WIJNVERKOOP

LIMBURGER WERELDBURGER!
2022
WERELDWIJNEN
LIMBURGSE WIJNEN

OVER ONS

VZW MOET KUNNEN
Vzw Moet Kunnen organiseert dit voorjaar opnieuw een wijnverkoop. Na het succes van vorig jaar bieden we jullie dit
maal een selectie aan van maar liefst 32 heerlijke Limburgse én wereldwijnen.
Daarnaast hebben we ook drie mooie proefpakketten voor jullie samengesteld: het Akabe reis rond de wereld pakket, een
Bio pakket en een Deluxe pakket.
Uw bestelling wordt op 25 juni 2022 gratis* bij u thuis geleverd.
De opbrengst van deze verkoop gaat integraal naar de ondersteuning van Akabe Hasselt.

SCOUTS AKABE HASSELT
www.akabehasselt.be

Scouts Akabe Hasselt is een scoutsgroep die zich inzet voor kinderen en jongeren met en zonder een beperking, en dit
al meer dan 45 jaar. Vzw Moet Kunnen zorgt ervoor dat de scoutsleiding zich niet moet bezighouden met het onderhoud
van de lokalen waar de activiteiten plaatsvinden. Ze zorgt onder meer voor herstellingen en renovaties (zoals verwarming, sanitair, dak, ...). Daarnaast zorgt de vzw voor financiële ondersteuning. Om dit alles te kunnen blijven financieren
organiseren we deze wijnverkoop!

HOE WERKT HET?
1
Maak uw keuze in de lijst van de door ons aangeboden wijnen.
Alle combinaties van wijnen zijn daarbij mogelijk.

2
https://tinyurl.com/4mbnt63j

Geef uw bestelling door via het bestelformulier op deze link.

3
Na de bestelling ontvangt u een bevestigingsmail met daarin de betalingsinformatie.
Uw bestelling is pas definitief na betaling van het juiste totaalbedrag vóór vrijdag 17 juni 2022.

GRATIS
LEVERING

4
Wij leveren uw bestelling gratis* op zaterdag 25 juni 2022.

*Gratis thuislevering binnen Limburg bij
een bestelling vanaf 30 euro.
Een factuur is mogelijk bij bestellingen
boven de 300 euro.

AANBOD
ONZE TOPWIJNEN VAN LIMBURGSE BODEM
WERELDWIJNEN

BIO- EN NATUURWIJNEN

DOMENECH BRUT
METODO TRADICIONAL
jaartal:

-

soort:

mousserend

druif:

Macabeo, Parellada & Xarel-lo

herkomst: Spanje - Cataluña

€ 10,50
Decennia lang is Catalonië (rond Barcelona) al een interessant wijngebied. Parel is de
mousserende Cava, gevinifieerd volgens het traditionele principe, net zoals in Champagne,
maar op basis van de voor de regio typische druivensoorten Macabeo, Parellada en
Xarel-lo.
Wijndomein Domenech brengt hier een mooi en zeer toegankelijk glas fijne bubbels.
Goudgeel getint, briljant en fijn parelend. Vrij discrete neus met verse aroma’s van citrus
vruchten met lichte hints van citroen en limoen. Het smaakpalet biedt citrusvruchten met
een explosie van fijne belletjes, een vleugje appel, bloemen en rijp fruit. Aantrekkelijke
aroma’s van getoast brood, rond en erg zacht in de mond, goed fris en toch mondvullend,
netjes gevuld met rijp fruit, fris zuur en een aantrekkelijk bittertje op het einde. Kortom
een mooi gebalanceerde traditionele Cava. Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs!

WIJNDOMEIN HELSHOVEN
CHEEKY DEVIL

€ 17,00

jaartal:

2018

soort:

mousserend

Deze mousserende Belgische wijn bevat aroma’s van versgebakken toast en steenvruchten
gevolgd door een zachte finesse van citrusvruchten en witte pruim. Een finesse van
aroma’s met stevige zuurtjes en een bitter kantje in de afdronk. De naam “Cheeky Devil”
verwijst naar het karakter van deze wijn.

druif:

Souvignier gris

Het jaar 2018 was een uitzonderlijk oogstjaar met kwalitatieve Souvignier Gris druiven.

herkomst: België - Haspengouw

Foodparing: visgerechten of een heerlijk zoet dessert naar keuze.

ALMA NEGRA
BRUT NATURE MALBEC ROSÉ
jaartal:

-

soort:

mousserend

druif:

Mysterious blend met o.a.
Malbec en Pinot Noir

herkomst: Argentinië - Mendoza

€ 18,50

Een prachtige ontdekking, deze complexe Argentijn. Af en toe is het goed al onze voor
oordelen opzij te zetten en voor het onbekende te kiezen. Maar de eigenaar van deze
bodega is allesbehalve een onbekende, het is de befaamde wijnmaker Ernesto Catena.
Deze rosé zonder jaartal is gemaakt op basis van malbec van hoger gelegen percelen in
de vallei van Uco aangevuld met een beetje pinot noir.
Deze Brut Rosé met een heldere en zalmroze kleur biedt tal van fijne belletjes die opstijgen en bovenaan voor een romige mousse zorgen die na enkele ogenblikken verdwijnt
en een mooie cirkel van parels achterlaat. Als fijne rode draad ruiken we noordkrieken,
bosaardbeien en vooral frambozen. In de mond explodeert een frisse, ragfijne en heerlijke mousse die zich aansluit bij al dat fruit. Fraaie lengte en zeer versatiel. Naast het
aperitief dagen we u uit hem blind naast een hindefilet ‘grand veneur’ met aardappelen
en veenbessen te plaatsen. Maar ook een soepje van rood fruit of een bavarois van
frambozen zijn prima combinaties.

CHAMPAGNE THIÉNOT
BRUT
jaartal:

-

soort:

mousserend

druif:

45% Chardonnay, 35% Pinot
Noir, 20% Pinot Meunier

€ 42,50
Champagne Thienot Brut rijpt minimaal 4 jaar ‘sur lattes’ in hun kelders alvorens hij
op de markt komt. Fijne pareling, zachte mousse. Delicate, frisse uitnodigende neus, in
de mond opnieuw fijn en elegant met tonen van appel en peer. Fraîcheur in perfecte
combinatie met karakter. Een Champagne met charisma!

PS: ook te bestellen incl. mooie geschenkverpakking (+ 2 EUR)

herkomst: Frankrijk - Reims

CAL Y CANTO
‘FRUITY’ ROSADO
jaartal:

2021

soort:

rosé

druif:

Syrah

€ 6,50
Intense rosé kleur. Frisse neus met fruitige accenten. In de mond rond en soepel, fijn fruit.
Zeer veelzijdige rosé voor tal van gelegenheden.

herkomst: Spanje - Tierra de Castilla

HONORO VERA
ROSADO
jaartal:

2020

soort:

rosé

druif:

Tempranillo, Syrah

herkomst: Spanje - Jumilla

€ 10,00
De zomer in het glas! Rijke tonen van aardbeien, kers en watermeloen op het smaakpalet.
Een waardig eerbetoon aan de grootouders van de Gil familie met deze sappige rosé,
zoals de Honoro Vera wijnen zijn bedoeld. Prachtig droog in de finale en veel drinkplezier
door de intens fruitige aroma’s. Afkomstig van de bakermat van de wijnen van Juan
Gil, Jumilla en gemaakt met de druif monastrell. Volle kleur en rijkdom aan primaire
fruittonen. Heerlijk bij een zomerse maaltijdsalade maar uiteraard ook gewoon solo een
uitstekende keuze.

WIJNDOMEIN HOENSHOF
ROSÉ
jaartal:

2021

soort:

rosé

druif:

Souvignier gris, Merlot Khorus
& Muscat bleu

herkomst: België - Haspengouw

€ 12,00
Een interessante rosé wijn die de harmonie tussen verschillende nieuwe druivenrassen
voorstelt. De souvignier gris, merlot khorus & muscat bleu zijn speciaal ontwikkeld om in
de Belgische klimaattemperaturen te vertoeven. We genieten van een verfrissende finesse
met rood fruit zoals frambozen, aardbeien en rode bessen. Een gebalanceerd karakter
met lichte toetsen van zuurtjes.

Foodparing: Risotto met bospaddenstoelen en een heerlijk chocolade dessert.

CHÂTEAU DE L’ESCARELLE
PALM ROSÉ - ORGANIC
jaartal:

2021

soort:

rosé

druif:

Grenache, Syrah & Cinsault

€ 12,50
Prachtige, zeer verfijnde en elegante rosé met subtiele fraicheur. Super prijs plezier verhouding. De gerenomeerde wijnrecensent James Suckling bekroonde deze wijn onlangs met
90/100 en beschreef ‘m als volgt: Licht zalmroze in kleur met aroma’s van rozenbottel,
citroen, perzik, aardbei en botercrème. Medium-body met een romig en rond mondgevoel.
Fris en fruitig, gemaakt van organisch geteelde druiven.

herkomst: Frankrijk - Provence

ZWEEFTEEF
CHENIN BLANC
jaartal:

2021

soort:

wit

druif:

Chenin Blanc

€ 7,50
Heerlijk, uitnodigend, knisperfris en licht floraal boeket. Ook in de mond lekker fris met
toetsen van exotische vruchten en peer, delicaat en fijn, mooi ondersteund door frisse
zuren. Sappig en vol met een verrassende mineraliteit. Goede combinatie met gerechten
die veel groenten of schaaldieren bevatten. Maar ook heerlijk als frisse aperitiefwijn.

herkomst: Zuid-Afrika - Western Cape

YIRRAM
VCS

€ 9,00

jaartal:

2019

soort:

wit

druif:

Chardonnay,
Viognier & Sauvignon Blanc

Vieve kleur. In het boeket speelt de Viognier de eerste viool. In de mond wordt de
lichtvette Chardonnay heerlijk opgefrist door de inbreng van Sauvignon Blanc. Slimme
assemblage. Een ware foodwijn die breed inzetbaar is bij tal van gerechten.

herkomst: Australië - Murray Darling

PERLA DEL MAR BLANCO
jaartal:

2020

soort:

wit

druif:

70% Moscatel de Alejandría,
15% Sauvignon Blanc,
5% Chardonnay, 5% Viognier
5% Viura

€ 9,50
In een woord: wow! Wat een enorm aromatische en geparfumeerde wijn vinden we hier
in het glas?! Zuiver en glinsterend strogeel met lichte schittering en wat restgroen. Qua
boeket mooie verfijning van citrusvruchten en een ware explosie van exotisch fruit. De
Moscatel de Alejandría zorgt hier duidelijk voor een extraverte en volupteuse geurstart.
De smaak is ‘sec’ en heeft wat ‘zeste’ maar neigt zeker naar de zoetere en fruitigere
kant van het spectrum. De Sauvignon Blanc zorgt ten slotte voor een schone ‘zingy’
mineraliteit. Tezamen zorgt dit voor een expressieve foodfriendly wijn (top bij asperges),
ook heerlijk als aperitief.

herkomst: Spanje - Alicante

WIJNDOMEIN HOENSHOF
WIT
jaartal:

2021

soort:

wit

druif:

Muscaris, Johanniter
& Souvignier Gris

herkomst: België - Haspengouw

€ 11,50
“De perfect match” wijn, een uitzonderlijk samenspel tussen de speciaal gecreëerde nieuwe
druivenrassen (muscaris, johanniter en souvignier gris) om beter in het Belgische klimaat
te kunnen gedijen. Wij ervaren een frisse start met citrustoetsen en een knapperig pallet
van abrikoos, ananas en mango. Achter deze wijn schuilt een intensief en passioneel
proces om pure topkwaliteit van Belgische bodem af te leveren.

Foodparing: Tapa’s of prima als aperitief.

LADYBIRD CHENIN BLANC
ORGANIC
jaartal:

2021

soort:

wit

druif:

Chenin Blanc

€ 11,50
Laibach toont dat ook de Chenin Blanc best zonder hout kan. De 25-jarig oude ‘bush
vines’ geven al het beste van dit druivenras: rijp exotisch fruit in de neus (ananas en
witte perzik) dat ook in de mond duidelijk opnieuw naar voor komt en de wijn behoorlijke body geeft. Het tikkeltje vettigheid geeft de wijn uitgelezen culinaire aspiraties
maar door zijn voldoende zuren misstaat hij evenmin niet bij het aperitief. Zowaar een
prachtige versatiele wijn!

herkomst: Zuid-Afrika - Stellenbosch

JEROM WINERY
CHARDONNAY
jaartal:

2020

soort:

wit

druif:

Chardonnay

herkomst: België - Haspengouw

€ 12,50
Een zeer elegante Chardonnay met toetsen van tropisch fruit, sappige perzik en pruim
alsook een hint van pompoen en gebakken appeltjes. Wij denken dat het “wel eens uit
de hand kan lopen” met deze topper.
Deze blend werd gecreëerd in samenwerking met Benoît Couderé, Beste Sommelier van
België in 2015 en oud-sommelier van sterrenrestaurants.

Foodparing: Vol-au-vont met frietjes of Mechelse koekoek met champignonroomsaus.

MÁS QUE VINOS
LOS CONEJOS MALDITOS BLANCO - NATUURWIJN
jaartal:

2020

soort:

wit

druif:

Malvar & Airén

herkomst: Spanje - Tierra de Castilla

€ 13,50

Deze wijn wordt gemaakt van organisch geteelde druivensoorten (Malvar en Airén), geplant in een kalk/kleibodem. De wijngaarden bevinden zich op 750m hoogte en genieten
van een continentaal klimaat. Deze wijn ontleent zijn komische naam aan het feit dat
deze druivenstokken erg geplaagd worden door konijnen, die een neus hebben voor de
lekkerste en rijpste druiven en ze vervolgens opeten. Omwille van dit feit is de oogst (die
in september met de hand wordt gedaan) qua volume steeds erg beperkt.
De druiven worden op natuurlijke wijze gefermenteerd in amforen (incl. schil en steeltjes).
Verder wordt de wijn niet geklaard, noch gefilterd en wordt slechts een absoluut minimum
aan sulfieten toegevoegd. Dit resulteert in een heerlijk pure wijn met toetsen van kweepeer, steenfruit (perzik, abrikoos), gedroogde kruiden, walnoot en een mooie mineraliteit.
Interessante bitters geven spanning in de frisse afdronk. Door zijn magnifieke puurheid
is dit een wijn die prachtig combineert met verfijnde gerechten.

WEINGUT CLAES
KABINETT TROCKEN ‘TRITTENHEIMER APOTHEKE’ RIESLING
jaartal:

2020

soort:

wit

druif:

Riesling

herkomst: Duitsland - Moezel

€ 15,50

Genoemd naar zijn overgrootvader Nikolaus Schmitt, met als roepnaam ‘Claes’, is Niko
Schmitt de 7de generatie wijnmaker. Het domein is gelegen in Trittenheim, omhelsd door
de Moezel met 5 ha wijngaarden die verdeeld zijn over 25 aparte percelen.
Aan de overkant van de Moezel vinden we de zeer steil gelegen “Trittenheimer Apotheke”
wijngaard die deze prachtige 100% Riesling heeft voortgebracht. Het betreft bovendien
een Kabinett Trocken”Prädikatswein”, een garantie voor kwaliteit in het strenge Duitse
classificatiesysteem.
In het glas toont deze wijn zich echter allesbehalve streng, zoals sommige zware en
zoetige Rieslings. Neen, deze wijn is floraal en fruitig in de neus en smaak met toetsen
van mango, perzik en groene appel. Gekenmerkt door een heerlijke doordrinkbaarheid,
frisheid en mineraliteit in de mond. De Trittenheimer Apotheke wijngaard zit boordevol
leisteen waardoor de mineraliteit fenomenaal tot uiting komt en een schitterend geheel
vormt in combinatie met de steenvruchten aroma’s. Rins, slank en puur!

JOEL GOTT
UNOAKED CHARDONNAY
jaartal:

2016

soort:

wit

druif:

Chardonnay

herkomst: USA - California

€ 20,00
Joell Gott richtte zijn wijndomein op in 1996 met een duidelijke visie: schone, goed
gebalanceerde, complexe en tegelijk elegante wijnen uit Californië. En daar slaagt hij
bijzonder goed in. De “Joel Gott” wijnen ontgoochelen nooit, ze weerspiegelen mooi de
typische druivensoorten gekoppeld aan een tikje terroir.
Dit zien we terug in deze prachtige “unoaked” Chardonnay met aroma’s van meloen,
ananas en groene appel met hints van citroen. De druiven werden geoogst in 2016
waardoor deze wijn intussen een hele tijd op fles gerijpt heeft. En dat werpt dan weer
figuurlijk zijn vruchten af! In de mond opent de wijn met heldere fruitaroma’s, wat leidt
tot een stevig en rond mondgevoel in het midden van de mond. Deze wijn biedt een
mooie volle body, een prachtig geïntegreerd smakenpalet met een boterig toetsje alsook
een frisse mineraliteit bij de afdronk. Dit is jouw unieke kans om een mooie Californische
‘pur sang’ Chardonnay zonder invloed van hout in huis te halen! Uw gasten zullen versteld
staan van het feit dat dit een wijn van 2016 is!

LA SCELTA DI ANGELINA
NERO D’AVOLA
jaartal:

2018

soort:

rood

druif:

Nero d’Avola

€ 7,50
Nero d’Avola kent vele gezichten in Sicilië, van subtiel tot krachtig, van heel simpel tot
bijzonder lekker. Zeer herkenbaar in het glas met een explosie aan aroma’s als zwarte
bessen, rood fruit. Maar deze wijn biedt in de smaak ook specerijen, licht peperig en
zachte ronde tannines. Deze mooie Nero d’Avola blinkt uit in subtiliteit met de juiste
finesse. Zéér warm aanbevolen!

herkomst: Italië - Sicilië

CLAYTON ROAD
PINOT NOIR
jaartal:

2021

soort:

rood

druif:

Pinot Noir

€ 10,00
Mooie fonkelrode, typische lichte Pinot Noir kleur. Het boeket geurt naar fijn, delicaat
fruit (framboosjes, bosaardbeitjes), ook een tikje aards. In de mond weelderig, gedistingeerd, zacht romig en fluweel. Heerlijk sappig rood fruit in een ragfijne structuur, mooie
mineraliteit (afkomstig van de uitzonderlijke terroir) met een tikje sous bois. Verrassend
lange afdronk. Een ware ontdekking!

herkomst: Australië - Murray Darling

HONORO VERA
MONASTRELL BIO
jaartal:

2020

soort:

rood

druif:

Monastrell

herkomst: Spanje - Jumilla

€ 11,00
Deze wijn wordt gemaakt van druiven uit de biologische wijngaarden overeenkomstig met
de regels van de Europese Unie en de Verenigde Staten. De wijnstokken zijn aangeplant op
kalksteen bodems zonder irrigatie. In de regio is regen slechts schaars waardoor de wortels diep op zoek moeten naar water. Hierdoor krijgen de druiven de ware ‘terroir’ mee.
Zéér donkere geconcentreerde kleur. In de neus hoofdzakelijk zwarte vruchten en mine
ralen. De aanzet in de mond is sappig en volfruitig (pruimen, bramen, jam) met zachte
tannines en een tikje kruidnagel. Lange, opnieuw sappige afdronk. Schitterende wijn voor
een prijsje.

CAVE DES VIGNERONS DE MONTFRIN
CÔTES DU RHÔNE ROUGE ‘SILEX’
jaartal:

2019

soort:

rood

druif:

Grenach, Syrah & Mourvèdre

herkomst: Frankrijk - Côtes du Rhône

€ 11,50

Prachtige rode Rhônewijn op basis van het klassieke “GSM” druiventrio (Grenache, Syrah
& Mourvédre) zoals we hem graag hebben: granaatrood, heerlijk geurend naar rode
bloemen, Morellokersen, granaatappel en cranberry. Aroma’s die integraal terugkomen in
de vrij vette, fruitgedreven en vlezig-fluwelige smaakstructuur die verder wordt aangevuld
met witte peper en kruiden die zo uit het maquis lijken geplukt te zijn (jeneverbes,
rozemarijn, laurier) en ten slotte een violette-staartje. De 14% alcohol zorgt voor volume
i.p.v. overdreven peperigheid. Heerlijk glas wijn!

JUAN GIL
YELLOW LABEL
jaartal:

2020

soort:

rood

druif:

Monastrell

herkomst: Spanje - Jumilla

€ 11,50
Nu al een klassieker, deze “Yellow Label” Monastrell van de Juan Gil familie. Handgeplukte
Monastrell met een fermentatie gedurende 4 maanden op deels Franse/deels Amerikaanse
eik.
De enorm hoge productiekwaliteit en ervaring van het wijnhuis resulteren in een prachtige en intense wijn met een diepe kersenkleur. Krachtige, attractieve fruitaroma’s van
frambozen, violetjes en braambessen die zeer mooi in balans blijven in de lange afdronk.
De houtlagering is duidelijk merkbaar maar zeker niet overheersend of storend. Kortom,
gewoonweg een heerlijk glas rode wijn! Een voltreffer voor de goede tafel.

WIJNDOMEIN HOENSHOF
ROOD
jaartal:

2021

soort:

rood

druif:

Cabernet Cantor, Cabernet noir
& Cabernet Cortis

herkomst: België - Haspengouw

€ 12,50
Cabernet Cantor, Cabernet Noir en Cabernet Cortis zijn speciaal ontworpen druivenrassen
die deze rode wijn een typisch karakter geven. We genieten van een lichte, jonge en
fruitige wijn met een boeket van verse rode vruchten. Sappige rode kers, aardbei en
pruim. De afwezigheid van krachtige tannines (inox fermentatie) zorgt ervoor dat dit een
zeer fris rood zomerwijntje is!

Foodparing: Kaasplankje, huisgemaakt stoofvlees of een heerlijk gerechtje van wild.

CANTINA SAMPIETRANA
‘68 VIGNAIOLI’ PRIMITIVO
jaartal:

2020

soort:

rood

druif:

Primitivo

€ 17,50
De Primitivo druif wordt meestal in één adem genoemd met de Californische Zinfandel.
Intens robijnrode kleur. In de neus rijp, zwart fruit maar ook wat tonen van vanille. In
de mond elegant, soepel en intens, zoals een Primitivo moet zijn. Luxe-editie van het
domein, gebotteld in speciale imposante Bordeauxfles. Selectie van de beste percelen en
oudste wijnstokken, zeer geconcentreerd. Heerlijk bij oude kazen, geroosterd vlees, wild, of
een heerlijk glaasje zo! Een bestseller tijdens onze wijnverkoop van vorig jaar!

herkomst: Italië - Puglia

GUIDOBONO
BARBERA D’ALBA
jaartal:

2020

soort:

rood

druif:

Barbera

herkomst: Italië - Piëmonte

€ 18,00
Tenuta Guidobono is een fiere ambassadeur van de Roero regio in Piemonte. Het kleine
domein nestelt zich in het hartje van de Roero en kan terugblikken op een serieuze traditie in wijn. De wijngaarden van het 35ha grote domein spreiden zich over verschillende
dorpjes, en prijken allen tegen de heuvels van het mooie glooiende landschap.
Guidobono scoort wat rood betreft naast zijn uitmuntende, bijzonder aristocratische
Barolo eveneens met enkele schitterende Barbera’s. Dit is een wijn met prachtige fruitconcentratie in combinatie met veel elegantie. Toetsen van kersen en fris rood fruit met
een mooie aciditeit en balans. De lijn bij Guidobono is duidelijk: fijn, elegant, mooi zacht
en geraffineerd.

PURAMUN
RESERVA MALBEC
jaartal:

2013

soort:

rood

druif:

Malbec

herkomst: Argentië - Mendoza

€ 22,00
Uitmuntende, hoge kwaliteitswijn gemaakt door het wijnhuis van Pepe Galante, een
Argentijnse wijnmaker die door velen wordt gezien als grondlegger van de moderne
wijnbouw in Argentinië.
En ook dit is een typische Pepe Galante-wijn. Rijke en flirtende fruitaroma’s met voornamelijk donker fruit. Enorm vol en rijk met een stevig pepertje en een vleugje kruidig
heid. De tannines zijn volmondig en pittig maar toch reeds fluweelzacht afgerond door
de ouderdom. De stevige body en kracht van deze wijn zorgen ervoor dat dit dé perfecte
compagnon is voor uw volgende BBQ, wie weet wel gepaard met een mooie Argentijnse
steak en chimichurri? Kortom een wijn met finesse en gratie. Robuust en levendig. Bravo!

WIJNDOMEIN HELSHOVEN
STIERENBLOED
jaartal:

2019

soort:

rood

druif:

Cabernet Cantor, Cabernet
Dorsa & Cabernet Cortis

herkomst: België - Haspengouw

€ 22,50
Een passioneel proces van Haspengouwse bodem typeert deze wijn. We genieten van
krachtige aroma’s van vol rood fruit met rijpe stevige tannines. Een echte krachtpatser!
Cabernet dorsa geeft een complex boeket van rode en zwarte vruchten, zoals frambozen,
zwarte bessen, pruimen en cassis. De druif heeft een aardige hoeveelheid tannines, veel
suikers en een milde aciditeit. Cabernet cortis zorgt voor de kruidigheid. Cabernet cantor
geeft de wijn zowaar nog meer structuur en kracht. In de smaak is er ook een hogere
aciditeit met meer rode vruchten.
De naam “Stierenbloed” is een verwijzing naar de bekende Hongaarse wijn Egri Bikavér.
Bikavér is een donkerrode, stevige en kruidige wijn. De donkerrode kleur van de wijn zou
lijken op de kleur van stierenbloed.

Foodparing: Gebraden lamsbout met pikante mosterd of T-bone steak met krielaard
appeltjes gebakken in rozemarijnsaus.

JUAN GIL
BLUE LABEL
jaartal:

2019

soort:

rood

druif:

60% Monastrell, 30% Cabernet
Sauvignon, 10% Syrah

herkomst: Spanje - Jumilla

€ 33,00
Een voltreffer van formaat uit het zonnige Spanje! Deze blue label is de exclusieve en
slechts in beperkte mate verkrijgbare luxe wijn van het befaamde wijndomein Juan Gil.
Een blend van 60% Monastrell, 30% Cabernet Sauvignon en 10% Syrah. De wijnstokken
zelf zijn meer dan 70 jaar oud en geplant op 700m hoogte. Alle drie de druivensoorten
worden afzonderlijk gevinifieerd en rusten 18 maanden in Amerikaans en Franse eik.
Zéér donkere, bijna inktzwarte kleur. Een weelderige en krachtige wijn met in het boeket
een overvloed aan zwart fruit en bosvruchten. In de mond en afdronk zeer rijkelijk met
vanille, chocolade en getoast hout, vol en geconcentreerd, een wijn met power en veel
charisma. Magnifiek!

PS: deze wijn is ook verkrijgbaar in magnumformaat (1,5l) aan 66 EUR. Een prachtig
cadeau, in het bijzonder omdat dit het ideale formaat is om de wijn in de kelder verder
te laten rijpen en evolueren.

DOMAINE BERTRAND BACHELET
MARANGES 1ER CRU ‘CLOS ROUSSOTS’ ROUGE
jaartal:

2018

soort:

rood

druif:

Pinot Noir

herkomst: Frankrijk - Bourgogne

€ 40,00

We zijn trots om u dit jaar deze exclusieve Côte de Beaune Premier Cru aan te kunnen
bieden als topwijn van onze wijnverkoop. Aan het roer van Domaine Bertrand Bachelet
staat intussen al de vierde generatie van een wijnbouwersfamilie, diepgeworteld in de
Bourgondische wijntraditie.
De appelatie Maranges ligt helemaal in het zuiden van de Côte de Beaune en bevat 7
Premier Crus waaronder “les Clos Roussots”, die door haar meest zuidoostelijke ligging en
terroir de stevigste en meest “full-bodied” wijnen aflevert van deze appellatie.
In het glas vinden we een elegante en levendige, verfijnde Bourgogne, uiteraard 100%
Pinot Noir. Een rijke, voorname neus met herkenbare tonen van cassis, zwarte en rode
bessen. Soepel en rond in de mond met opnieuw cassis, rood en gekonfijt fruit met een
plezierig spel van aciditeit en fluweelzachte, warme tannines. Zeer subtiele toetsen van
vanille en ceder afkomstig van het eikenhout. Het geheel wordt afgesloten met een lange,
harmonieuze en smaakvolle afdronk. Een waar genot en voor u bovendien een unieke
kans om een Côtes de Beaune Premier Cru van een topvintage aan te schaffen voor een
(naar Bourgondische termen) zeer schappelijke prijs.

VAN ZELLERS
WHITE PORTO
jaartal:

-

soort:

porto

druif:

Gouveio Malvasia Fina
Moscatel Galego Rabigato
Viosinho

herkomst: Portugal - Douro

€ 15,00
Eén der allergrootste specialisten van Porto in de mooie Douro vallei is ongetwijfeld
Cristiano Van Zeller. Na een jarenlange carrière als eigenaar en directeur bij het Porthuis
Quinta do Noval, hetgeen verkocht werd in 1993, legde Cristiano zijn hart nog specifieker
in de ontwikkeling van een selectie wijnen van het allerhoogste niveau.
De basis is afkomstig van de beste wijngaarden van de Douro met specifieke en grote
terroirs. Vergeet de zwoele en overzoete stijl van de vele commerciële huizen en maak
kennis met de grote traditionele Porto’s als voorheen. De relatief donkere kleur alleen al
verraadt dat dit geen standaard “witte porto” is.
Een aanrader voor deze zomer is “Portonic” een heerlijke, niet al te sterke variant op
Gin & Tonic: Meng 5cl koude witte porto met 10cl tonic en voeg vervolgens ijsblokjes,
gember en wat munt toe. Werk af met een schijfje sinaasappel.

PS: deze porto is ook beschikbaar in Tawny (deze stond vorig jaar op de lijst) of Rood
aan dezelfde prijs.

WIJNDOMEIN HOENSHOF
CIDER LAMBIEK
jaartal:

2018

soort:

cider

appel:

Cox, Renette, Bellefleur, Elstar
& Schone van Boskoop

herkomst: België - Haspengouw

€ 11,50
Voor deze Cider-Lambiek blend spreken we vooral Geuze & Lambiek liefhebbers aan (u
kan hem bijvoorbeeld vinden op bierapp Untappd in plaats van Vivino). Cider, gemaakt
van verschillende “oude” appelsoorten geoogst begin september 2017. Deze appelsoorten
worden vaak geprezen in de gastronomie omwille van hun complexe aroma’s en frisse
zuren. We ervaren hier een interessant citrusrijk aroma met toetsen van groene appel
en pompelmoes.
Na een rijping van 24 maanden is de wijn klaar voor verkoop. De gisten, die niet uit de
fles worden verwijderd, geven deze blend een uitzonderlijke smaak en het potentieel om
nog lang te rijpen. De wijn zal zo blijven ontwikkelen in de fles.

Foodparing: Asperges op Vlaamse wijze alsook een fris slaatje met basilicum of een lekker
stukske Limburgse vlaai.

WEINGUT CLAES
DRUIVENSAP
jaartal:

-

soort:

druivensap

€ 6,00
Heerlijk druivensap, niet zozeer een “non-alcoholische wijn” maar gewoon puur natuur
in je glas! Zeker niet overdreven zoet maar gewoonweg lekker! Een aanrader voor jong
en oud.

herkomst: Duitsland - Moezel

PAKKETTEN
ONZE TOPWIJNEN VAN LIMBURGSE BODEM
WERELDWIJNEN

PAKKET 2

PAKKET 1

REIS ROND DE WERELD

€ 68,00

Cava Domenech Brut - Método Tradicional - Penedès

mousserend

Spanje

Zweefteef - Chenin Blanc (2021)

wit

Zuid-Afrika

Yirram - ‘VCS’ (2019)

wit

Australië

Wijndomein Hoenshof - Rosé (2021)

rosé

België

Cantina Sampietrana ‘68 Vignaioli’ - Primitivo (2020)

rood

Italië

Cave des Vignerons de Montfrin - Côtes du Rhône Rouge ‘Silex’ (2019)

rood

Frankrijk

BIO- EN NATUURWIJNEN

€ 47,00

Laibach ‘The Ladybird’ - Chenin Blanc (2021)

wit

Zuid-Afrika

Más Que Vinos - Los Conejos Malditos Blanco (2020)

wit

Spanje

Château de l’Escarelle - Palm Rosé (2021)

rosé

Frankrijk

Honoro Vera - Monastrell Bio (2020)

rood

Spanje

PAKKET 3

DELUXE PAKKET

€ 123,00

Alma Negra - ‘Brut Nature’ Malbec Rosé Sparkling

mousserend

Argentinië

Wijndomein Hoenshof - Wit (2021)

wit

België

Joel Gott - ‘Unoaked’ Chardonnay (2016)

wit

USA

Wijndomein Hoenshof - Stierenbloed (2019)

rood

België

Guidobono - Barbera d’Alba (2020)

rood

Italië

Juan Gil - ‘Blue Label’ (2019)

rood

Spanje

