MONT D'HORTES - SAUVIGNON BLANC – 2017
Beschrijving
Deze sauvignon blanc is dé grote succesdruif uit de côtes de Tongue in de Languedoc.
Dat bewijst deze cuvée alvast. De neus trakteert je op een volledige mand citrusfruit
(pompelmoes, limoen). Daarnaast zijn er subtiele vegetale toetsen die voor extra
complexiteit zorgen. In de mond is de wijn fris en pittig met voldoende structuur om
hem te schenken bij gerookte zalm of schaaldieren. Ook bij geitenkaas doet deze wijn
het uitstekend. Of gewoon als aperitief. Met handige schroefdop!

Specificaties
Algemene info domein
Mont d'Hortes bevindt zich in de nabijheid van Pézenas (uitstekende terroir waar
ondermeer Prieuré de St. Jean-de-Bébian ook z´n oorsprong vindt). Oenoloog Roch
Anglade heeft zopas nieuwe investeringen gedaan in de kelders en zijn wijnen gaan er
kwalitatief sterk op vooruit.
Land
Frankrijk

Regio
Languedoc

Appelatie
Vin de Pays des Côtes de Thongue

Jaargang
2017

Type
Fruitig en soepel

Flesformaat
75cl

Druivensoort
Sauvignon Blanc

Kleur
Wit

Droog/Zoet
Droog

CELLER CLUA - EL SOLA D'EN POL BLANCO 2017
Beschrijving
Helder lichtgeel met reflecties van limoen. El Sola d'en pol wit is een zeer elegante,
verfrissende en harmonieuze wijn met een perfecte aciditeit. In de geur refereert de wijn
naar citrusfruit, groene appelen en peer. Dit maakt hem tot een perfecte zomerwijn.

Specificaties
Algemene info domein
Het wijngoed van Xavier Clua bevindt zich in het zonnige Vilalba dels Arcs in de regio
Terra Alta. Hij behoort tot de 4de generatie van wijnmakers in de familie Clua. Vroeger
werden op van hun wijngaarden wijnen gemaakt die ‘en vrac’ verkocht werden. Hier
kwam in 1995 verandering in. Vanaf toen werd resoluut gekozen voor eigen botteling
van kwaliteitswijnen. Ondertussen is Xavier getrouwd met Rosa Domenecht, eveneens
een getalenteerde oenologe. In 2006 werd hun gezamelijke droom werkelijkheid door de
bouw van een moderne en hoogtechnologische wijnmakerij. Dag na dag gebruiken de
Clua’s hun kennis en passie om hun producten die hen zo nauw aan het hart liggen nog
te verbeteren.
Land
Spanje

Regio
Catalunya

Appelatie
Terra Alta DO

Jaargang
2017

Type
Elegant Fruitig Soepel

Flesformaat
75cl

Druivensoort
Garnatxa blanca Viognier

Kleur
Wit

Droog/Zoet
Droog
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CELLER CLUA - EL SOLA D'EN POL ROSADO 2017
Beschrijving
Deze frisse rosé bestaat uit een assemblage van Garnatxa negra en Syrah. Na 4 uur
schilmaceratie worden de druiven geperst en vergist in inox cuves. De wijn blijft
gedurende 4 maand in deze cuves om te versmelten. De kleur is helder aardbei rood.
De neus heeft frisse fruit aroma's en florale toetsen. Door het korte schilcontact krijgt de
wijn wat grip en extra karakter. De smaak is sappig met gebalanceerde zuren.

Specificaties
Algemene info domein
Het wijngoed van Xavier Clua bevindt zich in het zonnige Vilalba dels Arcs in de regio
Terra Alta. Hij behoort tot de 4de generatie van wijnmakers in de familie Clua. Vroeger
werden op van hun wijngaarden wijnen gemaakt die ‘en vrac’ verkocht werden. Hier
kwam in 1995 verandering in. Vanaf toen werd resoluut gekozen voor eigen botteling
van kwaliteitswijnen. Ondertussen is Xavier getrouwd met Rosa Domenecht, eveneens
een getalenteerde oenologe. In 2006 werd hun gezamelijke droom werkelijkheid door de
bouw van een moderne en hoogtechnologische wijnmakerij. Dag na dag gebruiken de
Clua’s hun kennis en passie om hun producten die hen zo nauw aan het hart liggen nog
te verbeteren.
Land
Spanje

Regio
Catalunya

Appelatie
Terra Alta DO

Jaargang
2017

Type
Fruitig Sappig

Flesformaat
75cl

Druivensoort
Garnacha Negra Syrah

Kleur
Rosé

Droog/Zoet
Droog

CELLER CLUA - EL SOLA D'EN POL TINTO 2015
Beschrijving
Soepele, charmerende rode wijn op basis van Garnatxa Negre, Cabernet Sauvignon,
Syrah, Ull de Llebre en Merlot. Xavier wil met deze El Sola vooral het fruit benadrukken.
Een zachte kruidigheid maakt het geheel zeer mooi af. De druiven worden vergist in cuve
inox en wordt na enkele maanden rijping gebotteld.

Specificaties
Algemene info domein
Het wijngoed van Xavier Clua bevindt zich in het zonnige Vilalba dels Arcs in de regio
Terra Alta. Hij behoort tot de 4de generatie van wijnmakers in de familie Clua. Vroeger
werden van hun wijngaarden wijnen gemaakt die ‘en vrac’ verkocht werden. Hier kwam
in 1995 verandering in. Vanaf toen werd resoluut gekozen voor eigen botteling van
kwaliteitswijnen. Ondertussen is Xavier getrouwd met Rosa Domenecht, eveneens een
getalenteerde oenologe. In 2006 werd hun gezamelijke droom werkelijkheid door de
bouw van een moderne en hoogtechnologische wijnmakerij. Dag na dag gebruiken de
Clua’s hun kennis en passie om hun producten die hen zo nauw aan het hart liggen nog
te verbeteren. Een domein op zeker te volgen!
Land
Spanje

Regio
Catalunya

Appelatie
Terra Alta DO

Jaargang
2015

Type
Pittig en aromatisch

Flesformaat
75cl

Druivensoort
Garnatxa blanca

Kleur
Rood

Droog/Zoet
Droog
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IL FALCHETTO - LUREÏ – 2016
Beschrijving
Ook deze wijn bestaat voor 100% uit barbera druiven maar door het rijpen van de wijn in
grote foeders van Sloveense eik (30 hectoliter) wordt geen rijkere, meer harmonieuze
wijn bekomen. De kleur is intens robijn rood en in de neus kunnen we kersen en zwarte
bessen herkennen. In de mond heeft deze wijn veel grip en lengte. Deze volle barbera
doet het perfect bij geroosterd vlees en gerijpte kazen.

Specificaties
Algemene info domein
De familie Forno is sinds generaties actief in de wijnbouw. Documenten tonen aan dat zij
reeds in 1600 hun landgoed Il Falchetto in Santo Stefano Belbo in bezit hadden. Nu zijn
het de broers Giorgio, Fabrizio en Adriano die het bedrijf leiden. Vandaag is Il Falchetto
een wijnmakerij die gebruik maakt van de meest vooruitstrevende uitrusting voor het
verwerken en vergisten van de druiven. Daarbij blijven traditie en respect voor het land
zeer belangrijk. De Forno’s bezitten momenteel 3 verschillende domeinen in de Langhe
regio en 3 in de heuvels van Monferrato. Op deze wijngaarden worden 9 verschillende
druivenrassen verbouwd die typisch zijn voor de regio.
Land
Italië

Regio
Piemonte

Appelatie
Barbera d'Asti DOCG

Jaargang
2016

Type
Elegant Kruidig Rijk

Flesformaat
75cl

Druivensoort
Barbera

Kleur
Rosé

Droog/Zoet
Droog

CELLER AIXALA I ALCAIT - PARDELASSES 2015
Beschrijving
Een assemblage van 50% Carignan en 50% Garnacha negra gerijpt in barrique van Franse
eik. De wijnstokken staan op de typische llicorella of leisteen bodem van Priorat.
Buitengewone prijs/kwaliteit verhouding binnen deze prestigieuze appelatie!!
Deze wijn doet het perfect bij harde kazen, wild en rood vlees.

Specificaties
Algemene info domein
Jordi Aixala is de trotse eigenaar van een aanzienlijk aantal hectaren wijngaard in de
kwaliteits regio Priorat. Jordi verkoopt een groot deel van zijn druiven aan andere
productenten, waaronder ook aan Mas Alta, eigendom van Belgen. Van de druiven die hij
voor zichzelf houdt maakt hij een aantal verschillende cuvées met karakter en typiciteit.
Land
Spanje

Regio
Catalunya

Appelatie
Priorat DOC

Jaargang
2015

Type
Kruidig Krachtig Bewaarwijn

Flesformaat
75cl

Druivensoort
Grenache Carignan

Kleur
Rood

Droog/Zoet
Droog

Houdbaarheid
8 tot 10 jaar
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