
Wijnpakket WIT 3 x 2 flessen = € 50

Cos De La Roque - Domaine Saint Lannes - Sud-Ouest

 Saint Lannes kan zich binnen de Côtes de Gascogne onderscheiden door zijn “argilo-calcaire” terroir

die stukken interessanter is dan de zanderige gronden van de meeste collega’s.  De opbrengsten blijven

beperkt tot een goede 50 hl/ha en naast de Colombard (80 %) en Ugni Blanc (10%) zorgt de Gros Manseng

druif voor wat exotisch fruit. De technische ‘savoir-faire’ van de familie Duffour   (‘macération pelliculaire’, 

 ‘stabulation à froid’) zorgt voor sappige, verkwikkende en speelse wijnen. 

* Igp Côtes De Gascogne -  Colombard, Gros Manseng & Ugni Blanc

* Fruitige wijn met intense neus van exotisch fruit en een mooie fraîcheur in de mond.

* Lekker bij: aperitief, zomerse salades, garnalencocktail, fruits de mer

* Best drinken voor 2023

Rioja 'Viura' - Vina Ijalba - Spanje

Vina Ijalba werd opgericht in 1975 door Dionisio Ruiz. De wijngaarden liggen in Rioja Alta, de totaliteit

 van de productie werd in 1991 bio gecertificeerd. Door de hogere ligging en het koeler klimaat,  wat

resulteert in wijnen met meer elegantie en finesse, wordt Rioja Alta beschouwd als het beste van de 

drieproductiegebieden in Rioja. Het unieke aspect van Ijalba is dat alle wijnstokken op oude steengroeven

aangeplant zijn. De site is volledig gerestaureerd op een ecologisch verantwoorde wijze, wat het 

domein meerdere prijzen opleverde. Wijnstokken met natuurlijke lage rendementen in een unieke setting,

zorgvuldig geselecteerde druiven met een prima rijpheid, en de know-how van het team zorgen voor een 

uitstekend wijngamma.  De wijnen van Ijalba behoren bij de top van de Spaanse wijnbouw, een aanrader.

* Do Rioja - 100% Viura BIO

* Fruitige wijn met intense neus van exotisch fruit en een mooie fraîcheur in de mond.

* Lekker bij: aperitief, zomerse salades, garnalencocktail, fruits de mer

* Best drinken voor 2023 -2024

Chardonnay - Abbé Rous - Roussillon

De wijngaarden van het gebied waar de Banyuls vandaan komt bevinden zich in Collioure, het zuidelijkste

gedeelte van Frankrijk waar de Pyreneeën en het Middelandse - zeegebied elkaar ontmoeten

De wijnstokken groeien op terrassen van steile hellingen en dorre schist. 

Sinds 2019 heeft Jean-Marc Lafage hier de leiding. Zoals bij domaine Saint Roch en Domaine Lafage

drukt Jean Marc hier zijn stempel. Elegantie, finesse en karakter zijn de leidraad

* Igp Cotes Catalanes - 100% Chardonnay ( lichte houtlagering )

* Medium-intens, met een heerlijke fruitigheid die eindigt in een volle ronde afdronk.

* Lekker bij: gebakken of gegrilde vis met saus, risotto, gevogelte..

* Best drinken voor 2023-2024



Wijnpakket ROSE 3 x 2 flessen = € 50

Les Parcelles Rosé  - Cros Pujol - Languedoc

Fabien Pujol is de zoon van een bekende wijnbouwersfamilie die ook eigenaar is van het Château de Grézan

een magnifiek domein van 110 ha in de Faugères. Het domein is gelegen in het westen van het dorp 

diep in het zuiden van Frankrijk. Het assortiment van het Château en de familie Cros Pujol combineren

respect voor de eeuwenoude wijntradities met een open geest voor moderniteit.

De selecties 'Les Parcelles' staat steeds voor zuiverheid en gul fruit, kortom toegankelijk drinkplezier.

* IGP Pays d'Oc -   Cinsault en Grenache

* Licht zalmroze van kleur, fruitige neus met een zacht kruidige toets. 

   In de mond voldoende volume en een goede frisheid. Zomerse terras-rosé

* Lekker bij: Aperitief, charcuterie, koud buffet van vlees en vis, salades, BBQ

* Best drinken voor 2022

Amor Rosé 2019 - Domaine Cantarelle - Provence

De authenticiteit van het terroir, de kleuren, de parfums, de landschappen verleidden onmiddellijk

Pascal Debon die in 2017 eigenaar werd van het domein. Een nieuw avontuur begon met aanzienlijke

investeringen in de wijngaard en in de kelders. Dit met het doel om wijnen met karakter en verfijning

te produceren die de regio accentueren. Het domein wordt gecertificeerd als High Environmental Value.

* Vin de France -  Cinsault, Grenache & Syrah

* De Amor van Domaine Cantarelle is een typische 'Provence-stijl-rosé'  uit de buurt

   van de Verdon. Hij heeft een lichte roze kleur en geurt naar aardbeien en rode aalbessen,  

   Elegante, ronde passe-partout rosé voor een zomerse avond, van apertief tot en met fruitdessert.

* Lekker bij: Aperitief, koude en warme vis- en vleesbuffetten, Salades, BBQ, fruitdessert

* Best drinken voor 2022

Tessellae Rosé - Domaine Lafage - Roussillon

Jean-Marc Lafage, ook eigenaar van Domaine Lafage, kocht in 2007 Chateau Saint-Roch, gelegen tussen de dorpjes 

Maury en Rivesaltes.  In feite is Jean-Marc hier terug naar zijn roots gegaan, want werd op enkele minuten rijden van het 

domein geboren. Alle wijngaarden werden destijds hoog in de bergen ( heuvels ) aangeplant op een ondergrond van zwarte

en worden bovendien omringd door zeer diverse planten zoals lavendel, tijm en vijgen. Alle wijnstokken hebben ondertussen 

ondertussen reeds een respectabele leeftijd van minimum veertig jaar.  Door de wind, die hier 200 dagen per jaar hard waait, 

groeien de wijnstokken zeer laag bij de grond.  Alle druiven worden op hun optimale rijpheid manueel geoogst. In de kelder

worden de druiven van de verschillende percelen individueel vergist. De rijping heeft plaats in cementen tanks, voor deTop-cuvées 

gebruikt Jean-Marc Franse eikenhouten vaten. Deze wijnmakers stellen alles in het werk om complexiteit, zuiverheid en 

smakelijkheid harmonieus in uw glas te krijgen. Hun passie, ervaring en technische bagage proef je werkelijk in elk van hun wijnen.

Ze zijn gemaakt met vakkennis en verhouden zich uitstekend prijs-kwaliteit.

* Côtes Catalanes - 85% Grenache en 15% Cabernet Sauvingon 

* Heerlijke, frisse rosé uit Zuid-Frankrijk met mooie aroma’s van rode bessen. 

   De zijdezachte en gebalanceerde schil van de grenachedruif zorgt voor een

    lekkere lichtheid, de Cabernetdruif brengt kleur en geur in het glas én in de mond.

* Lekker bij: aperitief, pastasalades, ceasar salad, BBQ, zomerse risotto.

* Best drinken voor 2022



Wijnpakket ROOD 3 x 2 flessen = € 50

Montepulciano d'Abruzzo 2017 - Barba - Abruzzen
De Abruzzi zijn een woeste, ruwe bergstreek en de meeste Montepulciano wijnen van deze regio stralen deze

rusticiteit uit. Bij de gebroeders Barba wordt intens gezocht naar de balans tussen deze rustieke expressie

en de verfijning die nodig is om evenwichtige wijnen te maken. Het resultaat van deze zoektocht is meer dan

geslaagd, Barba mist geen jaargang. De wijnen zijn breed en expressief en worden terecht bejubeld door de 

Italiaanse wijnbijbel 'Gambero Rosso'.  Reeds enkele malen kreeg eenb wijn van hen 'Tre Bicchieri', de hoogste

onderscheiding. De familie Barba hebben er vandaag 68 hectare wijngaarden en het domein wordt geleid door de 

drie broers Vincenzo, Giovanni en Domenico. Montepulciano d'Abruzzo is de belangrijkste DOC in Abruzzo en

 producent vd beste rode wijnen in deze regio. De wijn, die overigens niets met het Toscaanse stadje 

 Montepulciano te maken heeft, is stevig, rond en gul. 

'Colle Morino' is afkomstig van een iets hoger (tussen 50 en 250 meter) gelegen wijngaard van 35 hectare. 

* DOC Montepulciano d'Abruzzo - 100% Montepulciano

* Heerlijke, volle, fruitige en, super sappige Italiaanse wijn gemaakt van de Montepulciano druif.

   Boordevol rijp donker fruit, met een hintje kruidigheid en en een lekkere volle, frisse en zachte afdronk.

* Lekker bij: pizza, charcuterie, rood vlees, carpaccio

* Best drinken voor 2023

Miedes Roble 2018 - San  Alejandro - Calatayud
Bodegas San Alejandro werd in 1962 opgericht en bevindt zich in Calatayud, in de omgeving  van Zaragoza

De wijngaarden liggen op ongeveer 750 meter boven de zeespiegel, en het klimaat is perfect voor wijnteelt

weinig regen, zeer warm overdag en toch brengt de zee verkoeling ‘s nachts. Door dit gunstige klimaat wordt

er pas laat in de herfst geoogst, met name in de eerste twee weken van oktober, waardoor de druiven erg

rijp kunnen worden binnengehaald. San Alejandro produceert Grenache-wijnen die de vergelijking

 kunnen doorstaan met de beste zuidelijke Côtes-du-Rhônes.  

* DO Catalayud  -   Grenache & Tempranillo ( 6 maand hout )

* De aroma’s zijn van bessen, kersen, kruiden en specerijen met toetsen van vanille door het hout.

   Een rijpe wijn met medium body, vol van zacht rijp rood fruit. De tannines zijn zijdezacht, 

   met een verrassende frisse, lang aanhoudende afdronk door de aanwezige mineralen.

* Lekker bij: rood gegrild vlees, lamsvlees, BBQ, stoofpotjes.

* Best drinken voor 2025

Rioja 'Tempranillo' - Vina Ijalba - Spanje
Vina Ijalba werd opgericht in 1975 door Dionisio Ruiz. De wijngaarden liggen in Rioja Alta, de totaliteit van de productie werd in 1991

bio gecertificeerd. Door de hogere ligging en het koeler klimaat, wat resulteert in wijnen met meer elegantie en finesse, wordt Rioja Alta

beschouwd als het beste vd drieproductiegebieden in Rioja. Het unieke aspect van Ijalba is dat alle wijnstokken op oude steengroeven

aangeplant zijn. De site is volledig gerestaureerd op een ecologisch verantwoorde wijze, wat het domein meerdere prijzen opleverde.

Wijnstokken met natuurlijke lage rendementen in een unieke setting, zorgvuldig geselecteerde druiven met een prima rijpheid, en de 

know-how vh team zorgen voor een uitstekend wijngamma. De wijnen van Ijalba behoren bij de top vd Spaanse wijnbouw, een aanrader.

* Do Rioja - 100% Tempranillo BIO

* Mooie, fruitige rode wijn op basis van 100% Tempranillo. Aroma's van rood fruit, bramen, zwarte bessen 

   maar ook een wat kruidigheid: salie en tijm. Zacht en sappig in de mond.  Multi-inzetbare wijn voor alle dagen…

* Lekker bij: tapas, pasta, charcuterie, rood vlees, gevogelte

* Best drinken voor 2025



Wijnpakket GEMENGD 2 wit, 2 rood & 2 rosé  = € 50

Cos De La Roque  - Domaine Saint Lannes - Sud-Ouest

 Saint Lannes kan zich binnen de Côtes de Gascogne onderscheiden door zijn “argilo-calcaire” terroir

die stukken interessanter is dan de zanderige gronden van de meeste collega’s.  De opbrengsten blijven

beperkt tot een goede 50 hl/ha en naast de Colombard (80 %) en Ugni Blanc (10%) zorgt de Gros Manseng

druif voor wat exotisch fruit. De technische ‘savoir-faire’ van de familie Duffour   (‘macération pelliculaire’, 

 ‘stabulation à froid’) zorgt voor sappige, verkwikkende en speelse wijnen. 

* Igp Côtes De Gascogne -  Colombard, Gros Manseng & Ugni Blanc

* Fruitige wijn met intense neus van exotisch fruit en een mooie fraîcheur in de mond.

* Lekker bij: aperitief, zomerse salades, garnalencocktail, fruits de mer

* Best drinken voor 2023

Chardonnay - Abbé Rous - Roussillon

De wijngaarden van het gebied waar de Banyuls vandaan komt bevinden zich in Collioure, het zuidelijkste

gedeelte van Frankrijk waar de Pyreneeën en het Middelandse - zeegebied elkaar ontmoeten

De wijnstokken groeien op terrassen van steile hellingen en dorre schist. 

Sinds 2019 heeft Jean-Marc Lafage hier de leiding. Zoals bij domaine Saint Roch en Domaine Lafage

drukt Jean Marc hier zijn stempel. Elegantie, finesse en karakter zijn de leidraad

* Igp Cotes Catalanes - 100% Chardonnay ( lichte houtlagering )

* Medium-intens, met een heerlijke fruitigheid die eindigt in een volle ronde afdronk.

* Lekker bij: gebakken of gegrilde vis met saus, risotto, gevogelte..

* Best drinken voor 2023-2024

Tessellae Rosé - Domaine Lafage - Roussillon

Jean-Marc Lafage, ook eigenaar van Domaine Lafage, kocht in 2007 Chateau Saint-Roch, gelegen tussen de dorpjes 

Maury en Rivesaltes.  In feite is Jean-Marc hier terug naar zijn roots gegaan, want werd op enkele minuten rijden van het 

domein geboren. Alle wijngaarden werden destijds hoog in de bergen ( heuvels ) aangeplant op een ondergrond van zwarte

en worden bovendien omringd door zeer diverse planten zoals lavendel, tijm en vijgen. Alle wijnstokken hebben ondertussen 

ondertussen reeds een respectabele leeftijd van minimum veertig jaar.  Door de wind, die hier 200 dagen per jaar hard waait, 

groeien de wijnstokken zeer laag bij de grond.  Alle druiven worden op hun optimale rijpheid manueel geoogst. In de kelder

worden de druiven van de verschillende percelen individueel vergist. De rijping heeft plaats in cementen tanks, voor deTop-cuvées 

gebruikt Jean-Marc Franse eikenhouten vaten. Deze wijnmakers stellen alles in het werk om complexiteit, zuiverheid en 

smakelijkheid harmonieus in uw glas te krijgen. Hun passie, ervaring en technische bagage proef je werkelijk in elk van hun wijnen.

Ze zijn gemaakt met vakkennis en verhouden zich uitstekend prijs-kwaliteit.

* Côtes Catalanes - 85% Grenache en 15% Cabernet Sauvingon 

* Heerlijke, frisse rosé uit Zuid-Frankrijk met mooie aroma’s van rode bessen. 

   De zijdezachte en gebalanceerde schil van de grenachedruif zorgt voor een

    lekkere lichtheid, de Cabernetdruif brengt kleur en geur in het glas én in de mond.

* Lekker bij: aperitief, pastasalades, ceasar salad, BBQ, zomerse risotto.

* Best drinken voor 2022



Wijnpakket GEMENGD 2 wit, 2 rood & 2 rosé  = € 50

Les Parcelles Rosé  - Cros Pujol - Languedoc

Fabien Pujol is de zoon van een bekende wijnbouwersfamilie die ook eigenaar is van het Château de Grézan

een magnifiek domein van 110 ha in de Faugères. Het domein is gelegen in het westen van het dorp 

diep in het zuiden van Frankrijk. Het assortiment van het Château en de familie Cros Pujol combineren

respect voor de eeuwenoude wijntradities met een open geest voor moderniteit.

De selecties 'Les Parcelles' staat steeds voor zuiverheid en gul fruit, kortom toegankelijk drinkplezier.

* IGP Pays d'Oc -   Cinsault en Grenache

* Licht zalmroze van kleur, fruitige neus met een zacht kruidige toets. 

   In de mond voldoende volume en een goede frisheid. Zomerse terras-rosé

* Lekker bij: Aperitief, charcuterie, koud buffet van vlees en vis, salades, BBQ

* Best drinken voor 2022

Montepulciano d'Abruzzo 2017 - Barba - Abruzzen

De Abruzzi zijn een woeste, ruwe bergstreek en de meeste Montepulciano wijnen van deze regio stralen deze

rusticiteit uit. Bij de gebroeders Barba wordt intens gezocht naar de balans tussen deze rustieke expressie

en de verfijning die nodig is om evenwichtige wijnen te maken. Het resultaat van deze zoektocht is meer dan

geslaagd, Barba mist geen jaargang. De wijnen zijn breed en expressief en worden terecht bejubeld door de 

Italiaanse wijnbijbel 'Gambero Rosso'.  Reeds enkele malen kreeg eenb wijn van hen 'Tre Bicchieri', de hoogste

onderscheiding. De familie Barba hebben er vandaag 68 hectare wijngaarden en het domein wordt geleid door de 

drie broers Vincenzo, Giovanni en Domenico. Montepulciano d'Abruzzo is de belangrijkste DOC in Abruzzo en

 producent vd beste rode wijnen in deze regio. De wijn, die overigens niets met het Toscaanse stadje 

 Montepulciano te maken heeft, is stevig, rond en gul. 

'Colle Morino' is afkomstig van een iets hoger (tussen 50 en 250 meter) gelegen wijngaard van 35 hectare. 

* DOC Montepulciano d'Abruzzo - 100% Montepulciano

* Heerlijke, volle, fruitige en, super sappige Italiaanse wijn gemaakt van de Montepulciano druif.

   Boordevol rijp donker fruit, met een hintje kruidigheid en en een lekkere volle, frisse en zachte afdronk.

* Lekker bij: pizza, charcuterie, rood vlees, carpaccio

* Best drinken voor 2023

Rioja 'Tempranillo' - Vina Ijalba - Spanje

Vina Ijalba werd opgericht in 1975 door Dionisio Ruiz. De wijngaarden liggen in Rioja Alta, de totaliteit van de productie werd in 1991

bio gecertificeerd. Door de hogere ligging en het koeler klimaat, wat resulteert in wijnen met meer elegantie en finesse, wordt Rioja Alta

beschouwd als het beste vd drieproductiegebieden in Rioja. Het unieke aspect van Ijalba is dat alle wijnstokken op oude steengroeven

aangeplant zijn. De site is volledig gerestaureerd op een ecologisch verantwoorde wijze, wat het domein meerdere prijzen opleverde.

Wijnstokken met natuurlijke lage rendementen in een unieke setting, zorgvuldig geselecteerde druiven met een prima rijpheid, en de 

know-how vh team zorgen voor een uitstekend wijngamma. De wijnen van Ijalba behoren bij de top vd Spaanse wijnbouw, een aanrader.

* Do Rioja - 100% Tempranillo

* Mooie, fruitige rode wijn op basis van 100% Tempranillo. Aroma's van rood fruit, bramen, zwarte bessen 

   maar ook een wat kruidigheid: salie en tijm. Zacht en sappig in de mond.  Multi-inzetbare wijn voor alle dagen…BIO

* Lekker bij: tapas, pasta, charcuterie, rood vlees, gevogelte

* Best drinken voor 2025


