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Spumanté ‘Cuvée Honor’ Astoria 30 jaar rosé Venezia DOC
Deze spumanté is afkomstig uit Noord-Italië meer bepaald uit de Veneto regio.
De meeste spumantéwijnen zijn gekend voor hun fruitig, eerder zoet karakter, 
maar deze Astoria Cuvée Honor  is een droge bubbel met een mooie fruitigheid 
en  is gemaakt van 2 druiven: pinot noir en een locale Italiaanse druif: Raboso
Een ideaal aperitief!

Witte wijnen

Mc Gregor

De McGregor winery is gelegen in het Zuiden van de Robertson Wine Valley
in Zuid-Afrika. Het wijndomein werd in 1948 opgericht en is in het bezit van 
33 wijnboeren. 

De witte wijn die wij selecteerden is gemaakt van de Colombard druif. Deze 
druif wordt in Frankrijk veel gebruikt in de Armagnac regio om te distilleren,
gezien zijn hoge zuurtegraad. Door het zeer warme klimaat in Zuid-Afrika 
geeft de Colombard druif naast de zuren ook een heerlijke fruitigheid. Dit 
maakt dit wijntje tot een frisse passé-partout wijn. 

Bitacora

De winery Cuatro Rayas ligt in de Rueda regio in Spanje. Deze regio ligt op +- 
800m hoogte en heeft lange koude winters en zeer warme zomers. Het 
temperatuurverschil tussen dag en nacht zorgt voor een goede balans tussen 
de suikers en de zuren.

Deze wijn is gemaakt van de verdejo druif, welke de Sauvignon Blanc druif is 
van Spanje. Het is een wijn met frisse zuren en een droge strakke finale. 
Ideaal bij schaaldieren. 5,61€

6,90 €

9,87 €



Hans Greyl

Nieuw-Zeeland is gekend voor de beste sauvignon blanc wijnen ter wereld. 
Meestal zijn deze wijnen ook zeer geprijsd. We zijn erin geslaagd om toch een
schitterende sauvignon blanc te vinden aan een uitstekende 
prijs/kwaliteitsverhouding en dit zelfs uit dé regio bij uitstek in Nieuw-
Zeeland: Marlborough (gelegen in het Noordelijk deel van het Zuidereiland). 

Deze wijn is een mooi & betaalbaar alternatief voor de Franse Sancerre.

In de neus vind je toetsen van kruisbes,  citrus en gras. Zijn smaak doet 
denken aan appel, citrus, perzik en abrikoos. 

Deze wijn past  uitstekend bij salades, gerechten met geitenkaas en 
zeevruchten.

Rosé wijnen

Miolo

Miolo winery is de modernste winery van Brazilië gelegen in de Vale dos 
Vinhedos. Ze is meer dan 100 jaar in het bezit van de Italiaanse familie Miolo.

Deze rosé wijn is een fijne blend van de Cabernet Sauvignon & Tempranillo 
druif. 

Ideaal bij zeevruchten, wit vlees, pizza en zachte kazen.

Rode wijnen

Mc Gregor 

De McGregor winery is gelegen in het Zuiden van de Robertson Wine 
Valley in Zuid-Afrika. Het wijndomein werd in 1948 opgericht en is in het 
bezit van 33 wijnboeren. 

De rode wijn die we van dit domein selecteerden is gemaakt van de 
typisch Zuid-Afrikaanse pinotage druif. Deze druif is een kruising tussen 
pinot noir en cinsault druif.

               Deze wijn is kruidig, lichtjes getoast met aroma’s van rood fruit.

        Heel lekker bij winter bbq, stoofpotjes van wild en bij kazen.

   

9,78€

7,32 €

7,65 €



Vale Perdido

De winery Santos Lima is gelegen in de Lisboa regio in Portugal. De wijngaarden
liggen in een warme regio, maar hebben toch invloed van de koele zeebries van
de Atlantische Oceaan.

Deze lekkere rode wijn werd gemaakt van de lokale Portugese druiven : 
Castelão (Periquita), Tinta Miúda, Touriga Nacional en Tinta Roriz. 

In de neus vind je toetsen van hout gecombineerd met rijpe vruchten. Deze 
wijn heeft een volle smaak met aangename tannines.  Dit is een wijn die 
heerlijk smaakt bij  een eenvoudige spaghetti, risotto  of een veelzijdige 
tapasschotel. 

 770 Miles

De winery is gelegen in de Central Valley in Californië.

Zinfandel is een typische druif uit Californië die afstamt van de Zuid-Italiaans 
druif ‘Primitivo’.

Deze wijn heeft een subtiele smaak van rijpe rode bessen, lichte aroma’s van 
koffie en braambessen. Het is een wijn met zachte tannines en een mooie, 
aangename afdronk. Een wijn die zich gemakkelijk laat drinken.

         Deze wijn is heel lekker bij winter bbq, pasta’s met vleessauzen en 
                                      wildgerechten.

Serpaiolo – Endrizzi

Deze wijn wordt gemaakt door het Italiaans familiebedrijf Endrizzi.

Dit wijndomein heeft enerzijds wijngaarden in Trentino, maar heeft ook 
wijngaarden gelegen in Toscane. De Serpaiolo is een wijn afkomstig van hun 
Toscaanse wijngaarden.

Dit wijnhuis staat bekend voor zijn kwaliteitswijnen met een zeer laag 
sulfietgehalte. Dit dankzij de volledige handpluk en de allergrootste eisen die in 
de winery gesteld worden tijdens het maken van de wijn.

De serpaiolo is een schitterende blend van cabernet sauvignon, merlot en de 
typisch Toscaanse druif Sangiovese, waarbij de druiven 1 jaar rijping kregen op 
eiken vaten.

De wijn heeft een zeer mooie balans  tussen fruit, kruidigheid en de vanille 
dankzij de houtlagering. 

Dit is een echte topwijn die ideaal past bij wildgerechten, kazen of gewoonweg 
om van te genieten op een gezellige winteravond. 

5,47 €

6,80 €

13,02 €


