
 

 

Witte wijnen
Nederland

Schouwen-D®uiveland  Barrique  €65,00

Wijnhoeve de Kleine Schorre,  Dreischor Zeeland
Pinot Blanc, Pinot Gris, 2018

In 2001 zag Wijnhoeve De Kleine Schorre 
het Zeeuwse licht. In samenwerking met het 
gerenommeerde Luxemburgse wijnbedrijf 
Cep d’Or is een strenge selectie van druiven 
gemaakt. De keuze van de druivenrassen is 
gebaseerd op een aantal criteria. Een daarvan is 
dat de wijnen naadloos aan moeten sluiten op het 
goede dat Zeeland al sinds jaar en dag te bieden 
heeft, namelijk de Zeeuwse Zilte Zaligheden. 
Deze zilte zaligheden bestaan uit: mosselen, de 
Oosterscheldekreeft, oesters, platvis, lamsoor en 
zeekraal. De keuze van de druivenrassen is daarom 
gevallen op de Pinot Gris, Pinot Blanc, Rivaner en 
Auxerrois. Momenteel zijn er al 42.000 wijnstokken 
gepland. De wijngaard is uitgegroeid tot 10 ha en 
is daarmee een van de grootste wijngaarden van 
Nederland.

De Schouwen-D®uiveland Barrique is een blend 
van de Pinot Blanc en de Pinot Gris welke heeft 
mogen rijpen op eiken vaten. In het glas heeft 
hij een heldere strogele kleur. In de neus is de 
wijn aromatisch met citrus, vanille, acacia, perzik, 
karamel, noten maar na een paar keer walsen in 
het glas bespeuren we abrikoos en vlierbloesem. In 
de mond is de Barrique krachtig en vol. De eiken 
veroudering is zeker te proeven met de vanille 
tonen maar ook hier blijft deze prachtige wijn 
elegant en fris.

Frankrijk

Toques&Clocher  €65,00

Toques&Clocher “Clocher de Ladern sur Lauquet”, 
Limoux
Terroir Méditerranéen (vat 109), chardonnay  2019 

De Veiling  ‘ Toques et Clochers’ in Limoux is 
inmiddels wereldwijd bekend! Een strenge selectie 
van de beste vaten van de 40 dorpen zorgen voor 
een unieke kwaliteit. Selectie gemaakt door de 
beste sommeliers en oenologen van Frankrijk...
het zijn maar 110 vaten. Als u deze smaak en 
kwaliteit wil drinken in de Bourgogne dient men 
2 a 3 keer meer te betalen, en dat weten veel 
sterrenzaken in Nederland en daar buiten. Dit 
is de absolute la crème de la crème, met een 
ongekende smaakervaring. Deze wijn werd een 
paar jaar geleden door de Wine Advocat de ‘black 
diamond’ from France genoemd! Een absolute top 
Chardonnay.

Clocher de Ladern sur Lauquet is een typische 
Méditerranéen style, lekker dik en vet, rond romig. 
Misschien wel beter dan een Meursault…

Condrieu  €90,00

Cave Yves Cuilleron, Côtes du Rhone
Viognier 2019
Yves Cuilleron vertegenwoordigt de derde 
generatie van wijnmakers. Cave Cuilleron bestaat 
sinds 1920. In 1987 is het domein via zijn grootvader 
en oom in handen van Yves gekomen. Samen met 
François Villard is Yves Cuilleron tegenwoordig 

één van de grootste talenten in de noordelijke Rhône. 
Wine Spectator noemt hem de leider van de nieuwe 
generatie wijnmakers in de Condrieu.
Deze Yves Cuilleron La Petite Cote heeft een lichtgele 
kleur. In de neus vinden we aroma’s van exotisch fruit, 
gekonfijte abrikozen en perzik. Toetsen van honing 
met citroenschil aroma’s. In de mond is de wijn fris en 
fruitig Smakelijk en sappig, intens en uitgebalanceerd, 
toegankelijke stijl, lengte, fruit en kracht, volheid, bijna 
honingachtig in rijkdom, mooi in balans.

Oostenrijk

Federspiel Gruner Veltliner  €65,00

Weingut Knoll, Warschau 
Gruner Veltliner 2019 

De famillie Knoll heeft het Oostenrijkse wijnhuis sinds 
1825 in haar bezit. Inmiddels heeft Weingut Knoll 
meer dan 16 hectare aan wijngaarden op de toplocatie 
rondom Unterloiben, Wachau. Knoll’s etiketten zijn 
herkenbaar aan de heilige St. Urbanis en zijn sinds 
de jaren 60 onveranderd gebleven, evenals hun 
topkwaliteit. Dit etiket is afkomstig van door een 
Wachauer kunstenaar gemaakt schilderij, dat is gekocht 
door de familie Knoll. 

In de wijngaarden en wijnkelders gebeurd alles zo 
traditioneel mogelijk, er wordt weinig ingegrepen 
en de alle druiven worden met de hand geplukt. De 
wijnen zijn jong goed drinkbaar maar tonen pas echt 
hun waren potentieel na enkele jaren rijping op fles. 
Federspiel Gruner Veltliner is een zeer fruitige en 
verfijnende wijn gemaakt van 100% Gruner Veltliner. 
De wijn is sappig, elegant en kruidig tegelijk. Dit is een 
typische Gruner Veltliner met het aroma van witte 
peper en de minerale afdronk. 

Italie 

Antinori Cervaro della Sala  €110,00

Antinori Cervaro della Sala, Umbrië
Chardonnay Grechetto 2019

Uit Umbrië komt deze superwijn van Antinori, die kan 
wedijveren met een prachtige Bourgogne. Complex 
door de lagering in houten vaten. De wijn is vernoemd 
naar de familie die Castello della Sala in de 14e eeuw 
in bezit had. Conti Della Cervara. De druiven van deze 
mooie witte wijn komen van de 15 tot 20 jaar oude 
wijngaarden van het domein Castello della Sala. De 
wijngaarden liggen op een hoogte tussen de 200 en 
400 meter. De grond is kalkrijk, vol met fossielen van 
de zee en klei. Direct na de pluk worden de druiven 
gekoeld om ervoor te zorgen dat zij vrij koud in de pers 
terecht komen. De druiven worden separaat geperst 
en gefermenteerd. Om een zo mooi mogelijk aroma 
te verkrijgen worden de schillen ca. 8 uur in de most 
geweekt. Voor de verdere gisting van de wijn gaat 
deze, gedurende 15 dagen, in 225 liter grote Frans eiken 
barriques. De verdere rijping geschiedt daarna voor ca. 
5 maanden in houten barriques. Voordat de wijn wordt 
gebotteld wordt de blend gemaakt. Vervolgens blijft 
de wijn voor verdere rijping nog zo’n 10 maanden op de 
fles in de kelders van het domein.
In het glas heeft deze een fraaie strogele kleur met 
in de neus een complex fruitig bouquet waar hints 
van citrus, ananas, peren en vanille (van het hout) in 
zijn te ontdekken. De smaak is mooi, vol en met een 
duidelijk karakter. Verder zijn hints van bloemen te 
ontdekken.  door een volle, romige indruk in de smaak: 
onmiskenbaar een Chardonnay, de Grechette-druif 
zorgt hier voor een originele mineraalachtige tonen de 
zeer lange afdronk maakt de wijn nog specialer. 

Spanje 

Belondrade Y Lurton  €85,00

Belondrade, Rueda
Verdejo, 2019

Belondrade & Lurton wordt beschouwd als de beste 
witte (Verdejo) wijnen van Spanje. Beide gemaakt van 
zeer oude Verdejo wijngaarden (waarbij die van Ossian 
wel extreem oud zijn). Gemaakt van 100% Verdejo 
gist en rijpt hun wijn op eikenhouten vaten. Voor de 
botteling wordt de wijn uit de verschillende vaten met 
elkaar gemengd in roestvrijstalen cuvees. De wijn wordt 
slechts licht gefiltreerd. Er worden in totaal enkele 
10.000-en flessen van gemaakt gemaakt waarvan er 
maar zeer beperkt naar Nederland wordt geleverd. 
Overigens gingen er van de oogst in het verleden 2.500 
flessen naar het restaurant van El Bulli (volgens kenners 
was dit één van de beste restaurants ter wereld gelegen 
nabij Barcelona) en was dit de favoriete wijn van Johan 
Cruijff.
Op de neus wit fruit en licht gebrande aroma’s van 
de deels nieuw eikenhouten vaten en in de smaak 
rijpheid, en vetheid, maar toch voldoende fris door de 
juiste balans met de aanwezige zuren. Een werkelijk 
schitterende en bijzondere wijn.

Verenigde Staten 

Bernardus  €65,00/115,00 (magnum)

Bernardus, California 
Chardonnay, 2019

Bijna bij toeval verwierf de voormalig Nederlandse 
autocoureur Ben Pon (u weet wel van de Pon familie 
welke o.a. importeur is van VW, Audi en Porsche) in 
1989 een stuk land op de Californische hellingen achter 
Carmel Valley Village. Hier startte hij zijn Bernardus 
Winery met als doel wijnen te produceren die de 
grootste Bordeaux en Grand Cru’s evenaren. De 
wijngaarden in de Carmel Vallei zijn zorgvuldig beplant 
met diverse druivensoorten,waaronder Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot en 
Sauvignon Blanc. Terwijl de Bordeaux stijlvariëteiten 
in de wijngaarden in Carmel Valley groeien, wordt 
de Chardonnay gecultiveerd in koele zeeklimaten, 
namelijk in de Monterey Bay. Druiven van andere 
appellaties in Californië worden gebruikt om nuances in 
de Bernardus blends aan te brengen.
Deze fraaie chardonnay heeft een houtlagering mogen 
ondergaan van ruim 15 maanden. De druiven voor dit 
pareltje worden uiteraard allen met de hand geoogst 
zodat alleen het beste sap voor deze wijn gebruikt 
word. Door de lange houtlagering is de kleur diep goud 
geel. In de neus ruiken we gekruide appelschijfjes, 
citroentaart en oranjebloesem met hints van gebakken 
brood, brioche en marsepein. In de mond vallen de 
mooie frisse zuren op met wat citrus smaken plus een 
vleugje piment op de afdronk.



 

Rode wijnen
Frankrijk

Pommard  €100,00

Olivier Leflaive Pommard, Bourgogne 
Pinot Noir, 2014

De naam Leflaive is een begrip in de Bourgogne. 
Olivier besloot in 1984 samen met zijn broer 
Patrick hun eigen bedrijf op te starten, met op de 
achtergrond oom Vincent van Domaine Leflaive. 
En wij zijn er trots op de importeur te zijn van deze 
schitterende wijnen.
Wijnmaker Franck Grux heeft de regie in handen 
en doet dat meer dan uitstekend. De wijnen van 
Olivier Leflaive worden geprezen over de gehele 
wereld. Deze vinden dan ook gretig aftrek in ons 
land. Inmiddels zijn twaalf hectare in eigen bezit in 
acht verschillende appellaties.

Deze mooie Pinot Noir heeft een donkerrode kleur, 
neigend naar zwart.
De fruitige geur opent met aroma’s van kersen, 
bramen en zwarte bessen, gevolgd door kruiden en 
viooltjes. De volle smaak heeft aroma’s van kersen, 
aardbeien en kruiden.

Palmer Alter Ego  €150,00

Chateau Palmer Alter Ego, Bordeaux
Merlot, Cabernet Sauvignon,Petit Verdot, 2019

Achter elke geweldige wijn zit een geweldig terroir. 
Zo ook bij Chateau Palmer die gelegen is op een 
lange strook land gelegen tussen de Atlantische 
Oceaan en de monding van de Gironde. Het land 
is goed gedraineerd, rijk aan de afzettingen van 
de rivieren de Garonne en de Dordogne, maar 
schoongewassen van organisch materiaal. Het is 
moeilijke grond voor landbouw, maar uitzonderlijk 
voor druiventeelt. Uiteraard hebben de wijnstokken 
ook goede verzorging nodig om optimaal te 
kunnen presteren. En dat is de medewerkers van 
Chateau Palmer zeker toevertrouwd! Vol passie 
en liefde voor de wijnstokken bewerken ze het 
veeleisende terroir. De mannen en vrouwen van 
dit wijnhuis zijn meer dan alleen maar collega’s. 
Met elkaar omarmen ze de gemeenschappelijke 
kernwaarden van Château Palmer en zijn ze dus 
uitermate dynamisch, nieuwsgierig, gepassioneerd, 
ruimdenkend en vastberaden. Kortom, ze leven 
voor en met de wijngaarden.

De 2014 Palmer Alter Ego van Château Palmer uit 
de Margaux is samengesteld uit 51% Merlot, 40% 
Cabernet Sauvignon en 9% Petit Verdot. De Alter 
Ego  is diep granaat-paars van kleur en komt uit 
het glas met levendige zwarte frambozen, zwarte 
kersen en geplette zwarte bessen, plus hints 
van zwarte en witte peper, menthol, potlood en 
kardemom. Medium-bodied, zeer elegant voor 
een Margaux. De smaak is geladen met energie, 
met expressief, helder zwart fruit en stevige, 
fijnkorrelige tannine ’s, die lang en levendig 
eindigen.

Bad boy  €60,00

Chateau Valandraud , Bordeaux 
Merlot, 2019

Hij produceert wijn zonder traditionele technieken, 
en werd bekend om zijn wijnverkoop vanuit zijn 
garage. Thunevin zette de wijnwereld op zijn kop. 
Zijn bijnaam: Bordeaux Bad Boy. Zijn vinding: 
garagewijnen. Twintig jaar geleden begon Thunevin 
met het maken van wijn. Hij deed de dingen anders 
dan dat de wijnboeren in het gebied gewend 
waren. Hij oogst zijn druiven pas wanneer ze heel 
rijp waren en hij had geen tractor, dus vervoerde 
hij alles in kratjes en bestelbussen. Omdat hij geen 
château had, verkocht hij zijn wijn vanuit zijn 
garage. ‘Vin de garage’. Veel Fransen keken met 
een scheef oog naar Thunevin, in tegenstelling tot 
de Amerikanen. Zij associeerde zijn garage met 
innovatie, Sillicon Valley en Google. Zodoende werd 
zijn wijn een succes. Thunevin groeide uit tot een 
wijnboer van formaat in dit gebied. Inmiddels met 
een château: Château de Valandraud. 

De Bad Boy is een heerlijk fruitige wijn met smaken 
van zwarte bessen, kersen en chocolade. De zachte 
tannines zorgen voor een prima gebalanceerde 
wijn. Een wijn die je al op jonge leeftijd kan drinken, 
en eerlijk is eerlijk: deze wijn heeft geen verdere 
rijping op fles meer nodig, hij is perfect zoals hij is!

Chateau Pomeys  €60,00

Chateau Pomeys, Bordeaux
Moulis, Cabernet Sauvignon, Merlot, 2011

“Als passie sterker is dan verstand”
Tussen Margaux en Saint-Julien, op de hoogste 
bergkam van de AOC MOULIS, hebben Châteaux 
Lalaudey en Pomeys faciliteiten opgezet die traditie 
en moderniteit combineren om het beste van hun 
wijnranken te bieden. Gelegen op het land van 
Moulis-en-Médoc, hebben de oude graanschuur 
van Bordeaux, Châteaux Lalaudey en Pomeys een 
unieke geografische ligging. De kleinste appellatie 
van de Medoc, Moulis, is een strook met verschillende 
verbazingwekkende wijnranken. De wijnen van de 
wijngaard zijn harmonieus, genereus en charmant. 
Toegankelijk met een mooi boeket, de wijnen van 
Châteaux Lalaudey en Pomeys hebben ook het 
verbazingwekkende vermogen om in de kelder te 
worden bewaard, wat mogelijk wordt gemaakt door 
nobele tannines.

Château Pomeys 2011 heeft een granaatrode kleur 
gekregen. Deze prachtige vintage rode wijn en heeft 
een mooie en fijne neus met viooltjes. De mond is 
fluweelzacht en fris met dikke, smaakvolle en 

Italie

Tignanello  €170,00

Antinori Tignanello, Toscane 
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,  2018 
Een prachtige SuperTuscan van een van Italië’s oudste 
en meest bekende wijnproducenten Marchese Antinori. 
De wijnmaker van deze wijn is Giacomo Tachis, geboren 
in Piemonte. Deze Super Tuscan is gemaakt van 85% 
Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon en 5% Cabernet 
Franc druiven. Het gistingsproces van deze volle wijn 
geschiedde voor een periode van 7 dagen (Sangiovese) 
onder een temperatuur van 25Cº. Het gistingsproces 
van de beide Cabernet druivensoorten duurde 5 dagen. 
De verdere rijping van de wijn geschiedde gedeeltelijk 
in houten vaten en gedeeltelijk in nieuwe Frans eiken 
barriques. Eind november werd de blend met de drie 
druivensoorten gemaakt waarna de verdere rijping 
voor 12-14 maanden werd voortgezet in Frans en 
Hongaars eiken barriques. Vervolgens werd de wijn 
gebotteld en werd het rijpinsproces, voor een periode 
van 12 maanden, vervolgd op de fles in de kelders van 
het domein.  

De Tignanello heeft een intense robijnrode kleur. Zeer 
bijzonder met in de geur complexe en harmonieuze 
aroma’s van divers rood fruit, frambozen en zoethout. 
De smaak is mondvullend en fluweelzacht met een 
complexe structuur en kent rijp fruit, zachte tannines 
en fraaie zuren.
In de lange en aanhoudende afdronk tonen van 
rood fruit, chocolade en mineralen met mooie ronde 
tannines. Optimale kwaliteit van begin tot het einde; 
een gedistingeerde Toscaanse rode wijn!

Spanje

Roda I  €95,00

Bodegas Roda,  Rioja 
Graciano, Tempranillo, 2016 

Een van Spaanse beste wijnen. Een moderne 
toegankelijke Rioja met 16 maanden houtrijping. Nu op 
dronk maar kan ook nog 15 jaar in de kelder worden 
bewaard. De Tempranillo druiven voor de Roda I (1) 
Reserva zijn afkomstig van-kop gesnoeid Tempranillo 
wijnstokken ouder dan 30 jaar rond de hoofdstad van 
de Rioja - Haro, die gisten in grote eiken vaten met 
hun eigen gisten en worden overgebracht naar Franse 
eiken vaten voor de malolactische gisting, waar de 
wijn 16 maanden rijpt. Het is een op-en-top moderne 
Rioja. Geef het een of twee jaar om wat meer van dan 
beginnende complexiteit te ontwikkelen en ga er de 
komende 10 jaar van genieten.  Zeer elegant en verfijnd
Een neus van rood fruit, koffie, geroosterde noten. 
Soepel in de mond, aards, rijp rood fruit, een vleugje 
peper, cacao en mooie rijpe tannines. Prachtige 
afdronk.  

Libanon 

Chateau Musar   €75,00

Chateau Musar, Bekaa-vallei
Cabernet Sauvignon, 2014 

Chateau Musar geldt als één van de meest 
bijzondere wijndomeinen in de wereld. Enerzijds 
is dat de locatie, de Libanese Bekaa Valley, 
anderzijds hanteert men er nog een volstrekt 
traditionele werkwijze. De wijngaarden liggen op 
kiezelhoudende kalk- kleibodems op zo’n 1000 
meter hoogte. De lange, warme zomers garanderen 
uitstekende rijping van de druiven. Eigenaar Serge 
Hochar, die in het verleden door het Engelse blad 
Decanter Magazine tot Winemaker of the Year is 
uitgeroepen, heeft overigens zijn wijnopleiding in 
Frankrijk genoten.

De 2014 Musar heeft een dieprode kleur, met 
aroma’s van zoete kersen, pruimen en gedroogd 
fruit samen met een subtiel kruidenelement en 
een vleugje tabak. De wijn heeft een zacht, rond 
mondgevoel met veel smaak en fruitconcentratie 
- karamel, mokka, rijp rood vruchten die worden 
ondersteund door zachte, fluweelzachte tannines en 
een kruidige afdronk.

Chili

Clos Apalta  €170,00

Lapostolle, Colchagua Valley 
Cabernet Sauvignon, Carmenere, Merlot, 2014

Clos Apalta is dé icoonwijn van Lapostolle en heel 
Chili, de enige Zuid-Amerikaanse wijn die de 
nummer 1 positie bereikte in de beroemde lijst 
van Winespectator. Lapostolle heeft voor deze 
wijn een iconische winery gebouwd in de berg bij 
Apalta. Ronde, geconcentreerde en volle smaak in 
combinatie met een tannine structuur die de wijn 
zijn zeer goede bewaarpotentieel geeft met daarna 
een lange en fluweelzachte afdronk. 

Donkere diepe inktpaarse rode kleur. Het bouquet 
is een explosie van puur fruit; aroma’s van rood 
en zwart fruit dominerende uitnodigende volle 
en complexe neus, zoals rode kersen, pruimen, 
blauwe bessen en vijgen. Daarnaast wordt de geur 
gekenmerkt door specerijen zoals vanille, kruidnagel 
en witte peper. De eerste aanzet is gelijk zeer rijk. 

Zuid Afrika 
The Chocolate Block €55,00/110,00 (magnum)

De Boekenhoutskloof, Western cape; Franschhoek
Syrah, Cabernet Sauvignon, Grenache Noir, Cinsault 
en Viognier, 2020
Boekenhoutskloof is een spraakmakend wijngoed 
in Franschhoek dat vooral in kwalitatief opzicht 
imponerend is. Boekenhoutskloof is, ondanks zijn 
voor het ‘Franse’ Franschhoek wat ongebruikelijke 
Afrikaanse naam, drie eeuwen geleden gesticht 
door Franse Hugenoten. De Boekenhoutskloof The 
Chocolate Block is een topwijn van wijnmaker Marc 
Kent met bakken geconcentreerd fruit, structuur 
en balans. Het is een blend van Syrah, Cabernet 
Sauvignon, Grenache Noir, Cinsault en Viognier. 
Deze internationaal geliefde rode wijn is krachtig, 
een echte avondwijn. Bij het diner met een stuk 
gegrild vlees, bij de kaasplank als afsluiter of later op 
de avond bij de open haard. 
In de geur exceptioneel geparfumeerd. Een 
overvloed aan rode en donkere bessen, viooltjes 
en intens witte peper. En dan die smaakexplosie in 
je mond. Allemaal laagjes: van zacht, rijp fruit, via 
specerijen als kardemom, komijn en kruidnagel, 
tot zwarte peperkorrels. Geconcentreerd, 
gestructureerd en gebalanceerd. Met fijne zuren, 
tannines die aan cacaopoeder doen denken en een 
cederhoutkarakter. Eindigend in een ellenlange 
zwoele afdronk.


