkt en vanaf ca. twee euro meer begint het 
zelfs al als wijn te smaken. Bent u bereid om nog wat 

meer uit te geven, dan gaan we de kenmerken van de druif en 
herkomst ook in de wijn terugvinden en begint het dus ergens 
op te lijken. Voor de wijnen die echt wat bij ons losmaken, ons 
in verrukking brengen en een onuitwisbare indruk achterlaten, 
moeten we bereid zijn om nog wat meer uit te geven. Dat hoeft 
niet altijd veel meer te zijn, maar zeker als het over streken en 
wijnen gaat waar de vraag het aanbod ruimschoots overstijgt, 
kunnen de prijzen al snel fors oplopen. Op zo’n moment koop 
je niet alleen een wijn, maar ook een ervaring, een beleving, 
die je als prachtige herinnering bij zal blijven. Op de komende 
pagina’s treft u een prachtige selectie van dit soort wijnen aan.  
Dat wordt genieten! 

Om mee te beginnen… Champagne!
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2014 Coma Alta - Priorat Blanco, Mas d’en Gil
Bijna twintig jaar oude stokken garnacha blanca van de beroemde llicorella (leisteen) 
bodems waar Priorat bekend om staat. Een opvoeding van zes maanden op grote 
houten vaten van 500 liter. Wat onmiskenbaar opvalt in deze Coma Alta is de 
fraîcheur en elegantie met florale tonen, heerlijk rijp geel fruit en een lange bijna 
zilte finish.   

 Wit – op dronk: tussen nu en 2020 € 28,50 € 25,65

2016 Riesling Grillenparz Reserve 1ste Lage, Weingut Stadt Krems
De legendarische wijngaard Grillenparz ligt achter het oude stadje Stein. In deze 
kalkrijke wijngaard doet riesling het bijzonder goed. De druiven worden laat geoogst 
en gevinifieerd tot een krachtige en complexe droge witte wijn. Intense neus met 
citrusfruit en witte bloemen. De smaak is complex en heeft tonen van gekonfijte 
citroen en een zilte mineraliteit die eindeloos lijkt. Prachtig!

 Wit – op dronk: tussen nu en 2026 € 28,95 € 25,95

2016 Gewurztraminer - Grand Cru Kitterlé, Domaine Dirler-Cadé
De oude terrassenwijngaard van de Grand Cru Kitterlé wordt al in documenten 
uit de zeventiende eeuw beschreven. De lichte vulkanische bodem en ligging is 
bijzonder geschikt voor Gewurztraminer, die er een geheel eigen karakter ontwikkelt 
met rozenblaadjes, subtiele rokerige tonen en veel concentratie.  

 Wit – op dronk: tussen nu en 2030 € 29,95 € 26,35

2016 L’Argile blanc - Collioure, Domaine de La Rectorie
De stevige L’Argile wordt gemaakt van 90% grenache gris en 10% grenache blanc. 
Een fermentatie en opvoeding op barrique gedurende acht maanden zorgen voor 
structuur. De neus is kruidig en heeft florale tonen van kamille en bergamot. De 
smaak is mondvullend met rijpe perzik en abrikoos. De afdronk is lang en intens met 
een voorbeeldige fraîcheur voor balans.

 Wit – op dronk: tussen nu en 2023 € 29,25 € 25,95

2015 Saint-Joseph blanc, Domaine Bernard Gripa
De familie Gripa bezit enkele van de mooiste wijngaarden in het oorspronkelijke 
deel van Saint-Joseph, nabij het dorpje Mauves. De bodem van Saint-Joseph bestaat 
voor een belangrijk deel uit graniet. Een assemblage van 70% marsanne en 30% 
roussanne. Mooie concentratie, zwoel fruit en iets van amandel.

 Wit – op dronk: tussen nu en 2023  € 30,75 € 27,70

2017 Riesling Spätlese trocken - Mosel, Weingut Sybille Kuntz
Sybille oogst in verschillende rondes, waarbij iedere keer alleen de perfect rijpe 
druiven worden geplukt. De riesling voor deze wijn is afkomstig van een ‘Erste Lage’-
akker, met wijnstokken tot veertig jaar oud en met een spectaculair steile helling van 
wel zestig graden. Tonen van groene appel, citrusfruit, abrikoos en bloesem. In de 
smaak is hij prachtig rijk, geconcentreerd, met een uitstekende complexiteit!

 Wit – op dronk: tussen nu en 2027 € 31,95 € 28,80

2016 Pouilly-Fuissé ‘La Roche’, Maison Verget
Het ‘enfant terrible’ van de Mâconnais, Jean-Marie Guffens, maakt briljante Pouilly-
Fuissés! Het handelshuis Maison Verget staat bekend om zijn prachtig frisse en 
schone stijl wijnen. Op de neus een schitterend minerale expressie, met iets van 
citrusfruit en witte bloemen. Een wijn met veel diepgang, kracht, uitstekende zuren 
en lengte.

 Wit – op dronk: tussen nu en 2026   € 35,50 € 31,95

2015 Vin de Pays de l’Hérault blanc, Mas de Daumas Gassac
Deze zeer bijzondere witte wijn wordt gemaakt van gelijke delen chardonnay, 
viognier, chenin en petit manseng, en daarnaast nog een klein percentage van 
veertien verschillende inheemse druivenrassen. De wijn heeft een complexe geur van 
passievruchten, abrikozen en iets van citrusfruit. De smaak is rijk, maar tegelijkertijd 
heerlijk fris. Een intense, lange finale. Fantastisch!

 Wit – op dronk: tussen nu en 2026  € 35,70 € 31,95 

2016 Condrieu, Domaine Christophe Pichon
Op de zeer steile akkers aan de Rhône, met een ondergrond van graniet, is de 
viognierdruif helemaal in zijn element en geeft hij prachtige geparfumeerde wijnen. 
Met een hoge gemiddelde leeftijd van de wijnstokken (ongeveer veertig jaar) en een 
lage opbrengst per stok, maakt Pichon hier een rijke en geconcentreerde wijn op 
basis van 100% viognier.

 Wit – op dronk: tussen nu en 2021  € 38,90 € 34,95 

2009 L d’Or - Muscadet de Sevre et Maine, Domaine Luneau-Papin
Domaine Luneau-Papin staat bekend om zijn geweldige Muscadet met een 
verrassend groot bewaarpotentieel. L d’Or is het paradepaardje van het domein. 
Opvoeding ‘sur lie’ van minimaal negen maanden met regelmatige bâtonnage. Een 
zuivere wijn met spanning, die door zijn ontwikkeling veel complexiteit heeft met 
noten, aardse tonen en een prachtige lengte op de afdronk! 

 Wit – op dronk: tussen nu en 2030   € 42,50 € 38,25

2015 Vintage Tunina - Venezia-Giulia, Vinaioli Jermann
Het vermaarde Vinaioli Jermann wordt gerekend tot de allerbeste producenten 
voor witte wijn van Italië! Een zogenaamde ‘field blend’, waarbij verschillende 
druivensoorten (sauvignon blanc, chardonnay, ribolla gialla, malvasia istriana en 
picolit) door elkaar staan aangeplant en gezamenlijk worden geoogst. Expressief en 
kruidig met veel concentratie en kracht. Groots!

 Wit – op dronk: tussen nu en 2026 € 52,50 € 47,25

2014 HdV Chardonnay - Napa Valley, Hyde de Villaine Wines
De wijnen van Larry Hyde en Aubert de Villaine uit Napa Valley blinken uit in 
elegantie, verfijning en een immense complexiteit. Dit is de stijl chardonnay waar 
iedereen van droomt: rijk geschakeerd, romig en rond met een prachtig frisse 
zuurgraad die mineraliteit en diepgang geeft.

 Wit – op dronk: tussen nu en 2028 € 73,95 € 64,95

2015 Amarone della Valpolicella, Palazzo Maffei
Palazo Maffei van de familie Cottini is schitterend gelegen hoog in de heuvels van 
het Valpolicellagebied. In de neus vinden we een heerlijk jamachtig kersenfruit, met 
iets van cacao en specerijen. De smaak bezit een rijp donker fruit en is zwoel en rijk, 
terwijl de afdronk daarnaast ook de nodige frisheid biedt. Het gulle, ietwat zwoele 
sap maakt deze wijn zeer populair.

 Rood – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2025   € 28,95 € 25,95

2013 Chianti Classico Riserva, Fontalpino
De Crestifamilie maakt al meer dan honderd jaar wijn, en kocht de in Montaperti 
gelegen wijngaarden in de jaren zestig van de vorige eeuw. Deze Riserva rijpt 
achttien maanden op kleine eikenhouten barriques en vervolgens nog zes maanden 
op fles. Uitnodigend en uitbundig, vol donker fruit van kersen en pruimen en een 
hint van specerijen, aarde en teer. Sangiovese op en top!

 Rood – op dronk: tussen nu en 2025 € 32,50 € 29,25

2015 Marsannay ‘Les Longeroies’, Maison Camille Giroud
Deze specialistische ‘boutique négociant’ uit Beaune staat bekend om zijn zeer 
constante en hoge niveau wijnen uit de Côte d’Ôr. Marsannay ligt al bijna tegen 
Dijon aan, in het noorden van de Côte de Nuits. De mooie wijngaard Les Longeroies 
biedt fruit met de kwaliteit van een premier cru. Deze wijn heeft karaktervol donker 
fruit en mooie stevige tanninen voor een uitstekend bewaarpotentieel.

 Rood – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2025+ € 33,50 € 29,95

2011 Valduero Reserva - Ribera del Duero, Bodegas Valduero
Bodegas Valduero gooit steevast hoge ogen op wijnconcoursen en bij de 
internationale pers. De beste vaten zijn afkomstig van de mooiste percelen van meer 
dan vijftig jaar oude stokken. De wijn rijpte dertig maanden op vat en vervolgens 
nog achttien maanden in de fles. Mooi geïntegreerde vanilletonen van het hout 
geven de wijn extra diepgang en complexiteit. De tinto-finodruif in optima forma!

 Rood – op dronk: tussen nu en 2022+ € 33,50 € 29,95

2013 Bandol rouge, Château de Pibarnon
Aan de kust in de Provence, niet ver van Marseille, ligt Château de Pibarnon. Het 
is hoog gelegen met wijngaarden die uitkijken over de Middellandse Zee. Bandol 
staat synoniem voor de mourvèdredruif, die nergens zo mooi rijpt als hier. De neus 
biedt zwarte olijven, kreupelhout, en wilde kruiden als tijm, rozemarijn en salie. Diep 
donker fruit en een prachtig rijpe tanninestructuur! 

 Rood – op dronk: tussen nu en 2024+   € 33,75 € 30,40

2011 Pinot Noir Viñedo Lo Abarca Hills - San Antonio, Viña Casa Marin
Deze beroemde wijngaard is rijk aan kalk en gelegen op het westen, richting de 
oceaan. De wind droogt hier de druiven iets in, waardoor de rendementen laag 
zijn en de smaakconcentratie hoog. De neus geurt naar zwarte kersen en peper. De 
smaak biedt een gul rijp fruit, een rijke textuur, tonen van mokka en cacao en een 
lange, zuivere afdronk.

 Rood – op dronk: tussen nu en 2030   € 36,50 € 32,50
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2017 Sauvignon ‘Annabel’ - Marlborough
Staete Landt  
Volgens wijnmaker Ruud Maasdam worden veel 
sauvignondruiven in Marlborough zo vroeg geplukt, dat het 
‘typische’ karakter van de wijnen bepaald wordt door onrijpheid 
in plaats van de terroir. Ruud wil juist perfect rijpe druiven, die 
de bijzondere terroir van de streek weerspiegelen. Hij zoekt 
in zijn wijnen naar complexiteit en balans en voedt de wijnen 
daarom ‘sur lie’ op, waarvan een klein deel zelfs op (oude) 
eikenhouten vaten. De wijn bezit een prachtig aroma van rijpe 
nectarine, tropisch fruit en ook iets van citrus. In de mond heeft 
de wijn een volle structuur, iets van grapefruit en een prachtige, 
minerale afdronk.
Lekker bij: geitenkaas, gerookte vis, rauwe visgerechten en 
avocado.
Op dronk: tussen nu en 2022
Nu bij doos van 6: € 13,70 per fles € 15,30
Bij 24 flessen: € 12,95 per fles

2016 Viré-Clessé
Maison Verget
Met Jean-Marie Guffens werken we al vele jaren en zijn verhaal 
is inmiddels bij velen bekend. Maar de man noch zijn wijnen 
gaan ons vervelen. Sterker nog, we drinken ze met veel 
plezier, want iedere wijn is steeds weer een meesterwerkje! 
Voor Guffens is de Viré-Clessé van Verget een van de sterren 
van het jaar. De druiven komen uit het dorp Viré, van een 
kleirijke grond die veel stenen bevat en doorgaans rijkere 
wijnen geeft. Een heerlijke mineraliteit in de neus, met wit fruit 
en bloesem. De smaak is geconcentreerd en rijk, en heeft een 
prachtige zuurgraad.
Lekker bij: stevigere visgerechten als tarbot en zeewolf, maar 
ook bij gevogelte.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu bij doos van 6: € 18,50 per fles € 20,80
Bij 24 flessen: € 17,50 per fles

Onze coups de coeur voor een onvergetelijk diner!
2015 Montessu - Isola dei Nuraghi
Agripunica
Dit wijndomein werd in 2002 opgericht door de onlangs 
overleden topoenoloog Giacomo Tachis, jarenlang 
verantwoordelijk voor de Toscaanse topwijn Sassicaia. Hij 
raakte in de ban van Sardinië en wilde ook daar wijnen 
maken van hoge kwaliteit, zoals deze prachtige Montessu: een 
assemblage van carignano, syrah, merlot, cabernet-sauvignon 
en cabernet franc. Hij rijpte vijftien maanden op Franse 
eikenhouten vaten. De wijn geurt naar zwarte kersen, bramen 
en pruimen, met ook iets van leer, cacao en kreupelhout. De 
smaak is prachtig zwoel, met een geconcentreerd fruit, een  
aangename kruidigheid en fluweelzachte tanninen. 
Lekker bij: rood vlees, paddenstoelenrisotto, lamsvlees en 
harde kazen.
Op dronk: tussen nu en 2023
Nu bij doos van 6: € 18,20 per fles € 20,50
Bij 24 flessen: € 17,50 per fles

2014 Château Bel Air
Saint-Estèphe - Cru Bourgeois Médoc
Het verhaal van Bel-Air is vrij bijzonder. De kleine wijngaarden 
liggen verspreid over Saint-Estèphe op de grond van cru’s als 
Montrose, Cos d’Estournel en Tronquoy-Lalande. Bij elkaar 
zo’n 5 hectare. De druiven worden met de hand geplukt en 
nauwkeurig geselecteerd. Na de vergisting rijpt de wijn deels 
op eikenhouten vaten en deels op tank. Het resultaat is een 
prachtige, klassieke médoc, gedomineerd door een donker 
cabernet-sauvignonfruit van zwarte bessen en bramen, iets van 
hars en mineralen. Ook in de smaak een levendig fruit, fraaie 
zuren en elegante tanninen.
Lekker bij: gebraden entrecote, eend, duif en klein wild.

Op dronk: tussen nu en 2025
Nu bij doos van 6: € 18,95 per fles € 21,50
Bij 24 flessen: € 18,25 per fles
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2013 Haut-Médoc - 5me Grand Cru Classé, Château Cantemerle
Château Cantemerle is een geklasseerde cru die een geweldige prijs-
kwaliteitverhouding biedt! Een assemblage van cabernet-sauvignon (50%) aangevuld 
met merlot, cabernet franc en petit verdot. De wijn rijpte twaalf maanden op 
eikenhouten vaten. De Cantemerle heeft een heerlijke neus van kersenfruit, rode 
bloemen, vanille en toast. 

 Rood – op dronk: tussen nu en 2025 € 36,75 € 32,95

2013 Pomerol, Château Plince
Château Plince van de kundige familie Moreau, is gelegen op de zand- en ijzerrijke 
terroirs van Pomerol, die verantwoordelijk zijn voor de elegante stijl merlot die hier 
gemaakt wordt. De neus biedt pruimen, rijp zwart fruit en iets van leer. De smaak is 
weelderig met opnieuw het zwoele donkere fruit, gevolgd door een lange afdronk 
met veel balans. 

 Rood – op dronk: tussen nu en 2025 € 39,50 € 35,50

2015 Santenay 1er Cru La Comme, Maison Camille Giroud
De premier cru La Comme ligt tegen Chassagne-Montrachet aan en heeft wijnstokken 
van meer dan zestig jaar oud. Een heerlijk rijp fruit van kersen en frambozen en iets 
aards. In de afdronk vallen de harmonie, fraîcheur en lengte op.

 Rood – op dronk: tussen nu en 2025 € 38,90 € 34,95

2013 Saint-Estèphe, Château Haut-Marbuzet
Henri Dubosq staat bekend als meester van het houtgebruik. Mede door het hoge 
percentage merlot geeft dit wijnen met een verrukkelijk sensueel karakter. De wijn is 
enerzijds serieus en intens, anderzijds ongecompliceerd, vol charme en gulheid, met 
een uitbundig fruit en een heerlijke houttoets. Verrukkelijk!

 Rood – op dronk: tussen nu en 2027 € 39,50 € 35,50

2016 Gran Reserva Malbec, Altocedro
Boetiekwijnhuis Altocedro ligt in het dorpje La Consulta, in de Ucovallei op 
de uitlopers van het Andesgebergte. Rondom dit historische wijndorp liggen 
schitterende oude wijngaarden, met stokken tot meer dan honderd jaar oud. 
Een opvoeding van twaalf maanden op Frans eiken geeft pruimen en specerijen. 
Complexe smaak met donker fruit, zoethout en schitterende fluwelige tanninen! 

 Rood – op dronk: tussen nu en 2027 € 39,95 € 35,95

2015 Santenay 1er Cru Clos Rousseau, Maison Camille Giroud
Santenay ligt in het zuiden van de Côtes de Beaune. De Premier Cru Clos Rousseau 
is gelegen op het zuidoosten met een kalkrijke kleigrond. De wijnstokken zijn 
zeventig jaar oud. Op de neus gul rijp rood fruit als frambozen en kersen en een iets 
aardse toon. Toegankelijk en toch heel complex. Zeer intrigerend! 

 Rood – op dronk: tussen nu en 2022+ € 40,90 € 36,85

2014 Pomerol, Château La Grave à Pomerol
Dit château, dat bekend staat om zijn schitterende, elegante wijnen, is eigendom van 
de vermaarde familie Moueix. De wijn heeft een prachtig klassieke Pomerolstijl met 
voluptueus rood fruit en heerlijk frisse zuren die zorgen voor een verfijnde balans.

 Rood – op dronk: tussen nu en 2027 € 42,50 € 38,25

2014 Châteauneuf-du-Pape ‘La Belle Voyageuse’, Domaine de la Mordorée
Een geweldige wijn gemaakt van grenache (90%), aangevuld met syrah, mourvèdre 
en counoise. 15% werd opgevoed op eiken vaten. De wijn geurt naar rood fruit als 
aardbeien en kersen, wat laurier en viooltjes. De smaak is elegant en heeft rijp fruit, 
fijne tanninen en een mooie lengte.

 Rood – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2026 € 42,50 € 38,25

2012 Brunello di Montalcino, Castiglion del Bosco
Deze uitmuntende Brunello uit het topjaar 2012 werd gemaakt van druiven afkomstig 
van de Capannawijngaard. De Brunello kent een lange houtopvoeding van 24 
maanden, gevolgd door een rijping op fles. De wijn is intens, geconcentreerd en 
mooi rijp met behoud van een prachtige frisheid, en geeft verder impressies van 
donker fruit, pruimen, tabak, specerijen en chocola. 

 Rood – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2029 € 43,50 € 38,95

2015 Chassagne-Montrachet rouge 1er Cru Morgeot, Domaine Philippe Colin
Philippe Colin verliet het familiedomein Colin-Deléger om zelf wijnen te kunnen 
gaan maken van topniveau. De premier cru Morgeot is van oudsher een wijngaard 
voor de rode wijnen van Chassagne. Gewichtig en krachtig met een stevige 
tanninenstructuur, maar subliem ingepakt in mooi rijp zwart fruit en iets van 
specerijen. Opvallend fris, floraal en prachtig harmonieuze zuren.

 Rood – op dronk: tussen nu en 2026+   € 47,50 € 42,75

2014 Farconnet - Hermitage rouge, J.L. Chave Sélection
Het handelshuisje van Jean-Louis Chave biedt geweldige wijnen, met als 
sleutelwoorden lage rendementen en het benadrukken van de terroir. De 
opvoeding van de wijn wordt in het geheel door Jean-Louis ter hand genomen. Een 
geconcentreerde neus met florale tonen, cassis, specerijen en kruiden. De smaak is 
complex en mondvullend met een verfijnde balans tussen het rijpe fruit en fraîcheur. 

 Rood – op dronk: tussen nu en 2026+ € 48,50 € 43,50

2013 Othello - Napa Valley, Othello Wine Cellars
Othello is een project van Christian Moueix uit Pomerol, Bordeaux. Beroemd van 
wijnen als Château Trotanoy, Château La Fleur-Pétrus, maar ook het prestigieuze 
Dominus Estate uit Napa Valley. Een assemblage van cabernet-sauvignon, cabernet 
franc en petit verdot. Een verleidelijke wijn met rijp donker fruit, cederhout, 
zijdezachte tanninen en een complexe lange afdronk. 

 Rood – op dronk: tussen nu en 2025+ € 49,50 € 44,50

2011 Pomerol, Château Certan-Marzelle
Een klein, maar voortreffelijk presterend chateau waar de familie Moueix een zeer 
typische Pomerol-wijn maakt van 100% verleidelijke merlot, met veel donker fruit 
in de neus en vol en rijk van smaak, met fluwelige tanninen en een prachtige 
concentratie.

 Rood – op dronk: tussen nu en 2024 € 53,60 € 48,25

2013 Barolo, Azienda Agricola Gillardi
Giacolino Gillardi, directeur van het prestigieuze wijnhuis Ceretto, maakt ook zelf 
een indrukwekkend mooie Barolo. De wijn krijgt een opvoeding van 24 maanden 
op eiken vaten. Vervolgens rijpt de wijn nog twaalf maanden verder op fles. Een 
krachtige en complexe wijn met een heerlijke geur van bloemen, mineralen, leer, 
kreupelhout, truffel, cacao en pruimen, perfect rijpe tanninen en grote lengte. Top!

 Rood – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2028 € 53,95 € 48,60

2015 Morey-Saint-Denis ‘Clos Solon’, Maison Camille Giroud
De rijke bodem van Clos Solon geeft wijnen met een gul karakter. Een zuivere en 
rijpe stijl morey-saint-denis met wilde aardbeien, frambozen en een iets aardse toon. 
Mooie ronde tanninen voor structuur en frisse zuren voor balans.

 Rood – op dronk: tussen nu en 2028 € 55,50 € 49,95

2012 Clos Fontà - Priorat Tinto, Mas d’en Gil
De rode topcuvée van het domein en een van de grote wijnen uit de gereputeerde 
wijnstreek. Het is een assemblage van grenache en carignan afkomstig van 
wijnstokken tot wel 85 jaar oud! De wijn rijpt veertien maanden op houten vaten, en 
nog ruim vier jaar op fles. Geconcentreerde neus met zwoele fruittonen, specerijen 
en kruiden. De smaak is goed gestructureerd en mooi fris, eindigend in een 
indrukwekkende afdronk.

 Rood – op dronk: tussen nu en 2022 € 56,90 € 49,95

2015 Gevrey-Chambertin, Domaine David Duband
In de groene jaargids van La Revue du Vin de France is Duband sinds 2015 
toegetreden tot het elitegezelschap van driesterrendomeinen. De wijngaard met 65 
jaar oude stokken ligt in Brochon, ten noorden van Gevrey. Hij geeft een geweldige, 
elegante stijl wijn. De smaak biedt kruidig zwart fruit, specerijen, mineralen, rode 
bloemen en zoetige tanninen in de afdronk.

 Rood – op dronk: tussen nu en 2025 € 58,95 € 51,90

2014 Côte-Rôtie Ampodium, Domaine René Rostaing
Sinds René de wijnen samen met zijn getalenteerde zoon Pierre maakt, zijn ze zelfs 
nog verder verbeterd. Ampodium is de Romeinse naam voor Ampuis, het beroemde 
wijndorp in Côte-Rôtie. De wijn wint aan kracht en complexiteit, doordat hij deels 
is aangevuld met Côte Blonde. Prachtig donker fruit, floraal, en een pepertje in de 
heerlijk frisse finale.

 Rood – op dronk: tussen nu en 2024 € 61,50 € 53,95
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2013 Pauillac - 5me Grand Cru Classé, Château Grand-Puy-Lacoste
Dit vermaarde château van François-Xavier Borie ligt op een verhoging met een 
diepe kiezelbodem. Dit is de terroir waar cabernet-sauvignon op excelleert en zijn 
meest glorieuze wijnen voortbrengt. Een klassieke Pauillac met rijp cassisfruit en 
cederhout en krachtige, maar mooi ronde tanninen!  

 Rood – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2028 € 65,90 € 57,95

2013 Saint-Emilion - 1er Grand Cru Classé, Château Canon
Château Canon, gelegen op het beroemde plateau van Saint-Emilion, bezit één van 
de mooiste terroirs van het gebied. De wijn heeft een fijne elegantie, gecombineerd 
met kracht en rijpheid. Op de neus fris rood en zwart fruit, iets van cacao en 
brioche. Uitstekende structuur, fijne tanninen, spanning, frisse zuren en een 
levendige afdronk. Uitmuntend!

 Rood – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2030 € 69,00 € 60,75

2011 Campo del Drago - Brunello di Montalcino, Castiglion del Bosco
Deze absolute top-Brunello wordt gemaakt van druiven afkomstig van één specifieke 
wijngaard, Campo del Drago. Het is de hoogst gelegen en beste wijngaard uit het 
Capannagebied. Deze zeer geconcentreerde wijn rijpt ruim twee jaar op eiken en 
drie jaar op fles. Zeer complex, intens en krachtig, met pruimen, zwart fruit, cacao, 
kreupelhout en laurier. De finale is indrukwekkend lang.

 Rood – op dronk: tussen nu en 2030 € 72,50 € 63,85

2015 Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Broc, Domaine David Duband
Morey-Saint-Denis is wat ons betreft een van de absolute specialiteiten van David 
Duband! De wijn Les Broc bestaat uit vier premiers crus: Blanchards, Ruchots, Ormes 
en Cheseaux. Een wijn van hoog niveau, met een prachtige structuur, een complex 
fruit, diepgang, mooie tanninen en goed in balans. Prachtig!

 Rood – op dronk: tussen nu en 2029 € 72,90 € 64,20

2007 Valduero Gran Reserva - Ribera del Duero, Bodegas Valduero
Deze wijn wordt alleen geproduceerd in grote jaren en in zeer kleine aantallen. 
2007 was zo’n jaar! Enkel een selectie van de beste vaten, afkomstig van de mooiste 
percelen van meer dan zeventig jaar oude stokken. De wijn rijpte maar liefst 48 
maanden op vat, en vervolgens nog veertig maanden in de fles. 

 Rood – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2029 € 76,90 € 67,70

2013 Pomerol, Château Latour à Pomerol
Château Latour à Pomerol was net als Petrus in handen van Madame Loubat. In 2002 
werd het château gekocht door Christian Moueix, en inmiddels is het terecht een van 
zijn paradepaardjes. Een schitterende pomerol van een unieke terroir. Krachtige en 
machtige neus, met intens fruit en iets van hout. De smaak is fris en indrukwekkend 
en compleet in balans.

 Rood – op dronk: tussen nu en 2028 € 83,90 € 73,50

2013 ‘Californio’ Syrah - Napa Valley, Hyde de Villaine Wines
Larry Hyde en zijn vermaarde zwager Aubert de Villaine zijn verantwoordelijk voor 
dit kleine cultdomein uit Napa. De syrah wordt geoogst uit ‘Hyde Vineyard’ in het 
koelere Los Carneros. De opvoeding geschiedt zeventien maanden op barriques 
(waarvan 15% nieuw Frans eikenhout). Specerijen, wilde kruiden en een zijdezachte 
tanninenstructuur worden gevolgd door een complexe, eindeloze afdronk! 

 Rood – op dronk: tussen nu en 2025+ € 84,50 € 74,50

2013 Barolo Brunate, Bricco Rocche (Ceretto)
Een schitterende wijngaard bij La Morra, met een mergelgrond rijk aan mineralen. De 
wijngaard is ruim veertig jaar oud. De opvoeding van de wijn begint met een jaar op 
houten barriques, gevolgd door een jaar op grotere foeders. Een grote barolo waarbij 
het uitstekende jaar 2013 de wijn een rijk karakter geeft, met zwoele fruittonen, 
herfstblad, kreupelhout, iets aards, vijgen, pruimen, rijpe tanninen en veel lengte. 

 Rood – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2034 € 97,50 € 85,95

2012 Pauillac - 5me Grand Cru Classé, Château Pontet-Canet
Alfred Tesseron was een van de trendsetters voor biologisch-dynamische wijnbouw 
in Bordeaux. De resultaten die hij behaalde met zijn Château Pontet-Canet waren 
een inspiratie voor veel van de andere topchateaux van de Médoc. Een gespierde 
Pauillac met intens cassisfruit, toast, specerijen en een hint van zwarte thee. 
Complex, gedistingeerd en een mooie structuur. Een waarlijk grote Pauillac!   

 Rood – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2032 € 124,75 € 106,00

2014 Clos Vougeot Grand Cru, Maison Camille Giroud
Van deze gerenommeerde grand cru kon David beschikken over een prachtig 
perceel met (zestig jaar) oude stokken. De wijn is breed en complex, geconcentreerd 
en bezit zwoele tonen van rijp rood fruit, rode bloemen, mineralen en zachte 
tanninen.

 Rood – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2030 € 152,50 € 129,65

2011 Pomerol, Château La Fleur-Pétrus
Deze klassieke pomerol van de familie Moueix geurt naar klein rood en zwart fruit, 
iets van pruimen, specerijen, cacao, cederhout en viooltjes. In de smaak bezit hij een 
uitstekende concentratie, een prachtig gul fruit en een aangename kruidigheid. Hij is 
zeer elegant, met geraffineerde, fluwelige tanninen en een geweldige afdronk.

 Rood – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2030 € 169,00 € 143,65

2014 Charmes-Chambertin Grand Cru, Domaine David Duband
De druiven zijn afkomstig van negentig jaar oude stokken van de lieu-dit Mazoyères. 
In de geur is de wijn wat ingetogen. Specerijen en een subtiele aanzet, gevolgd 
door een enorme kracht en intensiteit en prachtige lengte. Nu uit karaf een grootse 
Bourgogne Grand Cru!

 Rood – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2028+ € 230,00 € 195,50

2014 Solaia - IGT Toscane, Antinori
Als één van de meest legendarische ‘Super Tuscans’ geniet Solaia een zeer grote 
naam onder liefhebbers en wijnverzamelaars. Een assemblage van cabernet-
sauvignon, sangiovese en cabernet franc. Solaia wordt alleen gemaakt in de 
oogstjaren die echt goed genoeg worden geacht. Groots en een collector’s item! 

 Rood – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2035 € 280,00 € 230,00

2007 Cabernet Sauvignon - Napa Valley, Dominus Estate
Dominus Estate van Christian Moueix heeft een zeer grote reputatie. Christian 
Moueix zoekt hier net als in Pomerol naar balans en frisheid. In tegenstelling tot veel 
van de gespierde wijnen uit Napa is Dominus het toonbeeld van elegantie, verfijning 
en intelligente diepgang door de frisse zuren en een schitterende tanninenstructuur. 

 Rood – op dronk: tussen nu en 2024+ € 290,00 € 237,50

2013 Pauillac - 1er Grand Cru Classé, Château Mouton Rothschild
Door de inzet van Philippe de Rothschild heeft Mouton Rothschild zijn huidige 
status.  Bij uitzondering werd het chateau in 1973 gepromoveerd naar Premier Grand 
Cru Classé. Een assemblage van 89% cabernet-sauvignon, 7% merlot en 4% cabernet 
franc. Het oogstjaar 2013 biedt elegantie en is toegankelijk, met het klassieke 
karakter van een grote pauillac en evengoed een groot bewaarpotentieel!  

 Rood – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2035+ € 475,00 € 375,00

2012 Noblesse du Temps - Jurançon moelleux, Domaine Cauhapé
Een edelzoete wijn die de volste en rijkste expressie van de petit manseng laat zien. 
De druiven zijn afkomstig van de laatste plukgangen van november en december. 
We ruiken en proeven gekonfijte vruchten, honing en amandelen, een zalige frisheid, 
een lichte rokerigheid, een prachtige balans en een geweldige, lange afdronk.

 Dessert – op dronk: tussen nu en 2025+ € 36,70 € 33,95

2013 Vintage Port, Quinta do Tedo
Quinta do Tedo heeft een Single Quinta-classificatie, dat wil zeggen dat de druiven 
voor 100% afkomstig zijn van eigen wijngaarden. Enkel in de beste jaren mogen 
de wijnmakers in het Portgebied hun wijn declareren als een vintage. 2013 was 
zo’n jaar. Een wijn met in de smaak een enorme fruitconcentratie, complexiteit, 
uitstekende rijpheid en aromatische rijkdom!

 Dessert – op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2050+ € 54,50 € 48,00

2007 Sauternes - 1er Cru Classé Supérieur, Château d’Yquem
Château d’Yquem is waarschijnlijk de meest bijzondere wijn op de wereld. 
Het unieke microklimaat zorgt ervoor dat botrytis cinerea het water aan de 
druiven onttrekt en de suikers concentreert. Het oogstjaar 2007 was een groot 
jaar voor Sauternes! Deze wijn is een ware nectar met een weelderige geur van 
bloemenhoning, ingemaakte vruchten en geroosterde noten. De smaak is hemels met 
een enorme complexiteit, lengte en balans. 

 Dessert – op dronk: tussen nu en 2070+ (!) € 780,00 € 625,00
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De wijnwereld is volop in beweging en 
niemand kijkt meer vreemd op als er een 
wijn uit India, Marokko, Ethiopië, Rusland, 

Libanon, Israël, Engeland of zelfs Zweden op 
tafel komt. In deze zoektocht naar het vreemde, 
het nieuwe, zou je bijna vergeten hoe heerlijk 
de echte klassiekers nog immer smaken. Wij 
brengen ze graag weer even bij u onder de 
aandacht: succes verzekerd!

2017 Sancerre blanc
Domaine de la Garenne  
In Sancerre draait alles om de witte, kalkrijke 
grond, ‘‘caillottes” genoemd. In combinatie 
met een zonrijk, maar net wat koeler klimaat, 
komen de sauvignondruiven hier tot perfecte 
rijpheid, met behoud van heerlijke frisse zuren. 
De sauvignon geeft hier mooie complexe 
wijnen, met structuur en intensiteit. En dat 
zonder die exotische, bijna theatrale kant die 
de druif in landen als Nieuw-Zeeland en Chili 
laat zien. Op La Garenne weten ze precies hoe 
het moet. Een wijn naar ons hart!
Op dronk: tussen nu en 2020  

Nu per fles: € 15,50 € 16,70

Bij doos van 6: € 14,95 per fles

2015 Vino Nobile di Montepulciano 
Cantina Avignonesi
Net als bij de sancerre speelt een goede 
zuurgraad ook in Montepulciano een 
allesbepalende rol, zoals eigenlijk in alle 
grote wijnstreken. De verantwoordelijke 
druif voor het maken van vino nobile is 
de prugnolo gentile (sangiovese). In het 
geval van Avignonesi wordt die voor 100% 
gebruikt, opgevoed op eikenhouten foeders en 
barriques. Een heerlijke wijn vol kruidig rood 
fruit, met impressies van aardbeien, kersen, 
specerijen, aardse aroma’s, zachte tanninen en 
fijne zuren.
Op dronk: tussen nu en 2024

Nu per fles: € 23,95 € 25,80 

Bij doos van 6: € 22,95 per fles

Omdat het kerst is!
Klassiekers om volop van te genieten




