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Horeca Presentatie
Prijslijst 2019

1

Voordelen voor de horeca
Flexibele levering in
omgeving. Ook ‘same day’
delivery.
Levering gratis al vanaf 18
$lessen of € 100,00
orderwaarde.
Kleinere orders slechts
extra kosten van € 3,95 ex
BTW.
Showroom en proeOlocatie
‘Vino Nobile’ op de
Oudeweg 111 in Haarlem.
Proeven! altijd welkom.

Uitstekende
ondersteuning met
wijninfo.
Specialist in sherry,
vermouth en diverse
wijngebieden.
Veel eigen import en
onderscheidend.
Huiswijnen vanaf € 2,95
Wijnen niet ‘overal’
verkrijgbaar - selectieve
distributie in
samenspraak.
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NAVIGATIE / INHOUD
(klik op de wijnhuizen voor prijzen en info)

ITALIË
Puglia - Casa Vinicola Coppi
Lazio - Azienda Principe Pallavicini
Sicilië - Tenute Nicosia
Piemonte - Gian Piero Marrone
Veneto - Roberto Mazzi
Friuli Venezia Giulia - La Tunella
Vermouth - Drapó & Mulassano
Toscane
Rignana (chianti classico)
RidolOi (brunello)
Selvi
Podere Casanova (vino nobile)
Abruzzen - Savini
Bitter Liquor

PORTUGAL
Setubal - Adega de Pegões
Douro - Colinas do Douro
FRANKRIJK
Loire - Les Mazelles
Champagne - Bernard Bijotat
Provence
Domaine Pas du Cerf
Domaine Terre de Berne
Côtes du Rhône - Réserve Saint Dominique
Limoux - Domaine Antech
Pays d’Oc - Ouveillan
OOSTENRIJK
Burgenland - Leo Hillinger
Burgenland - Renner

SPANJE
Vermouth - Yzaguirre
Sherry - Bodegas Yuste
Sherry - Bodegas Urium
Sherry - Arfa
Cadiz - Huerta de Albalá
La Mancha - Arva Naturalis
Somontano - Chispas Gabarda
Rueda - Bodegas Gotica
Rioja - Azabache

ZUID- AFRIKA
Wellington - Imbuko
MOLDAVIË
Puhoi - Asconi Winery

Cocktails - MiniBarBox
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CONTACT BLAD & INFO

terug naar
inhoud

PUGLIA

- casa vinicola COPPI
ITALIË- PUGLIA -CASA VINICOLA
COPPI

CASA VINICOLA COPPI
In het dorpje Turi, nabij Bari in de hak van de laars, werd in een kleine
boerderij in 1882 voor het eerst wijn geproduceerd. In 1966 begon de
afgestudeerde oenoloog Antonio Coppi met veel enthousiasme en
toewijding als werknemer. Zijn grootste wens kwam uit in 1979 toen hij
het bedrijf kocht en het meteen naar zichzelf vernoemde. Coppi was
geboren.
In deze periode werden de Pugliese wijnen nog voor derderangs
aangezien en werd de basiswijn verkocht aan de wijnhuizen in NoordItalië.
Antonio Coppi kon in beginjaren 90 een eigen bottellijn aanschaffen. De
verkoop van gebottelde wijn leverde meer op dan de bulk verkoop naar
het noorden. De druiven van de betere wijngaarden hield Coppi voortaan
voor zichzelf. Het was ook in deze periode dat zijn kinderen Lisa, Miriam
en Doni de werkzaamheden langzaamaan overnamen van Antonio en in
het bedrijf ‘groeiden’. Coppi is door constante kwaliteitsverbetering en
zelfstandigheid een referentie binnen de Pugliese wijnbouw en
wijnproductie. In 2017 is Coppi toegetreden tot het Italiaanse wijnwalhalla door de erkenning van de Gambero Rosso die hun Senatore
Primitivo de hoogste onderscheiding (trè bicchieri) gaven.

DOC GIOIA DEL COLLE

De in 1987 uitgeroepen DOC Gioia del Colle is één van de belangrijkste
wijngebieden van Puglia. De toegestane druivenrassen zijn Primitivo,
Trebbiano Toscano, Aleatico, Malvasia del Brindisi, Malvasia Nero del Lecce.
Gioia de Colle is niet groot en er maar 15 serieus interessante wijnhuizen. Het
belangrijkste ras is de Primitivo die in tegenstelling. Deze Primitivo is veel
minder tannineus dan zijn tegenhanger Primitivo Manduria, het lijken twee
compleet verschillende rassen, de Gioia del Colle is verOijnder, vriendelijker en
eleganter met veel donker fruit.
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Inhoud
fles

Jaar

DOC Gioa del Colle Primitivo
'Vanitoso'

0,75

2009

DOC Gioa del Colle Primitivo
'Senatore'

0,75

2015

IGT Puglia Primitivo 'Don
Antonio'

0,75

2015

IGT Puglia Primitivo 'Cantonovo'
BIO

0,75

2015

IGT Puglia Falanghina Guiscardo

0,75

2018

IGT Puglia Aleatico 'Vinaccero'

0,75

2013

IGT Puglia Primitivo 'Siniscalco'

0,75

2015

IGT Salento Negroamaro
'Pellirosso'

0,75

2016

IGT Puglia Malvasia Nera
'Sannace'

0,75

2016

IGT Puglia Malvasia Bianco
'Serralto'

0,75

2018

IGT Salento Rosato 'Corè'

0,75

2018

terug naar
inhoud

LAZIO

- principe PALLAVICINI
ITALIË - LAZIO - PALLAVICINI

PRINCIPE PALLAVICINI

Inhoud
fles

Jaar

De oudste vermeldingen van deze familie dateren uit de XIIe eeuw.
Gedurende eeuwen kende deze familie veel voorspoed en had grote
macht. De familie kon dankzij goede contacten met verschillende
heersers zich een groot netwerk uitbouwen. Takken van deze familie
bloeiden in Turijn en Genua, de familie behoorde tot de belangrijkste
Ligurische families
Verschillende leden Oinancierden belangrijke kunstenaars, waardoor de
familie een groot familiaal patrimonium kon uitbouwen. Ze onderhielden
veel contact met verschillende Antwerpse Meesters, zoals Rubens en van
Dyck.

DOC Frascati

0,75

2016

DOC Roma Malvasia Puntinata

0,75

2018

DOC Roma Rosso

0,75

2017

DOCG Frascati Superiore 'Poggio
Verde'

0,75

2018

Het wijnhuis Principe Pallavicini is gesticht door één van de oudste
nobele families in Italië. Een familie die altijd heeft geloofd in de
uitzonderlijke wijnbouw mogelijkheden op hun eigen landgoederen.
Ondertussen kunnen ze met trots zeggen dat ze 300 jaar ervaring hebben
in de wijnbouw en het wijnmaak proces.

IGT Lazio Cesanese Lazio Rubillo

0,75

2018

IGT Lazio Petit Verdot

0,75

2015

Geïnspireerd door het uitgangpunt dat ‘groei’ alleen mogelijk als je bereid
bent om te ‘veranderen’, is er in de jaren ’80 een nieuw project opgestart
voor de productie van wijn in Colonna (zo een 35 kilometer onder Rome).
Ook werden nieuwe wijngaarden aangeplant in het aangrenzende
Marmorelle gebied. Nieuwe projecten van dit kaliber kunnen alleen
slagen door met toewijding en passie te werken aan het unieke karakter
van het land en de wijn.
De productie in Colonna is gevestigd in de voormalige ‘Antica Osteria
della Posta’ een gebouw van einde 18de eeuw. In Marmorelle bevindt zich
het rijpingspotentieel; de wijn, in barriques en Olessen, rijpt daar in oude
grotten. Koeling is hier niet nodig, de temperatuur is mooi stabiel

IGT Lazio Syrah

0,75

2015

IGT Lazio Cab. Sauv. Soleggio

0,75

2014

IGT Lazio Cesanese Amarasco

0,75

2017

IGT Lazio Casa Romana

0,75

2015

IGT Lazio Malvasia Puntinata
Passito Stillato

0,50

2015
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SICILIË

terug naar
inhoud

- cantine NICOSIA
ITALIË - SICILIË- CANTINE
NICOSIA

CANTINE NICOSIA
Nicosia is een dynamisch, modern en efOiciënt geleid bedrijf dat kijkt naar
de toekomst, zonder de traditie te vergeten. Het wordt geleid door
Carmelo Nicosia, bijgestaan door zijn zonen Francesco en Graziano. Zij
vormen samen een hecht team van jonge mensen, zoals de oenoloog
Maria Carella, die geheel in de geest van het bedrijf opereren.
‘Het ontwikkelen van de beste wijnbouwgebieden op Sicilië met respect
voor het milieu en voor de autochtone Siciliaanse druivenrassen. Het
selecteren van de beste druiven die met zorg in de kelder worden
verwerkt. Het streven naar kwaliteit om wijnen te kunnen produceren die
de top van de Siciliaanse wijnbouw vertegenwoordigen’.
Maar het belangrijkste kapitaal van Nicosia is de bijzondere bodem
waarover ze beschikken. Op oude lavagronden staan de wijnen die onder
de DOC ETNA worden gemaakt. De wijngaarden liggen in een door de
Unesco beschermd gebied. Hierdoor worden strenge eisen gesteld aan
bodembescherming. De bodem is een mengsel van 90% vulkanisch
gesteente met 10% organische grond. De vele mineralen als gevolg van de
uitbarstingen geven de druiven een speciaal karakter. Vooral de rode
druiven (Nerello Mascalese en Nerello Capuccio) zijn bijzonder door de
lichte kleur van de wijnen met toch veel intensiteit en smaak. In niets
vergelijkbaar met het andere beroemde Siciliaanse druivenras Nero
d’Avola.

….. vervolg op volgende pagina
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Inhoud
fles

Jaar

Grillo Biologisch/ Vegan

0,75

2017

Nero d'Avola Biologisch/ Vegan

0,75

2015

Frappato Biologisch/ Vegan

0,75

Due Neri

0,75

2016

Cataratto

0,75

2015

Frappato

0,75

2015/1
6

VULKÀ Etna Rosso

0,75

2016

VULKÀ Etna Bianco

0,75

2017

HYBLA Cerasuolo di Vittoria

0,75

2013/1
4

Malvasia 17% dessert wijn

0,50

nv

Zibibio 17% dessert wijn

0,50

nv

SICILIË

terug naar
inhoud

- cantine NICOSIA

CANTINE NICOSIA (VERVOLG)

MARIA CARELLA - wijnmaakster

MONTE GORNA WIJNGAARDEN
Hogerop de Etna liggen de Monte Gorna wijngaarden. Het gebied is door
de UNESCO op de werelderfgoedlijst geplaatst. Hierdoor zijn er strenge
regels voor het beheer van de wijngaarden. Deze regels houden ook in
dat de er geen verdere aanplant van wijnstokken meer mag plaatsvinden.
Wil je groeien met je Etna wijnen, dan zit er niks anders op dan
bestaande wijngaarden van andere over te nemen.
Terug naar de Monte Gorna wijngaarden. Lopend tussen de grijze asbodem en oud kraters langs de wijnranken die geleid worden door
houten palen en touw (ook ijzer is door de Unesco verboden) voel je
kracht van een vulkaan onder je voeten. Verwoestend natuurgeweld dat
een uniek ‘terroir’ achterlaat. We kunnen het proeven in de wijnen;
krachtige natuur met een helende werking.
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ITALIË - SICILIË- CANTINE
NICOSIA

Inhoud
fles

Jaar

FONDO FILARE Frappato

0,75

2015

FONDO FILARE Frappato BioVegan

0,75

2016

FONDO FILARE Grillo

0,75

2017

FONDO FILARE Insolia

0,75

2017

FONDO FILARE Nero d'Avola

0,75

2016

FONDO FILARE Cerasuolo di
Vittoria

0,75

2016

FONDO FILARE Nerello
Mascalese

0,75

2016

FONDO FILARE Etna Monte
Gorna Bianco

0,75

2017

FONDO FILARE Etna Monte
Gorna Rosso

0,75

2016

CONTRADA Mt. Gorna Etna
Bianco Riserva

0,75

2016

CONTRADA Mt. Gorna Etna
Rosso Riserva

0,75

2012

SOSTA TRE SANTI Nerello
Mascalese

0,75

2010

SOSTA TRE SANTI Nero D'Avola

0,75

2013

terug naar
inhoud

ABRUZZEN

- fattoria guiseppe SAVINI
Inhoud
fles

Jaar

Pinot Grigio Rondineto

0,75

2018

Pinot Grigio Rondineto Magnum

1,50

2018

Passerina Rondineto

0,75

2018

Montepulciano d'Abruzzo

0,75

2017

Montepulciano d'Abruzzo
Rondineto Magnum

1,50

2017

Montepulciano d'Abruzzo Imperiale

6,00

2017

ITALIË - ABRUZZEN - SAVINI

FATTORIA GIUSEPPE SAVINI
De Fattoria Giuseppe Savini werd opgericht in 1949 door Vincenzo Savini.
Zijn zoon Giuseppe heeft het bedrijf vervolgens verder ontwikkeld. Onder
zijn management werd het merk Savini leven in geblazen. Dit met
aandacht voor oorspronkelijke druivenrassen en tradities.
Zijn zonen Giovanni, Michele, Simone en Sigismondo zorgden voor weer
een frisse wind in het bedrijf. Door nieuwe voorstellen en ideeën hebben
ze Savini op de kaart gezet zodat het bedrijf ook voor de vierde generatie
klaar is.
Fattoria Savini is gelegen in de provincie Teramo, gewest Abruzzo, tussen
de Apenijnen en de Adriatische zee. Het totale landgoed beslaat 600
hectare waarvan 80 hectare wijngaard en 10 hectare voor olijObomen.
Wandelend in de wijngaarden is het mogelijk om de majustueuze bergen
Gran Sasso en de Maiella te bewonderen en aan de andere kant heb je een
vergezicht met een aOlopende helling tot aan de kust.
Vanzelfsprekend worden er de trebbiano en montepulciano d’abruzzo
verbouwd. Maar ook de autochtone (witte) druivenrassen pecorino,
passerina en cococciola. Van de (inter)nationale druivenrassen is gekozen
voor de pinot grigio, cabernet en merlot. Vooral de aanwezigheid van de
pinot grigio is aardig, de druif doet het hier opvallend goed.
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terug naar
inhoud

PIËMONTE

- gian piero MARRONE

AGRICOLA GIAN PIERO MARRONE
MARRONE “EEN BELEVENIS IN LA MORRA”
Bij Agricola Gian Piero Marrone is gevestigd in La Morra, het hart van het
Barolo gebied, staan de deuren altijd open voor vrienden en gasten. Op
deze locatie laten ze je kennis te maken met de smaak en het land van de
“Barolo”; Langhe.
Marrone’s terras bovenop het wijnhuis biedt een panoramisch uitzicht op
de wijngaarden en de schoonheid van het Barolo gebied. Een bezoek is de
moeite waard, waarbij je leert, proeft en ziet wat het Langhe gebeid zo
bijzonder maakt. Neem ook wat van de heerlijke gerechten die Mamma
Giovanni bereidt voor de gasten. Een onvergetelijke indruk van dit
wijnhuis is het resultaat.
Marrone is een wijnhuis dat met de tijd meegaat in het aloude centrum
van de Barolo ‘La Morra’. Omgeven door 11 middeleeuwse kastelen en de
11 dorpen waar Barolo geproduceerd mag worden is de wijnsfeer niet
weg te denken. Het land is de levensader van de familie en dat erkent het
belang om de wijngaarden zo goed mogelijk duurzaam te beheren. Het
hele wijngaard management is gebaseerd op een handmatige controle en
oogst. Nieuwe ecologische methodes worden constant toegepast en
verbeterd.
Marrone heeft sinds 2 jaar de internationaal gelauwerde wijnmaker
Donato Lanati ingehuurd als consultant. Hij helpt Valentina met de
productie van de wijnen. Ook geeft hij adviezen om de kwaliteit van de
wijnen nog verder te verbeteren.
Donato is eigenaar van het wijn analyse centrum Enosis, hier wordt de
ontwikkeling van druiven en wijn geanalyseerd met kennis over het
‘terroir’. Een studiecentrum dat al 30 jaar bestaat en ondertussen van
onschatbare waarde is.
Donato is tevens schrijver van verschillende wijnboeken, winnaar van de
wijn Oscar en behorend tot de top 5 van wijn consultants.
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Inhoud
fles

Jaar

Langhe Favorita DOC

0,75

2017

Langhe Arneis DOC

0,75

2018

Gavi DOC

0,75

2017

Langhe Arneis 'tre fie'

0,75

2018

Barbera

0,75

2018

Dolcetto d'Alba

0,75

2017

Dolcetto d'Alba Superiore "Carlot"
DOC

0,75

2017

Barbera d'Alba "Carlot" DOC

0,75

2017

Langhe Nebbiolo DOC

0,75

2016

Langhe "Passione" DOC

0,75

2017

Moscato d'Asti "Solaris"

0,75

2017

0,75

2016

0,75

2016

0,75

2015

Langhe DOC "Sancarlo"

0,75

2015

Barbaresco DOC

0,75

2014

Barolo DOCG

0,75

2015

Barolo "Pichemej" DOCG (wooden
box)

0,75

2013

Barolo Bussia DOCG (wooden box)

0,75

2012

ITALIË - PIËMONTE - MARRONE

Langhe Chardonnay "Memundis"
DOC
Barbera d'Alba Superiore "La
Pantalera" DOC
Nebbiolo d'Alba Superiore
"Agrestis" DOC

terug naar
inhoud

VENETO

- Roberto MAZZI

ROBERTO MAZZI
Waarschijnlijk produceert Veneto meer wijn dan elk ander gebied in
Italië. De ervaring leert dat een belangrijke reden hiervoor te vinden is in
de hoge opbrengsten per wijnstok. Gelukkig bestaan er nog mooie
uitzonderingen op de regel. Mazzi maakt nog wijnen met gevoel voor het
product. De 7 hectare wijngaarden bevinden zich op de hoogste hellingen
aan de Negrar. De bodem is hier zeer rijk aan kalk en levert elegante,
Oijnnervige wijnen op.
Mazzi ligt in de buurt van Negrar (district Verona), een van de vijf steden
in de historische zone. In 1958 zette Roberto Mazzi, na een agrarische
studies, de traditie (sinds 1900) van zijn familie voort met het maken van
wijnen.
De oorspronkelijke naam van de boerderij was Sanperetto (het stadje
waar de kelder zich bevindt), de wijnen zijn vernoemd naar de inheemse
heuvels: Calcarole, Castel, Poiega en Villa.
Tegenwoordig wordt de familie gerunde boerderij, meer dan zeven
hectare, geleid door de zonen van Roberto, Stefano en Antonio die de
wijnproductie met passie voortzetten.
Amarone della Valpolicella Punta di Villa
De Amarone geeft een bedwelmende geur van rozen, kersen, marsepein
en vanille. Veel rijpe tannines verlenen de wijn ruggengraat, lengte en
bewaarpotentieel. Oneindig veel kracht proeft u met een aromatisch
zoete smaak, maar de wijn is perfect droog. Een wijn met een enorm
rijpingspotentieel. DOCG Amarone.
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ITALIË - VENETO - ROBERTO
MAZZI

Inhoud
fles

Jaar

Mazzi Valpolicella Classico
Superiore DOC ‘Sanperetto’
70% corvina, 25% rondinella, en 5%
molinara.

0,75

2016

Mazzi Valpolicella Classico
Superiore DOC ‘Poiega’
65% corvina, 25% rondinella, 5%
corvinone en 5% molinara.

0,75

2016

DOCG Amarone della Valpolicella
‘Punta di Villa’
65% corvina, 20% rondinella, 10%
corvinone en 5% molinara.

0,75

2013

terug naar
inhoud

FRIULI-VENEZIA-GIULIA

- La TUNELLA

LA TUNELLA

ITALIË - FRIULI/VENEZIA/GIULIA LA TUNELLA

‘La Tunella’ is de oude naam van het gehucht op de heuvels niet ver van
de plek waar het huidige wijnbedrijf nu staat. De naam wordt reeds
vermeld in een oud Oostenrijks register, genaamd ‘Napoleonsregister’, uit
1830. Hiermee is wel duidelijk dat het bedrijf zich op historische bodem
bevindt.
De familie Zorzettig begon 50 jaar geleden met het maken van wijn. Het
was grootvader Min met zijn zoon Livio die de oprichters zijn van La
Tunella. Op dit moment zijn het Massimo en Marco die als derde
generatie samen met hun moeder Gabriella aan het hoofd van het bedrijf
staan. Bijgestaan door de familievriend Luigino Zamparo, een oenoloog
die niet schuw is om te experimenteren met ‘nieuwe’ edele rassen die
oorspronkelijk in het gebied groeiden. Luigino weet uitstekend de
moderne wijn maak technieken te combineren met de traditionele
methodes.
Het bedrijf omvat 79 ha wijnbouw, waarop voor 70% witte wijn en 30%
rode wijn wordt verbouwd. De wijngaarden bevinden zich op een
heuvelig terrein met een hoog gehalte aan mergel. De wijngaarden, vaak
op terrassen, bevinden zich in een uniek microklimaat. Deze gunstige
omstandigheden zijn een combinatie van de invloed van de zee en de
Alpen die zich beiden op geringe afstand bevinden.
Marco en Massimo hebben, omdat hun vader overleed, reeds jong met
hun moeder het wijnbedrijf moeten voortzetten. Beide broers hebben om
de beurt hun wijnopleiding kunnen afmaken en de theorie thuis in
praktijk gebracht. Hun OilosoOie is ‘minder maar beter’; niet gaan voor
kwantiteit maar de gulden regel vasthouden dat alleen het beste goed
genoeg is.
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Inhoud
fles

Jaar

Pinot Grigio
DOC Colli Orientali del Friuli

0,75

2018

Friulano Selenza
DOC Colli Orientali del Friuli

0,75

2018

Ribolla Gialla
DOC Colli Orientali del Friuli

0,75

2018

Refosco
DOC Colli Orientali del Friuli

0,75

2017

Cabernet Franc
DOC Colli Orientali del Friuli

0,75

2015

VERDUZZO Friulano
DOC Colli Orientali del Friuli

0,50

2016

terug naar
inhoud

TOSCANE-montepulciano

-Podere CASANOVA

PODERE CASANOVA

ITALIË - TOSCANE - PODERE
CASANOVA

HET WIJNHUIS PODERE CASANOVA
De Podere ligt niet ver van de snelweg A1, de Autostrade del Sole, die
Milaan via Bologna, Florence en Rome met Napels verbindt. De
wijnvelden liggen er iets vandaan, dichter in de buurt van het dorp
Montepulciano, op zo’n 250 meter hoogte. Het bedrijf is nog niet zo lang
geleden overgenomen door Isodoro en Suzy, beiden geboren in een
andere grote wijnstreek in Italië, t.w. Veneto. Ze hun Vino Nobile vrij
klassiek gehouden.
Hier kan je ook logeren, er zijn drie appartementen die je kan boeken op
het landgoed.
De wijngaarden van Podere Casanova - geOlankeerd in het westen door
een dik bos en in het oosten door de meren van Chiusi, Montepulciano en
Trasimeno – hebben te maken met grote temperatuurverschillen. De
verschillende bodemsoorten, gemengd zand, klei, slib of grindzand en
grindklei, zorgen voor veel variatie. Aangeplante druivenrassen zijn naast
de dominante Sangiovese Prugnolo; Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit
Verdot, voor rood en Chardonnay, Petit Manseng en Grechetto voor wit.
De witte druiven worden gebruikt voor de bubbels.

DOC Rosso di Montepulciano
Sangiovese - Merlot - Cabernet
Sauvignon.

DOCG Vino Nobile di Montepulciano
Sangiovese (97%)

DOCG Vino Nobile di Montepulciano
Sangiovese (97%)

DOCG Vino Nobile di Montepulciano
Settesento (700)

Jaar

0,75

2017

0,75

2015

0,75

2016

0,75

2015

0,75

2016

0,75

2016

Sangiovese (100%)

IGT ‘Irripetibile’ (onfatsoenlijk)
Sangiovese - Merlot - Petit Verdot Cabernet Sauvignon.

IGT “Leggenda”
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Inhoud
fles

Sangiovese - Merlot - Cabernet
Sauvignon.

terug naar
inhoud

PIEMONTE VERMOUTH

-Drapo & Mulassano
ITALIË - VERMOUTH - TURIN
VERMOUTH

Inhoud
fles

Jaar

DRAPÒ VERMOUTH Bianco

0,50

nv

DRAPÒ VERMOUTH Bianco Dry

0,50

nv

DRAPÒ VERMOUTH Rosso

0,50

nv

DRAPÒ VERMOUTH Bianco

0,75

nv

DRAPÒ VERMOUTH Bianco Dry

0,75

nv

DRAPÒ VERMOUTH Rosso

0,75

nv

Voor de productie van Vermouth Mulassano worden uitsluitend eerste
klas kwaliteit gebruikt. Zo plukken en trekken bergbeklimmers geheel
handmatig de benodigde planten en wortels uit het Alpengebied. De
productie wordt gedaan bij Bordiga, de enige vermouth producent die al
meer dan 100 jaar onafgebroken vermouth produceert. De productie
gebeurd geheel volgens een oud, traditioneel proces dat minimaal 40-45
dagen duurt voordat de vermouth in Oles komt. Hierna moet het product
nog zo een 3 weken ‘rusten’ voordat we het mogen consumeren.

DRAPÒ VERMOUTH Gran Riserva
Rosso

0,75

nv

Inhoud
fles

Jaar

MULASSANO Bianco Dry

0,75

nv

Vandaag de dag wordt de Mulassano Vermouth nog steeds hetzelfde
gemaakt als begin 1900, ambachtelijk gemaakt met dezelfde toewijding
en professionalisme van het verleden.

MULASSANO Bianco

0,75

nv

MULASSSANO Red

0,75

nv

DRAPÒ VERMOUTH DI TORINO
VERMOUTH is bezig aan een comeback in Nederland. Turin Vermouth is
een van de beste producenten ter wereld. Vanuit van oudsher het
centrum van de Vermouth rond Turijn in Italië.
Vermouth wordt gemaakt van witte wijn, kruiden en specerijen. Hierna
wordt nog alcohol toegevoegd. Om tot de top-kwaliteit te komen is het
van belang dat de alle ingredienten de juiste balans hebben en dat de de
rijping met de kruiden op de juiste wijze gebeurt. Drapò doet dit op
ambachtelijke wijze en dat is te proeven. Zachte Vermouth’s met veel
smaaknuance.
Probeer ook de cocktails.
————————————————————————————-

MULASSANO VERMOUTH DI TORINO
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ITALIË - MULASSANO VERMOUTH DI TORINO

terug naar
inhoud

SPANJE VERMOUTH

- YZAGUIRRE

VERMOUTH YZAGUIRRE

SPANJE - VERMOUTH YZAGUIRRE

Inhoud
fles

Jaar

Yzaguirre produceert al vermouth sinds 1884, in de buurt van Reus, de
bekendste vermouth-regio van Spanje.

VERMOUTH YZAGUIRRE
Classico Rojo/Red

1,00

nv

De Yzaguirre Vermouth wordt gemaakt volgens de traditionele methodes
zoals ooit ontstaan in de uitlopers van de Alpen. Yzaguirre wordt gemaakt
met wijn van de Macabeo-druif en een mix van 80 soorten kruiden en
specerijen. Deze ‘geheime’ melange geeft de bijzondere smaak aan alle
vermouth van Yzaguirre. De Olave Vermouth komt ook de kelders van
Yzaguirre maar heef een andere receptuur.

VERMOUTH YZAGUIRRE
Classico Blanco/White

1,00

nv

VERMOUTH YZAGUIRRE Reserva
Rojo/Red

1,00

nv

VERMOUTH YZAGUIRRE Reserva
Branco/White

1,00

nv

VERMOUTH YZAGUIRRE Dry
Reserva Branco

1,00

nv

VERMOUTH YZAGUIRRE
Selleccion 1884

0,75

nv

Inhoud
fles

Jaar

VERMOUTH OLAVE Classico
Rojo/Red

0,75

nv

VERMOUTH OLAVE Classico
Blanco/White

0,75

nv

VERMOUTH OLAVE Reserva
Rojo/Red

0,75

nv

————————————————————————————WAT IS VERMOUTH?
Vermouth is een versterkte wijn. Vermouth bestaat voor minimaal 75%
uit wijn, meestal witte wijn. Hieraan wordt een mengsel van kruiden en
specerijen toegevoegd. Van sommige soorten rijpen deze kruiden en
specerijen gemixt op eikenhouten vaten in koud water, andere soorten
koken de mix en er is ook de mogelijkheid om de kruiden te laten
macereren in alcohol, apart of in een combinatie. De kruidenmelange
wordt, samen met de alcohol aan de wijn toegevoegd, waarna het bij
voorkeur nog op vaten harmoniseert. Er is ook een mogelijkheid om de
vermouth nog langer op eikenhouten vaten te laten rijpen.
HOE DRINKEN?
Drink Vermouth in een laag glas of een limonadeglaasje, gevuld met ijs,
met een sinaasappelschijOje (rode vermouth) of limoen/citroen (witte
vermouth). Naar believen aanlengen met ‘bruiswater’. Daarnaast kan
vermouth worden gebruikt in cocktails, zoals de negroni of de
manhatttan. Tegenwoordig worden er ook steeds meer combinaties met
eten gevonden. Met kaas blijkt vermouth bijvoorbeeld een goed huwelijk
te kunnen sluiten.
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SPANJE - VERMOUTH - OLAVE

terug naar
inhoud

DO JEREZ /sherry

- bodegas YUSTE
SPANJE - SHERRY - BODEGAS
YUSTE

BODEGAS YUSTE - SHERRY

Inhoud

Jaar

YUSTE: AURORA

Francisco ‘’Paco’’ Yuste is al zijn hele leven Manzanilla koopman.
Paco Yuste produceert al meer dan 25 jaar Manzanilla wijnen en verkocht
deze wijnen als almacenista (groothandelsbodega) aan exporteurs die
behoefte hadden aan een uitbreiding van hun Manzanilla lijn en/of
voorzag in een beperkte high-end aanbod. In 2015 nam Paco Yuste
Bodegas Los Angeles over met haar brand Aurora. Deze overname van
het Aurora Manzanilla merk en de daarbij behorende oude solera van een
eveneens historische bodega.
Bodegas Yuste beschikt over 3 bodegas. De Aurora lijn wordt
geproduceerd in Bodega Los Angeles. Daarnaast bezitten ze nog Bodega
Santa Ana en Bodega MiraOlores.

AURORA Manzanilla

0,50

nv

AURORA Amontillado

0,50

nv

AURORA Oloroso

0,50

nv

AURORA Pedro Ximenez

0,50

nv

CONDE DE ALDAMA Amontillado

0,50

nv

Genesteld in Barrio Alto van Sanlúcar, het meest karakteristieke gedeelte
van de oude stad en omringd door wijngaarden, monumenten en het
kasteel van Santiago Centennial gebied; heeft Paco Yuste, met het
geringste detail, Bodega Los Angeles met haar Aurora brand
gerehabiliteerd. Deze bodega heeft een solera van 840 vaten.

CONDE DE ALDAMA Palo Cortado

0,50

nv

0,375

nv

De vrouw, dochter en kleindochter van Paco Yuste heten allemaal ‘Aurora’.
Om die reden is niet alleen de Manzanilla ‘Aurora’ genoemd maar de hele
lijn. Op het etiket van Manzanilla Aurora staat het portret van Aurora
Ambrosse Lacave als een jonge moeder, voorafgaand aan haar
weduwschap in 1911.

YUSTE: STA. IRENE / ALEXANDRO
SIGNORITA IRENE Pedro Ximenez

0,75

nv

SIGNORITA IRENE Moscatel

0,75

nv

0,50

nv

0,75

nv

0,75

nv

Bodegas Argüeso Manzanilla San Leon Special is het voorbeeld van de
invloed van de zeelucht in de open solera. Er ontstaat een unieke
combinatie, fris zoet-zuur fruit ligt als het ware in een ziltig zuiver badje.
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YUSTE: ALDAMA

YUSTE: LA KIKA
LA KIKA Manzanilla

YUSTE: ARGUËSO
ARGUËSO San Léon Manzanilla
Special
ARGUËSO San Léon Manzanilla
Reserva
ARGUËSO San Léon Manzanilla
Clasica

terug naar
inhoud

JEREZ /sherry

- bodegas URIUM

BODEGAS URIUM

Rocío Ruiz was een van de wijnproducenten bij de masterclass Microwijnen
van Jan van Lissum tijdens Diner at the Parc op Parc Broekhuizen. Ze gaf
uitleg en toelichting bij een serie wijnen van Bodegas Urium. En die wijnen
zijn indrukwekkend, zo bleek ook uit de reacties van de vele aanwezige
sommeliers uit de topgastronomie. Na aOloop nam ze ruim de tijd om met ons
na te praten.

Destijds deed ze als universitair opgeleide econoom zaken in de
Madrileense modewereld, maar nadat haar vader Alonso Ruiz Olivares de
bodega in 2006 oprichtte in het historische centrum van Jerez, bleek
maar een kort gesprek met hem voldoende om haar leven compleet om te
gooien. ‘Niet dat ik mijn werk toen niet leuk vond. Maar hij was zó
enthousiast en overtuigd van zijn plannen, dat ik kort erna al startte met
een Master in Viticulture and Enology in a hot Climate aan de Universiteit
van Cádiz. Het was natuurlijk ook buitengewoon. In die tijd verdwenen
sherryproducenten, laat staan dat er nieuwe bijkwamen. De impulsen
kwamen vooral van relatieve nieuwkomers en innovatieve, kleinere
bedrijven. Tegenwoordig staan we er als streek iets beter voor, maar er
moet nog veel gebeuren. Sherry hoort bij de beste wijnen van de wereld.
Nu moet de gemiddelde consument aan de beurt komen. Sommeliers zijn
al overtuigd, en gelukkig ook de jonge generaties.’
Mijn vader hield altijd al van de oudere wijnen van Jerez. Hij droomde al
jaren van een eigen bodega. Uiteindelijk trof hij de almacenista Josefa
Pérez Rosado, maar haar bodega was nog maar nauwelijks actief. Zij
verkocht alles, inclusief de oude voorraden en de uit de 18e en 19e eeuw
stammende opstallen. Na een paar jaar begonnen we ook met een eigen
solera voor de Oino, de Urium Clásicos. En vorig jaar zetten we een
belangrijke nieuwe stap voorwaarts met de overname van de oude
bodega San Francisco in Sanlúcar de Barrameda, uiteraard voor de
manzanilla’s. We hebben geen eigen wijngaarden, maar sluiten wel
overeenkomsten af met telers van druiven in geselecteerde pagos, inlands
en aan de kust.’
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SPANJE - SHERRY - BODEGAS
URIUM

Inhoud
fles

Jaar

URIUM Cream

0,50

nv

URIUM Pale Cream

0,50

nv

URIUM Clásicos Oloroso

0,50

nv

URIUM Clásicos Amontillado

0,50

nv

URIUM Clásicos PX

0,50

nv

URIUM Palo Cortado

0,50

nv

CRIANZA BIOLÓGICA Fino en
Rama

0,50

nv

CRIANZA BIOLÓGICA Manzanilla
Pasada

0,50

nv

terug naar
inhoud

CADIZ

- bodegas Huerta DE ALBALA

HUERTA DE ALBALA

Inhoud
fles

Jaar

BARBAZUL Blanco Chardonnay

0,75

2018

BARBAZUL Rosé Syrah

0,75

2018

BARBAZUL Tinto

0,75

2017

BARBAZUL Selection Tinto

0,75

2015

TABERNER - Syrah

0,75

2015

TABERNER Nº1

0,75

2018

SPANJE - HUERTA DE ALBALA

De droom van Vicente Taberner Carsi was om goede Andalusische rode
wijn te maken. Het begon eerst met de wil om zijn project uit te voeren en
te bewijzen dat dit ook mogelijk was, gevolgd door het onwrikbare
verlangen om het te laten gebeuren. Wat de wijnmakers van Huearta
Albalá op hun pad houd, gaat niet alleen over het bereiken van het
einddoel, maar ook over de levendige ervaringen langs de weg ernaartoe.
Dat proef je ook in de wijnen van Huerta de Albalá.
Huerta de Albalá is een innovatieve en baanbrekende wijnmakerij in een
gebied dat van oudsher geassocieerd wordt met sherry. Vicente Taberner,
de oprichter, had de droom om een wijnmakerij van hoge kwaliteit op te
zetten in het gebied dat gewijd is aan rode wijnen. Hij vond een
bevoorrechte locatie in Arcos de la Frontera, het zuiden van Spanje,
Andalusië. Dit is in de DO Tierra de Cádiz. Ook de Barbazul Tinto valt
onder deze DO.
TINTILLA DE ROTA – DRUIF
In de streek rond Jerez groeit de autochtone blauwe druif Tintilla de Rota.
Een druif die wereldwijd alleen in dit gebied voorkomt. De druif is
vernoemd naar het westelijk van Jerez gelegen dorpje Rota. Er schijnt
enig verwantschap te zijn met de Graciano druif uit de Rioja. In het
speciOieke microklimaat in dit gebied komt de druif geheel tot zijn recht.
Tintilla betekent klein in dit geval, het zijn namelijk niet al te grote
druiven die aan de trossen hangen. Het is ook een ‘dure’ unieke druif
omdat de aanplant en de opbrengst ook klein zijn. In de Barbazul
Selection is 20% van de Tintilla de Rota druif aanwezig.
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terug naar
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SPANJE

- DIVERSE WIJNHUIZEN

ARVA NATURALIS

Door de hete zomers in La Mancha hebben ze weinig last van druiven
verpestend ongedierte. Bestrijdingsmiddelen; niet nodig! La Mancha is
het grootste gebied in de wereld voor biologische druiven. Nu nog de
juiste druif bij de beste wijnmaker zien te krijgen. Dat is gelukt met deze
biologische Verdejo en Tempranillo
———————————————————————————-

CHISPAS

Chispas is een rode wijn geïnspireerd door de op dit moment populaire
Italiaanse wijnen. Wijnen met een zacht zwoele op donker fruit
gebaseerde smaak. De bekendste wijnen in deze categorie zijn de
Primitivo uit Puglia en de Ripasso stijl wijnen uit Veneto. De werkwijze
om deze wijnen te verkrijgen verschilt nogal. Voor deze Apasionante
wordt de ‘late harvest’ methode gebruikt. De druiven worden later
geoogst dan normaal om extra suikervorming en geconcentreerd sap te
krijgen. Op het moment dat de wijn nog tijdens de vergisting (omvormen
van suikers in alcohol) 8 a 10 gram restsuiker per liter heeft wordt de
vergisting door koeling gestopt. Resultaat is een zwoele wijn.

SPANJE - BIOLOGISCHE WIJN LA MANCHA - ARVA

Inhoud
fles

Jaar

ARVA NATURALIS Bio Blanco
Verdejo

0,75

2018

ARVA NATURALIS Bio Tinto
Tempranillo

0,75

2018

Inhoud
fles

Jaar

0,75

2015

Inhoud
fles

Jaar

0,75

2018

Inhoud
fles

Jaar

0,75

2016

SPANJE - SOMONTANOBODEGA GABARDA

CHISPAS Apasionamente

SPANJE - RUEDA - BODEGAS
GOTICA

———————————————————————————

BODEGAS GÓTICA

Bodegas Gótica is het verhaal zoals vele wijnboeren zich hebben
ontwikkeld. Generaties lang worden er al druiven verbouwd op de eigen
percelen. Het was simpel, de druiven werden opgekocht door grote
wijnbedrijven en gemengd met de druiven van andere percelen en
wijnfamilies. Tot in 2004 toen de familie het besluit nam om ook de een
echte bodega te worden. Mede door overheid en EU investering bijdrages
werden wijnboeren ondersteund met het opzetten van een eigen
wijnbedrijf met wijnmaak en soms ook bottle faciliteiten. De wijn is
daardoor een stuk beter geworden.
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BADAJO Rueda Verdejo

SPANJE - RIOJA - BODEGAS
AZABACHE

AZABACHE Rioja Crianza

terug naar
inhoud

SETÚBAL

- adega de PEGÕES
PORTUGAL - LISBOA/SETUBAL PEGOES

ADEGA DE PEGÕES
De biermagnaat Jose Rovico Pais schonk in 1958 zijn landgoederen
(onder Lissabon) aan de staat. De staat ontwikkelde een groot project en
bebouwde de 2900 ha met wijngaarden. Dit betekende een kolonisatie
van het land en de boeren die er op het land werkten werden daarom
‘colonos’ genoemd.
Om de oogsten te verwerken is er een coöperatie opgericht onder de
naam Cooperativa Agricola Santo Isidro de Pegões. Door overheidssteun
ging het tot 1974 goed met de ontwikkeling van de coöperatie. Na de
revolutie was de steun van de staat over en braken er onzekere tijden
aan. Pas de laatste 15 jaar heeft de cooperatie zich ontwikkeld dankzij
een goede strategie voor modernisering en Oinanciële zekerheid. Het doel
was om steeds weer bezig te zijn met het maken van betere wijnen.
Pegões onderscheidt zich door een uniek "Terroir". Het wordt
gekenmerkt door de combinatie van ‘arme’ waterrijke zandgrond en het
mediterrane zeeklimaat door de nabijheid van de Atlantische Oceaan.
Deze combinatie zorgt voor een perfecte harmonie en een uitstekende
omgeving voor de ontwikkeling van onze edele druiven.
Pegões maakt nu wijnen op verschillende niveaus onder de auspiciën van
de getalenteerde wijnmaker Jaim Quendera. Het succes is groots, van
huiswijn niveau tot Moscatel de Setùbal, want er wordt steeds meer
geëxporteerd. De wijnen vallen niet alleen bij de Portugezen in de smaak.
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Inhoud
fles

Jaar

Vino de Portugal Branco

0,75

2018

Vino de Portugal Tinto

0,75

2017

Vino de Portugal Rosado

0,75

2018

Vino de Portugal Amarelo
Verdelho

0,75

2018

DO Setúbal Colheita
Seleccionado Branco

0,75

2017

DO Setúbal Colheita
Selaccionado Tinto

0,75

2013

DO Setúbal Colinas do Sado

0,75

nv

DO Setúbal Moscatel de Setubal

0,75

nv

terug naar
inhoud

DOURO

- colinas do DOURO
PORTUGAL - DOURO SUPERIOR
- COLINAS DO DOURO

COLINAS DO DOURO
Colinas do Douro is sinds 2014 in een nieuwe fase beland. Investeerders
werden aangetrokken door de special ligging van de wijngaarden. De
druiven uit deze regio werden voornamelijk gebruikt voor het maken van
port wijnen. De laatste jaren is er een kentering te zien en worden deze
‘portdruiven’ gebruikt voor het maken van wijn. Colinas do Douro heeft
met de 36-jarige Jorge Ramos Santos één van de meest talentvolle
wijnmakers van Portugal in huis gehaald. Hij heeft zijn visitekaartje al in
diverse gebieden afgegeven en is vanaf 2014 geheel ter beschikking van
Colinas do Douro.
De rivier de Douro vormt in het noordwesten van Portugal de grens met
Spanje. Het is een gebied van ongekende schoonheid met door de Douro
uitgesleten dieptes tussen de steile hellingen. Hier is het Internationale
Natuurpark Douro met in het hart van dit park 460 hectare
landbouwgrond, waarvan 106 hectare wijngaarden, van Colinas do
Douro. Dit wijnbouw project op een bijna onmogelijk te bereiken plaats
behoort tot de “nieuwe” Douro benadering; frisse, fruitige en toch met
veel kracht en souplesse gemaakte wijnen… tenminste als je weet om te
gaan met de omstandigheden en de mogelijkheden van de druiven “leert”
en “durft” te experimenteren.
QUINTA DA EXTREMA
Colinas do Douro begint 2019 met de introductie van een nieuwe wijn
lijn. Onder de naam Quinta da Extrema zijn er vijf nieuwe wijnen op de
markt gebracht. Colinas wilde een ultra-premium assortiment uit de
Douro regio ontwikkelen. Wijnen die tot de beste uit het gebied behoren
en die Colinas do Douro tot één van de leidende top-producenten binnen
de Douro op de kaart zak zetten. De naam Quinta da Extrema is
vernoemd naar een stuk land dat zich bevindt op het landgoed.
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Inhoud
fles

Jaar

Douro Superior Branco

0,75

2015

Douro Superior Rosé

0,75

2016

Douro Superior Red

0,75

2015

Douro Superior Verdejo

0,75

2015

Douro Superior Reserva Red

0,75

2016

Douro Superior Reserva White

0,75

2015/1
7

Douro Superior Gran Reserva
Red

0,75

2014

Quinta da Extrema Red

0,75

2017

Quinta da Extrema White

0,75

2016

Quinta da Extrema Cabernet
Sauvignon

0,75

2015

Quinta da Extrema Edition White

0,75

2016

Quinta da Extrema Edition Red

0,75

2015

terug naar
inhoud

LOIRE

- guy allion LES MAZELLES
FRANKRIJK - LOIRE - GUY
ALLION

Inhoud
fles

Jaar

ALLION - LES MAZELLES
Het domaine Guy Allion is al generaties lang in familiehanden. Het kreeg
zijn naam van de vader van de huidige eigenaar, die de eerste was om zich
helemaal toe te leggen op de wijnbouw. Diens vader, Raymond Allion, had
een bedrijf waarin wijnbouw slechts bijzaak was, naast graan en
weidegronden voor de koeien, de geiten en het paard. Guy Allion voerde
de grote veranderingen door na zijn aantreden in 1968.

Sauvigon 'Les Mazelles'

0,75

2018

Pinot Noir 'Les Mazelles'

0,75

2017

In 1991 was het bedrijf helemaal omgeschakeld naar de wijnbouw. Het
domein, destijds bekend als het Domaine du Haut Perron is gegroeid van
6 hectare in 1953 tot 30 hectare nu. Het domein en een groot deel van de
wijngaarden bevinden zich in het dal van de Cher, zijrivier van de Loire, in
de gemeente Thésée, ook wel Thésée la Romaine genoemd, omdat zich
hier resten bevinden uit de tweede eeuw, dus de Gallo-Romeinse tijd.

Chenonceaux Rouge 'Les
Mazelles’

0,75

2016

Gamay Rosé 'Les Mazelles’

0,75

2018

Sauvigon Chenonceaux 'Les
Mazelles'

0,75

2018

Gamay 'Les Mazelles'

0,75

2018

Cabernet Franc 'Les Mazelles'

0,75

2017

Cremant de Loire Blanc Brut

0,75

NV

Door de ligging op de rechter oever van de Cher hebben de wijngaarden
een ideale expositie, van het zuidwesten tot het zuidoosten. De aanplant
bestaat uit ruim tweederde sauvignon blanc (68%), een druif die hier
prachtige karakteristieke en aromatische wijnen oplevert. Daarnaast
vinden we hier gamay (13%), waar lekkere rosé en soepele rode wijnen
van worden gemaakt. Andere druiven zijn côt of malbec (7%) cabernet
franc (7%), pinot noir (3%) en chardonnay en chenin (2%) voor Crémant
de Loire. Een bijzonder domein, waar heerlijke, getypeerde wijnen
worden gemaakt.
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CHAMPAGNE

- bernard BIJOTAT
FRANKRIJK - CHAMPAGNE
BIJOTAT

CHAMPAGNE BERNARD BIJOTAT
De ‘spirit’ van Bijotat

Inhoud
fles

Jaar

Van de wijnrank tot de wijnpers; geduldig en zorgvuldig wijn maken is
een groot goed voor Bernard en zijn zoon Sébastien Bijotat. En dat op elk
onderdeel in de ontwikkeling van druif naar Champagne.

Brut Traditionel

0,75

nv

In de 19de eeuw was het Paul Bijotat die trouwde met Helena Robert een
dochter van een wijn familie in de Marne Vallei. Ze settelden zich in
Romeny sur Marne en begonnen met het maken van witte wijn. De 2de
generatie, Maurice en zijn vrouw Eliane Houdrichon kregen door dat
Champagne erg in trek kwam en begonnen met het maken en verkopen
van hun Champagne op de markt van Romeny sur Marne. In 1982 was het
hun zoon Bernard die de wijngaarden van zijn ouders overnam waarna
de merk en bedrijfsnaam werd aangepast naar Bernard Bijotat
Champagne.
Sindsdien is het wijnhuis continu gegroeid. In 2003 werd Bernards zoon
Sébastien in het bedrijf betrokken.
Op dit moment zijn het Bernard en Sébastien die, ondersteund door hun
vrouwen Fabienne en Pauline, het bedrijf besturen. Wellicht zullen ze
worden opgevolgd door de 5de generatie Clement en Valentine…..

Brut Traditionel

0,375

nv

Brut Traditionel Magnum

1,50

nv

Brut Traditionel Jeroboam

3,00

nv

Brut Rose

0,75

nv

Blanc des Blanc

0,75

nv

Champagne blanc de blanc No
added sulphur/Sans Soufre

0,75

nv

Champagne Millesimé

0,75

2010

Champagne Blanc de Blanc 1er
Cru

0,75

nv

Recoltant Manipulant

Bernard Bijotat is een 'Récoltant Manipulant', dit zijn kleinere
champagneboeren die door hard werken hun wijnen op de markt kunnen
brengen. Ze hebben geen bakken met geld voor marketing. Deze
wijnboeren nemen ook het hele traject voor hun rekening. Ze botten
wijngaarden, verbouwen de druiven, maken de champagne in hun eigen
kelders en doen ook de verkoop. De RM champagnes zijn in opmars, want
vaak toch stukken goedkoper dan de grote Champagne namen.
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PROVENCE ROSÉ
CHATEAU PAS DU CERF

Het Château Pas du Cerf is gelegen in de Côtes de Provence in La Londe,
een plaatsje aan de kust bij Saint-Tropez. Genoemd naar het pad dat de
herten (cerf) nemen tussen de wijngaarden. Het wijnhuis van de familie
Gualtieri bestaat sinds 1848 en is nu toe aan de achtste generatie. Deze
achtste generatie zijn de dochters van Geneviève en Patrick; Aurore,
Diane en Marion. De taken zijn verdeeld, Diane is de wijnmaakster,
Aurore doet de commerciële kant van het bedrijf en Marion de marketing
en ‘look &feel’.
Door de ligging van de wijngaarden in het zuiden van de Provence aan de
kust heeft de Pas du Cerf Diane een mooie Oluweelachtige fris zilte smaak.
Het gebruik van de aromatische lokale Tibouren (naast Grenache,
Mourvèdre en Cinsault) druif zorgt voor kracht en verOijnde fruitige en
bloemige aroma’s. ‘Stijlvolle Oinesse’.
Rosé wijnen uit de Provence zijn kenmerkend door hun lichte kleur en
zuivere verOijnde smaak. Niet voor niets zijn het gewilde wijnen met een
luxe uitstraling. Algemeen worden ze gezien als de beste rosé wijnen van
de wereld en altijd prominent aanwezig in de clubs en feesten in de
mondaine badplaatsen langs de Middellandse zee.
——————————————————————————————

CHATEAU TERRES DE BERNE

Chateau de Berne is een onderdeel van de MDCV groep. Deze groep is
eigenaar van vier Chateaus in de het AOP Provence gebied. Alle vier met
maar 1 specialiteit; ROSÉ. Met totaal 300 hectare wijnbouwgrond, 200
jaar ervaring, unieke kennis over het ‘blenden’ van de verschillende
druivenrassen voor de mooiste rosé en investeringen van in totaal 100
miljoen kan je er bijna niet omheen dat dit een bedrijf is die de rosé in het
DNA heeft zitten.
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FRANKRIJK - PROVENCE - PAS
DU CERF

Inhoud
fles

Jaar

PAS DU CERF 'Le Merle' rose

0,75

2018

PAS DU CERF 'Le Merle' rose

1,5

2018

PAS DU CERF 'Diane' rose

0,75

2018

PAS DU CERF 'Diane' rose

1,50

2018

Inhoud
fles

Jaar

0,75

2018

FRANKRIJK - PROVENCE TERRES DE BERNE

TERRES DE BERNE Rosé

terug naar
inhoud

CÔTES DU RHÔNE

-saint DOMINIQUE

RÉSERVE SAINT DOMINIQUE
Aankomend op het gezellige landhuis van de Bonnet’s parkeren we de
auto voor een glazen magazijndeur. We zien door het glas twee mannen
aan de bottellijn staan om de stroom Olessen te verpakken. Naar binnen
lopend zien we een druk bellende dame, dat moet Veronique zijn. Even
wachten tot ze heeft opgehangen, vrolijk komt ze op ons afgelopen,
hoewel het haar eerste werkdag na de vakantiesluiting is.
Veronique heeft een carrière in de modewereld achter de rug. Zes jaar
lang heeft ze hier voor in Hong Kong gewoond en gewerkt. Een groter
contrast is bijna niet voor te stellen. Van de drukte van een grote stad
terug naar de rustige wijngaarden van de het Rhône-dal.
Verder in de wijnhuis de noodzakelijke roestvrijstalen, glimmende
opslagtanks en nog de oude betonnen opslagtanks. Het koele beton doet
het nog steeds uitstekend voor de rode most. Het schijnt dat het gebruik
ook weer aan populariteit wint. Het laatste gedeelte bevat de Franse
eikenhouten vaten waar de diverse wijnsoorten liggen te rijpen om later
te verwerken in, vooral, de Chateauneuf du Pape Rouge.
De ethische code van het bedrijf is dat balans in de wijn het
allerbelangrijkste is. De wijnen die Eric maakt zijn stoer en stevig met
toch voor Rhône begrippen weldadig fruit en zachte kruidigheid. De
wijnen benadrukken het typische karakter van elk ‘terroir’ en zijn
zorgvuldig geselecteerd. Het uitgangspunt in de rijpingsperiode is om
het frisse fruit ook in de smaak te krijgen. Het assortiment bestaat uit de
prestigieuze namen die het zuiden van het Rhône dal kenmerken.
Veronique brengt ons naar het proeOlokaal om de een aantal wijnen door
te nemen. nooit iets van begrepen en na een paar wijnen heeft Véronique
het woord ‘lekker’ geleerd. Want dat moet gezegd; de wijnen zijn stuk
voor stuk mooi (met stijl) gemaakt. Je voelt luxe met een glas van Réserve
Saint Dominique.
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FRANKRIJK - RHÔNE - RÉSERVE
SAINT DOMINIQUE

Inhoud
fles

Jaar

Mediterranee Rouge - Syrah/
Merlot

0,75

2017

Mediterranee Blanc - Rousanne

0,75

2017

Côtes du Rhône Blanc

0,75

2018

Côtes du Rhône Rouge

0,75

2017

Côtes du Rhône Villages Rouge

0,75

2016

Côtes du Rhône Rouge 'Vieilles
0,75
Vignes'
FRANKRIJK - BIJOTAT CHAMPAGNE

2015

Cairanne Rouge

0,75

2016

Lirac Rouge

0,75

2015

Chateuneuf du Pape Blanc

0,75

2017

Chateuneuf du Pape Rouge

0,75

2015

Ventoux Rouge

0,75

2017

Muscat de Beaume de Venise
Blanc

0,375

2017

FRANKRIJK - BIJOTAT CHAMPAGNE
FRANKRIJK - BIJOTAT CHAMPAGNE

terug naar
inhoud

LIMOUX & PAYS D’OC
CHATEAU ANTECH – AOC LIMOUX

Sinds 1531 worden in de Limoux al mousserende wijnen gemaakt. Dom
Perignon zou het hier hebben afgekeken. De AOC Blanquette de Limoux
(voor mousserende wijn) bestaat al sinds 1938. Ervaring genoeg om een
mooie mousserende wijn te maken zou je denken. En dat is ook zo,
volgens de Methode Traditionnelle. Limoux ligt bij Carcassonne, maar
heeft door zijn rotsachtige kalkgrond met invloed van zeewind een
uitstekende basis voor witte druivenrassen. De belangrijkste in Limoux is
de Mauzac die wordt vergezeld door de Chardonnay en Chenin. STussen
de categorie Prosecco en Cava valt de Limoux op als fris en verOijnd. Een
geur van lentebloemen met in de levendige smaak tonen van vers wit
fruit, met mooie bubbels en een goede balans. Hier spreekt de ervaring
van de wijnmakers binnen dit gebied.
——————————————————————————————

Inhoud
fles

Jaar

BLANQUETTE de Limoux Brut
Reservé

0,75

nv

BLANQUETTE de Limoux Brut
Nature

0,75

nv

CREMANT de Limoux

0,75

nv

Inhoud
fles

Jaar

VILLA MANSAY Rosé Grenache
-Cabernet

0,75

2018

VILLA MANSAY Wit ChardonnayColombard

0,75

2018

VILLA MANSAY Rood CarbernetShiraz

0,75

2018

FRANKRIJK - LIMOUX- ANTECH

CHATEAU OUVEILLAN – VIN DU PAYS DOC
In 1936 zijn is een bedrijf opgericht dat zich de Ouveillan Cellar noemt.
Een centrale ‘kelder’ waar de leden van de coöperatie Les Vignerons de
Narbonne hun most kwijt konden om te laten verwerken tot wijn. De 330
leden van de coöperatie hebben totaal 2500 hectares land ter
beschikking. De bodem met veel kalk en leem, bedekt met rolkeien is
uitermate geschikt voor de wijnbouw.
Lanquedoc -Rousillon is een gebied waar de laatste 2 decennia de
wijnbouw in op hoge snelheid aan het ontwikkelen is. Veel boeren
werken goed samen met bedrijven die ze begeleiden in de wijngaard, met
het wijnmaken en het aan de man brengen van de wijn. Door de ontstane
grotere schaalgrootte en expertise is het gelukt om uitstekende
betaalbare wijn te maken die nu over de hele wereld worden
gerespecteerd.
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FRANKRIJK - PAYS D’OC CHATEAU OUVEILLAN

terug naar
inhoud

BURGENLAND
LEO HILLINGER – BURGENLAND

Leo Hillinger nam na zijn modellencarrière in 1990 het verouderde
familiebedrijf, met slechts 0,4 hectare, over van zijn vader. Hij volgde
wijnbouwstages in Californië en Duitsland en investeerde in de bouw van
een hypermoderne viniOicatieruimte, wijnkelder en proeOlokaal annex
winkel, dat eruitziet als een soort zwevende kubus.
Hillingers OilosoOie is duidelijk: ‘Werken zonder compromissen, de druif
laten spreken’. Dit levert wijnen op met uitdrukkingskracht die
representatief zijn voor het terroir. Omdat de wijnmaker niets aan het
toeval overlaat is het niveau van zijn assortiment zeer hoog, van de basisgrüner veltliner tot zijn topcuvee HILL 1.
Dat Leo Hillinger een wijnmaker van de moderne tijd is maakt hij wel
duidelijk met zijn doordachte marketing. Het logo met de omgedraaide
twee L-en is landelijk bekend, mede doordat hij in zeven verschillende
steden een wijnbar heeft, waar uitsluitend zijn wijnen verkrijgbaar zijn.
Ook blijft hij creatief nadenken over nieuwe trends en is hij niet bang om
de traditionele weg te verlaten. Hij helpt bijvoorbeeld jonge ondernemers
met het opstarten van een bedrijOje: zo heeft hij inmiddels geïnvesteerd in
gezondheidsvoeding, raceOietsen en sportkleding. Dit alles geeft hem
naamsbekendheid, wat weer een positieve uitstraling heeft op zijn wijnen
——————————————————————————————

RENNER – BURGENLAND
De dochters van Helmut en Birgit Renner, Stefanie en Susanne, volgen de
moderne OilosoOie van het wijnmaken. Ze hebben verschillende
opleidingen gevolgd en stages gelopen op verschillende plaatsen in de
wijnwereld. Sinds ze het bedrijf in 2014 (min of meer) overnamen zijn ze
geheel overgegaan naar biodynamische wijnbouw. Het Renner wijnhuis
heeft een soort cultstatus als we pers mogen geloven. We zullen het huis
zeker volgen want het experimenteren gaat verder en ze beloven dat ze
ook een goede ‘natuurwijn’ op de markt gaan zetten.
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OOSTENRIJK - BURGENLAND HILLINGER

Inhoud
fles

Jaar

Qualitätswein trocken
GRÜNER VELTLINER

0,75

2018

Qualitätswein trocken
BLANC DE NOIR

0,75

2018

Qualitätswein trocken
BLAUFRÄNKISCH

0,75

2018

Inhoud
fles

Jaar

0,75

2016

OOSTENRIJK - BURGENLAND RENNER

Qualitätswein trocken
ZWEIGELT

terug naar
inhoud

LAST BUT NOT LEAST - diverse wijnen en likeuren

ITALIË - TOSCANA - FATTORIA DI Inhoud
fles
RIGNANA

Jaar

RIGNANA DOCG Chianti Classico
Organic

0,75

2015

ITALIË - TOSCANE - CANTINE
SELVI

Inhoud
fles

Jaar

0,75

2013

SANGIOVESE di Roccamena
NEGROAMARO Puglia

0,75

2014

GOVERNO di Toscane

0,75

2015

Inhoud
fles

Jaar

RIDOLFI Chianti DOCG

0,75

2017

RIDOLFI DOC Rosso di
Montalcino

0,75

2016

RIDOLFI DOCG Brunello di
Montalcino

0,75

ITALIË - TOSCANE - RIDOLFI

MOLDAVIË - ASCONI WINERY

SPANJE - SHERRY - BODEGAS
ARFE

Inhoud
fles

Jaar

0,75

nv

Inhoud
fles

Jaar

IMBUKO Chardonnay

0,75

2016

IMBUKO Sauvignon Blanc

0,75

2015

IMBUKO Merlot

0,75

2015

IMBUKO Cabernet Sauvignon

0,75

2014

Inhoud
fles

Jaar

Amaro Black Note Torino

0,70

nv

Tuve Vermouth Bitter

0,70

nv

Tuve Vermouth Fernet

0,70

nv

DE LA CRUZ Palo Cortado
ZUID AFRIKA - WELLINGTON IMBUKO

ITALIË - BITTERS - PIËMONTE

Inhoud
fles

2013
Jaar

Arva Naturalis Feteasca White

0,75

2017

Arva Naturalis Feteasca Red

0,75

2016
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terug naar
inhoud

MiniBarBox

Cosmopolitan
Maak de perfecte Classic Cosmopolitan, dankzij de ambachtelijke vodka
van Tito’s, premium Canadian Red cranberrysap en onze
uitgebalanceerde infusie, ‘The Secret Ingredient’. Voeg naar eigen smaak
de met de hand geplukte botanicals toe. Geniet van de Cranberry &
Blueberry Mix, terwijl je langzaam nipt van je zelfgemaakte, New Yorkse
Cosmopolitan.
Mojito
Maak de perfecte Caribbean Mojito, dankzij de superieure rum Bacardí
Carta Blanca, fris Schweppes Soda Water en onze uitgebalanceerde
infusie, ‘The Secret Ingredient’. Voeg naar eigen smaak de met de hand
geplukte botanicals toe. Geniet van de Caribbean Fruit Mix, terwijl je
langzaam nipt van je zelfgemaakte, verfrissende Mojito.
Margarita
Maak de perfecte Margarita, dankzij de top-tequila van Patrón en onze
uitgebalanceerde infusie, ‘The Secret Ingredient’. Voeg naar eigen smaak
de met de hand geplukte botanicals toe. Geniet van de zoet-hartige snack
Smokey Twist, terwijl je langzaam nipt aan je zelfgemaakte, Mexicaanse
Margarita.
Gin & Tonic
Mix de perfecte Gin&Tonic, dankzij de uitstekende gin van The Botanist
en de premium tonic van Fever-Tree. Voeg naar eigen smaak de met de
hand geplukte botanicals toe. Geniet van de suiker-omrande Fiji Cristal
Ginger Sweets, terwijl je langzaam nipt aan je zelfgemaakte, awardwinning Gin&Tonic.
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THE
PERFECT
SERVE
CLASSIC COSMOPOLITAN
CARIBBEAN MOJITO
MARGARITA MEXICANA
PERFECT G&T

terug naar
inhoud

Grapes Unlimited
Haarlem

Proeflokaal en Showroom Vino Nobile
Oudeweg 111
2031 CC HAARLEM
Welkom zonder afspraak tijdens openingstijden.
Vlakbij de Sligro
(8 minuten fietsen vanaf de Grote Markt)
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Contact
Bel Fabiola 06-238 226 91
Bel Michiel 06-222 081 42
Openingstijden regulier
di-vr 13.00 - 18.00
zaterdag 11.00-17.00

