
 

Rood  
 
 

CELLER CLUA - EL SOLA D'EN POL TINTO 2018 €8,00 / fles - €46,00 / karton 

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. 

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 Type Jaargang Appelatie 
Spanje Pittig en aromatisch 2018 Terra Alta DO 

Regio Droog/Zoet Flesformaat Druivensoort 
Catalunya Droog 75cl Garnatxa blanca 

DOMAINE DES SCHISTES - ILLICO ROUGE 2019 €10,00 / fles - €57,00 / karton 

Beschrijving 

Op diepe alluviale gronden in de vlakte en de lage côtes op de gemeente Estagel worden Marselan, 
Merlot en Carignan geteeld voor deze fris, fruitige en zeer toegankelijke rode wijn. De druiven worden 
volledig ontrist en dan vergist in inox cuves. Extractie wordt zoveel mogelijk vermeden om voorrang te 
geven aan het fruit en niet aan de tannines. Dat zorgt voor een zeer aangename passe-partout stijl. Na 
de vergisting rijpt de wijn nog enkel maanden in beton cuves. 

Domein 

De wijngaarden van het domaine des Schistes vormen een amfitheater naar de Middelandse zee, in 
het noorden afgebakend door het massief van Corbières en in het zuiden door de Pyreneeën. Hier, in 
de vallée de l’Agly op de gemeentes Estagel, Tautavel en Maury, bestaat een grote diversiteit aan 
bodemsoorten en exposities. Dat zorgt voor verschillende microclimaten die het mogelijk maken om 
wijnen met zeer diverse persoonlijkheden te maken. De schist of leisteenbodems die zowat overal 
terug komen geven de wijnen uit dit zeer warme klimaat een typische mineraliteit die zorgt voor 
fraicheur. Domaine des Schistes toont het grote potentieel van de wijnen van de Roussillon. 

Land Type Jaargang 
Frankrijk Sappig Fruitig 2019 

Regio Droog/Zoet Flesformaat 
Roussillon Droog 75cl 

Houdbaarheid Appelatie Druivensoort 
2 à 3 jaar Cotes Catalanes IGP Merlot Marselan Carignan 
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IL FALCHETTO - LUREÏ - 2018 €18,00 / fles - €103,00 / karton 

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. 

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 Type Jaargang Appelatie 
Italië Elegant Kruidig Rijk 2018 Barbera d'Asti DOCG 

Regio Droog/zoet Flesformaat Druivensoort 
Piemonte Droog 75cl Barbera 

 

HERAS CORDON - RIOJA RESERVA 2015 €24,00 / fles - €137 / karton 

Beschrijving 

De reserva van Heras Cordon bestaat voor 90% uit Tempranillo, de overige 10% zijn verdeeld over 
Graciano en Mazuelo. De druiven worden manueel geoogst in kleine kistjes van 20 kilo om 
beschadiging van de druiven te voorkomen. De druiven worden vervolgens vergist in inox tanks op 30 
graden. De malolactische gisting volgt daarna en gaat door in dezelfe inox tanks. Na de vergisting 
wordt de wijn overgeplaatst naar barriques, deels van Franse en deels van Amerikaase eik. De wijn 
rijpt dan 18 maand in deze houten vaten. Deze rioja Reserva zal zelfs de meest kritische proevers 
kunnen bekoren! 

Domein 

Met trots stel ik jullie de prachtige Rioja wijnen van Heras Cordon voor. Het domein is sinds het einde 
van de 19de eeuw in handen de familie Heras Cordon. De wijnmakerij was toen gelegen in Lapuebla 
de Labarca in de regio Rioja Alavesa. De grootste groei kende Heras Cordon in de jaren 70. Ze 
profiteerden toen mee van de modernisatie in het wijnmaken in Rioja. Het was toen dat het recept voor 
hun Crianza en Reserva wijnen ontwikkeld en dat Amerikaanse en Franse eiken vaten hun intrede 
deden. In de jaren 80 startten de huidige eigenaars met het telen van druivelaars en zij zijn met die 
activiteit op vandaag een benchmark! De stijl van de wijnen van Heras Cordon zou je kunnen 
omschrijven als traditioneel maar met de focus op topkwaliteit. In de wijngaarden wordt biologisch 
gewerkt. Er worden enkel autochtone druivenrassen gebruikt. Voor wit is dat Viura en voor rood 
Tempranillo, Mazuelo en Graciano. Vergisting gebeurt met autochtone gisten. Alle rode wijnen rijpen 
op houten vaten van Amerikaanse en Franse eik. Dit resulteert in karaktervolle rioja's met een 
authentiek karakter en een groot bewaarpotentieel! 

Land Type Jaargang 
Spanje Rijk Gestructureerd 2015 

Regio Droog/Zoet Flesformaat 
Rioja Droog 75cl 

Houdbaarheid Appelatie Druivensoort 
10 jaar Rioja Reserva DOC Tempranillo Mazuelo Graciano 
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DOMAINE LA MONARDIÈRE - VIEILLES VIGNES - 2016 €26,00 / fles - €148,00 / karton 

Beschrijving 

Deze uitmuntend lekkere Vacqueyras is een assemblage van Grenache 70%, Mourvèdre 15% en 
Carignan 15% van stokken van minstens 60 jaar oud. Het rendement bedraagt 30 hl/ha. De totale 
jaarproductie is 12 000 flessen. Deze wijn heeft een bewaarpotentieel van 8 tot 10 jaar en wordt het 
best gedronken bij wildgerechten of vlees bereid met saus. 

Domein 

La Monardière is een domein in Vacqueyras, in het hart van de Zuidelijke Rhône vallei. De 
eigenaars en wijnmakers zijn Christian Vache, zijn vrouw Martine en hun zoon Damien. Het domein 
telt in totaal 17 hectaren wijngaarden in de appelatie Vacqueyras en 3 hectaren in Vin de Pays de 
Vaucluse. De aanplant bestaat uit Grenache Noir (60% van de wijngaard), Syrah, Mourvèdre en 
Cinsault voor rood en rosé. De witte wijn wordt gemaakt van Roussanne, Grenache Blanc, Viognier 
en Clairette. Veel aandacht voor het onderhoud van oude wijnstokken en beperking van de 
rendementen zijn hier de garanties voor wijnen van zeer hoge kwaliteit. Respect voor het leven in 
de grond en onderhoud van de biodiversiteit zorgen voor wijnen met een mooie terroirexpressie. 
Sinds 2011 zijn alle wijngaarden gecertifieerd als biologisch. Alle druiven worden met de hand 
geoogst. Er worden onder appellatie Vacqueyras zowel witte, rosé als rode wijnen geproduceerd. 

Land Type Jaargang 
Frankrijk Gestructureerd Kruidig Rijk 2016 

Regio Droog/Zoet Flesformaat 
Vallée du Rhône Droog 75cl 

Houdbaarheid Appelatie Druivensoort 
8 à 10 jaar Vacqueyras Carignan Grenache Mourvèdre 

MARENGO MAURO - BAROLO 2015 €33,00 / fles - €188 / karton 

Beschrijving 

Barolo in traditionele stijl. Vergist in inox cuves met temperatuurcontrole en gerijpt in grote foeders 
(botti) van Sloveense eik gedurende 36 tot 48 maand. Een intens granaatrode wijn met oranje reflectie. 
Fijn nebbiolo fruit en een mooie tanninestruktuur. Deze harmonieuze barolo heeft een uitzonderlijke 
prijs/kwaliteit verhouding. 
 
 

Domein 

Marengo Mauro is een familiaal domein in Novello d'Alba. Er wordt enkel gewerkt met autochtone 
druivensoorten Nebbiolo, Barbera, Dolcetto en Nascetta. De stijl van de wijnen is zeer puur en of fruit. 

Land Type Jaargang 
Italië Elegant Gestructureerd 2015 

Regio Droog/Zoet Flesformaat 
Piemonte Droog 75cl 

Houdbaarheid Appelatie Druivensoort 
8 à 10 jaar Barolo DOCG Nebbiolo 
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Rosé  
 
 

MONT D'HORTES - CUVÉE DES 4 SAISONS ROSÉ - 2019 €7,00 / fles - €40,00 / karton 

Beschrijving 

Cuvée des 4 Saisons rosé is een grenache die onmiddellijk geperst wordt. De kleur in de wijn komt dus 
door het persen van de rode grenache druiven. De neus doet denken aan roze pompelmoes en rijpe 
aardbei. In de mond is de wijn sappig en fris. Moeilijk te geloven welke kwaliteit deze rosé ons geeft 
voor zijn kleine prijs. Niet verwonderlijk dat dit een van de grote succes is in ons assortiment. 

Domein 

De wijngaarden van het domein Mont d'Hortes vinden we in Saint Thibery, een klein plaatsje in de 
Languedoc tussen Béziers en Montpellier. Roch Anglade heeft de afgelopen decennia met zijn broer 
en andere familieleden hard gewerkt om deze kleine familiekelder op de kaart te zetten. Mont d'Hortes 
produceert jaarlijks elegante en zuivere wijnen. De wijngaarden van Mont d'Hortes liggen op terrassen 
met een kalkhoudende kleibodem vol kiezels. De afgelopen tien jaar is er met succes geïnvesteerd in 
de wijngaarden wat resulteert in uitstekende wijnen en zowel nationale als internationale erkenning. 
 

Land Type Jaargang 
Frankrijk Fruitig en soepel 2019 

Regio Droog/Zoet Flesformaat 
Languedoc Droog 75cl 

Houdbaarheid Appelatie Druivensoort 
1 jaar Vin de Pays des Côtes de Thongue Grenache 

 

DOMAINE DE LA MORDORÉE - CÔTES-DU-RHÔNE ROSÉ 2018 €13,00 / fles - €74,00 / karton 

Beschrijving 

Mag het eens een vollere, zuiders kruidige rosé zijn, dan moet je zeker bij Domaine de la Mordorée in 
Tavel zijn. Naast de grote, gestructureerde Tavel wordt er ook deze zeer mooie Côtes-du-Rhône rosé 
gemaakt. Het geheim zit hem altijd in het blenden van verschillende druivenvariëteiten en daar zijn ze bij 
Mordorée meesterlijk goed in. Een assemblage van 40% Grenache, 30% Syrah, 15% Cinsault, 10% 
Carignan en 5% Mourvèdre. In de neus onstuimige bloemetjes en fruitige toetsen die doen denken aan 
pompelmoes, aardbei en kers. Een eerder volle, zeer evenwichtige en fruitige rosé. 

Domein 

Met La Mordorée brengen we je een van de topreferenties binnen de Appelatie Tavel. Ook hun 
Châteauneuf-du-Papes en Lirac´s behoren jaar op jaar bij de grootste wijnen van de Rhône. 
 
 

Land Type Jaargang 
Frankrijk Bloemig Fruitig Kruidig Vol 2018 

Regio Droog/Zoet Flesformaat 
Vallée du Rhône Droog 75cl 

Houdbaarheid Appelatie Druivensoort 
2 à 3 jaar Côtes-du-Rhône Carignan Cinsault Grenache 

Mourvèdre Syrah 
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IL FALCHETTO – AJMAN ROSÉ CIARET 2018 €13,00 / fles - €74,00 / karton 

Beschrijving 

Voor deze rosé worden de Pinot noir druiven direct geperst. Het sap wordt vervolgens op lage 
temperatuur vergist in inox cuves. Na het bottelen blijft de wijn nog enkele maanden op het domein om 
te stabiliseren. 

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 Type Jaargang 
Italië Elegant Fruitig 2018 

Regio Droog/Zoet Flesformaat 
Piemonte Droog 75cl 

Houdbaarheid Appelatie Druivensoort 
2 jaar Monferrato DOC Pino nero 
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Wi t  
SAINT-LANNES - SAUVIGNON-CHARDONNAY 2019 €8,00 / fles - €46,00 / karton 

Beschrijving 

Een frisse assemblage van Sauvignon blanc en Chardonnay uit de Côtes de Gascogne. In deze wijn 
wordt de fraicheur en de citrus tonen van de sauvignon blanc perfect gecombineerd met de rijkere, 
vollere structuur van de chardonnay druif. Een topper op vlak van prijs/kwaliteit! 

Domein 

Het Domaine Saint-Lannes ontleent zijn naam aan de aangrenzende Romaanse kapel uit de 12e eeuw 
en bevindt zich op de prachtige terroirs met kalk-klei bodems van de Ténarèze. De aanwezigheid van 
grote hoeveelheden kalk in de bodem maakt de wijnen van Saint-Lannes uniek in concentratie en 
fraicheur. Het atlantisch klimaat en de nabijheid van de Pyreneeën zorgen voor hete zomers met koele 
nachtten. Dit is de beste ondersteuning voor de aromatische kwaliteit van hun druiven. Domaine Saint-
Lannes gebruikt de nieuwste methoden die het milieu respecteren en zorgen voor een duurzame 
aanpak die de impact op de natuur beperken. De familie Duffour bezit het Domaine Saint-Lannes sinds 
1955 en produceert zelf hun wijn sinds 1982. De familie Duffour heeft zijn productie voortdurend verder 
ontwikkeld met als belangrijkste doelstellingen: respect voor de streek, het benadrukken van lokale 
cepages en het plezier in het proeven van zijn wijnen. Colombard, Ugni-Blanc en Gros-Manseng 
vormen het grootste deel van de witte druivensoorten. Maar er is ook Sauvignon, Chardonnay en Petit-
Manseng aangepland. Deze cépages hebben een tevens een mooie expressie in de Gascogne. De 
totale wijngaard telt 70 ha. 

Land Type Jaargang 
Frankrijk Pittig Fruitig 2019 

Regio Droog/Zoet Flesformaat 
Gascogne Droog 75cl 

Houdbaarheid Appelatie Druivensoort 
2 jaar Côtes de Gascogne Sauvignon Blanc Chardonnay 

DOMAINE DES SCHISTES - ESSENCIAL BLANC 2019 €13,00 / fles - €74,00 / karton 

Beschrijving 

Essencial blanc is een assemblage van Vermentino, Grenache gris en Maccabeu, afkomstig van Oost, 
Noord-oostelijk gerichte wijngaarden in de gemeente Estagel. De ondergrond bestaat er uit 
ijzerhoudende leisteen. De druiven worden manueel geoogst en vergist in inox tanks. De wijn wordt niet 
overgepompt en ook niet gesulfiteerd om de frisse fruittoetsen te bewaren. De malolactische gisting 
wordt geblokkeerd om fraicheur de behouden. Het resultaat is een fris fruitige wijn met een fijne 
kruidigheid. De ondergrond van leisteen (schist) zorgt tevens voor een interessante mineraliteit. Een 
zeer mooi glas witte wijn! 

Domein 

De wijngaarden van het domaine des Schistes vormen een amfitheater naar de Middelandse zee, in het 
noorden afgebakend door het massief van Corbières en in het zuiden door de Pyreneeën. Hier, in de 
vallée de l’Agly op de gemeentes Estagel, Tautavel en Maury, bestaat een grote diversiteit aan 
bodemsoorten en exposities. Dat zorgt voor verschillende microclimaten die het mogelijk maken om 
wijnen met zeer diverse persoonlijkheden te maken. De schist of leisteenbodems die zowat overal terug 
komen geven de wijnen uit dit zeer warme klimaat een typische mineraliteit die zorgt voor fraicheur. 
Domaine des Schistes toont het grote potentieel van de wijnen van de Roussillon. 

 

Land Type Jaargang 
Frankrijk Aromatisch Fruitig 2019 

Regio Droog/Zoet Flesformaat 
Roussillon Droog 75cl 

Houdbaarheid Appelatie Druivensoort 
2 à 3 jaar Côtes du Roussillon Grenache gris Macabeu Vermentino 


