Op alle wijnen uit deze lijst geldt een 11+1 actie (12 kopen = 11 betalen).
Op de prijzen met een * geldt een 10+2 actie (12 kopen = 10 betalen).
Deze korting en prijzen gelden voor wijnen van dezelfde soort,
besteld met dit formulier, afgifte uiterlijk binnen twee weken na de degustatie.
Niet cumuleerbaar met andere groothandelskortingen
of commerciële tegemoetkomingen.

Herfstdegustatie 2017

Valdellövo

Tafel 1

Conegliano Valdobbiadene,
Clotilde Camerotto

Anno Zero Extra Dry
Zero Nove Brut

Tafel 2

Languedoc, Vincent Chansault

Dat het bubbelaanbod in Italië wel eens durft variëren
in prijs en kwaliteit is heel voorzichtig gesteld. Realiteit
is dat we jaren hebben gezocht naar een Prosecco en
steeds op dezelfde problemen botsten. Vaak absoluut
niet goed genoeg en indien wel kwalitatief in orde, veel
te duur. Maar geduld loont en de familie Camerotto
bewijst dat prijs én kwaliteit wel hand in hand kunnen
wandelen in het prachtige Prosecco landschap tussen
de heuvels van Conegliano en Valdobbiadene.
Ο Prosecco
Ο Prosecco

Domaine Gayda

€ 13,20*
€ 13,20*

Wat zonder meer de ambitie was van het domein bij de
opstart begin de jaren 2000, is nu ook waargemaakt.
De wijnen van Domaine Gayda spelen niet alleen mee
aan de top van het Languedoc gebeuren, maar ze doen
ook mee voor de prijzen. Het constant hoge niveau dat
de wijnmaker en zijn team jaar na jaar uit hun cuves
en vaten tovert, is eigenlijk te gek voor woorden. Wat
ons vooral zeer tevreden stelt is dat ze, ondanks de
meer dan gewone belangstelling van de wijn drinkende
wereldburger, toch steeds hun prijzen zeer mooi onder
controle zijn blijven houden.
● Cépage chardonnay 2016
● Cépage viognier 2016
● Cépage rosé 2016
● En passant blanc 2015
● Freestyle blanc 2015

● Figure Libre chenin blanc 2015
● Cépage grenache noir 2015
● Cépage syrah 2015
● En passant rouge 2014
● Freestyle rouge 2014
● Figure Libre cabernet franc 2015
● Chemin

de Moscou 2015

Weingut Forstreiter

€ 6,95*
€ 6,95*
€ 6,95*
€ 9,95*
€ 11,20*
€ 15,50*
€ 6,95*
€ 6,95*
€ 9,95*
€ 11,20*
€ 15,50*
€ 22,50*

Tafel 3

Kremstal, Lars Petz

Na het schrijven van enkele minder geslaagde pagina’s
in de Oostenrijkse wijngeschiedenis midden de jaren
‘80, lijkt de kwalitatieve wijnproductie in dit prachtige
land helemaal op kruissnelheid gekomen. De familie
Forstreiter die wijngaarden in Hollenburg aan de Donau
bezit sinds 1868, heeft met Meinhard een charismatische
man naar ons hart aan het commando. Zijn motto is
simpel: “wijn wordt gemaakt in de wijngaard” en “ik
maak enkel wijnen die ik zelf lekker vind”. Een gelukkig
toeval dat wij dat nu net ook vinden.
● Grüner veltliner Kalk & Stein 2016
● Riesling Stoa 2016
● Blauer zweigelt Exclusiv 2013

€ 10,50*
€ 11,95*
€ 10,50*

Famille Deroose

Tafel 5

Corbières, Lieven Deroose
Als Lieven en zijn echtgenote Katrien in 2007 een
(vakantie)huis kopen in Languedoc rijpt al snel het idee
om zelf wijn te maken. Waar dit bij de meeste Belgen
bij dromen blijft, neemt het echtpaar de koe bij de
horens en kopen ze 6 ha wijngaarden in Corbières.
In samenwerking met een plaatselijke wijnbouwer
produceren ze hun eerste jaargang 2011. Ondertussen
bezit de familie 14 ha, en maken ze 3 rode en een witte
wijn. We stellen jullie de wijnen van deze Belgische
wijnmakers graag voor de eerste keer voor op onze
proeverij.
● Vignals/2 Blanc 2016
● Caladoc 2016
● Esprit/2 2014
● Esprit des Garrigues 2012

Cellers Lavinyeta

Tafel 4

€ 11,95*
€ 8,50*
€ 12,95*
€ 18,50*

Bodegas Izadi

Tafel 6

Rioja, Oscar Alvarez

Empordà-Costa Brava, Josep Serra
In Emporda, een stuk Catalonië dat sinds de jaren ‘70
enkel en alleen bekend was voor het zon, zee en strand
toerisme, heeft de gastronomie en wijnbouw de laatste
15 jaren de ganse streek op sleeptouw genomen. Oude,
verlaten en slecht – of niet – onderhouden wijngaarden
werden in ere hersteld en jonge wijnbouwers traden in
de voetsporen van hun grootvaders, of stampten zelf
een domein uit de grond. Josep Serra is de exponent
van deze nieuwe generatie, en heeft op amper 10
jaar tijd een gamma uitgebouwd dat we niet enkel
terugvinden op de wijnkaart van absolute wereldtoppers
zoals El Celler de Can Rocca, maar ook en vooral op de
tafel en in het glas van de echte wijnliefhebber.

Izadi betekent zoveel als “Natuur”, en is een verwijzing
naar het respect dat de familie Anton – eigenaars en
oprichters van het domein sinds 1987 - heeft voor
de natuurlijke rijkdommen in Rioja Alavesa, waar het
wijnhuis is gelegen. Koning tempranillo wordt hier
behandeld met het respect dat hij zonder meer verdient,
en zorgt op zijn beurt als tegenprestatie voor kruidige,
aromatische wijnen met veel elegantie. Vader Gonzalo,
die nog steeds een restaurant heeft met een Michelin
ster in Vitoria-Gasteiz, is de evidente reden waarom
zoon en wijnmaker Lalo zo veel aandacht schenkt aan
de hoge gastronomische inzetbaarheid van
deze wijnen.

Ο Olijfolie Fosc
● Heus Blanc 2016
● Llavors Blanc 2016
● Heus Negre 2016
● Llavors 2015
● Puntiapart 2015

● Rioja
● Rioja
● Rioja
● Rioja

● Mig-Mig

2013

€
€
€
€
€
€
€

12,50*
9,25*
12,40*
9,25*
11,95*
14,95*
16,95*

Blanco 2016
Tinto Crianza 2014
Tinto Seleccion 2013
Tinto El Regalo Reserva 2014

● Rood - ● Rosé - ● Wit - Ο Schuimwijn

€
€
€
€

10,95*
10,95*
14,20*
19,95*

La Rasina

Tafel 7

Montalcino, Marco Mantengoli
Derde generatie wijnmaker Marco Mantengoli, die dit
familiedomein leidt sinds 1997, is een man met een heel
duidelijke visie. Waar veel van zijn beroemde burencollega’s enkel oog hebben voor het prestigieuze
Brunello gebeuren, schenkt hij bijzonder veel aandacht
aan elke wijn die geproduceerd wordt. Sangiovese is en
blijft uiteraard de rode draad, maar aangepast aan elke
gelegenheid en budget.
● IGT Toscana 2016
● Rosso di Montalcino

2015
● Brunello di Montalcino 2012

Cantina Broccardo

€ 9,95*
€ 15,95*
€ 36,00*

Tafel 8

Piemonte, Laura Broccardo

Als 4e generatie wijnbouwers in Barolo, met wijngaarden
in Monforte d’Alba, Barolo en Novello is de familie
Broccardo lang onder de radar gebleven. Maar sinds
de jongste generatie het roer heeft overgenomen, en
gestaag een mooi evenwicht heeft weten te vinden
tussen traditie en hedendaagse vinificatiemethodes, is
de weg naar het Piemonte firmament ontegensprekelijk
ingezet. De combinatie van het uitzonderlijke terroir,
oude wijngaarden en de mix van traditionele en
moderne vinificatiemethoden, zorgt ervoor dat de wijnen
van de laatste jaargangen een perfecte weerspiegeling
zijn van de geleverde inspanningen. Een pragmatische
aanpak die mooi het evenwicht heeft gevonden tussen
rusticiteit en moderniteit tegen aanvaarbare prijzen.
● Dolcetto d’Alba 2016
● Barbera d’Alba 2015
● Langhe nebbiolo 2015
● Barolo Tre Pais 2013

€ 9,95
€ 11,50*
€ 14,50
€ 27,95

Domaine de Cristia

Tafel 9

Châteauneuf-du-Pape,
Dominique Grangeon

Broer en zus Grangeon, sinds 1999 aan het roer van
dit familiale domein, dragen traditie zeer hoog in
het vaandel. Ondanks de verleiding om, net zoals
vele andere huizen in CNP, de toer op te gaan van
extravagante (lees: dure) en vaak speculatieve wijnen te
produceren, zijn zij de familiefilosofie steeds hondstrouw
gebleven. Lekkere, elegante wijnen maken met een
uitmuntende prijs/kwaliteitverhouding.
● Côtes-du-Rhône Blanc 2016
● Châteauneuf-du-Pape Blanc 2016
● Côtes-du-Rhône Rouge 2016
●C
 ôtes-du-Rhône Vieilles Vignes

rouge Les Garrigues 2016
Rouge 2015
Rouge
Cuvée Renaissance 2015
●C
 hâteauneuf-du-Pape Rouge
Vieilles Vignes 2012
● Châteauneuf-du-Pape
●C
 hâteauneuf-du-Pape

Domaine Roche

€ 9,95*
€ 29,95*
€ 9,95*
€ 13,70*
€ 29,95*
€ 55,00*
€ 69,95*

Tafel 10

Cairanne, Romain Roche

Dat Romain een carrière in de wijn zou maken, stond
in de sterren geschreven. Maar toen Romain in 2009
besloot om zijn eigen domein op te richten, werden
er in zijn zeer nabije omgeving, en in Cairanne in het
bijzonder, toch wel enkele wenkbrauwen gefronst.
Met een grootvader als stichter, en een papa jarenlang
president van de plaatselijke coöperatieve, leek het niet
meer dan normaal dat hij in de voetsporen zou treden
van. Ondertussen is het echter wel duidelijk dat (klein)
zoonlief de juiste beslissing heeft genomen, en in een
mum van tijd zijn plaats aan de absolute top van de
appellatie heeft ingenomen.
● Côtes-du-Rhône
● Cairanne 2015
●C
 airanne Vielles

2015

Vignes
La Bousquette 2015

€
€

9,70
11,70*

€ 14,95

Zuid-Afrika
Wat dit prachtig land – na het afsluiten van een donker hoofdstuk in de geschiedenis – op wijngebied heeft
verwezenlijkt op nauwelijks 20 jaar tijd, is fenomenaal. De combinatie van een lange wijnbouwgeschiedenis,
oude wijnranken die in ere worden hersteld en jonge, uitzonderlijk gedreven wijnbouwers zorgt voor en dynamiek
die men zelden of nooit heeft gezien in de wijnwereld. We stellen jullie vandaag heel graag drie van de meest
toonaangevende domeinen/wijnmakers van het Kaapse wijnlandschap voor.

Chris & Suzaan
Alheit Wines

Tafel 11

Chris en zijn vrouw Suzaan zijn eigenlijk een echt
typevoorbeeld van de jonge Zuid-Afrikaanse wijnmaker.
Gepassioneerd door wijn, oenologie studies gedaan aan
de Stellenbosch universiteit, heel de wereld rondgereisd
om stage te lopen bij toonaangevende wijnhuizen en
dan uiteindelijk in hun thuisland een wijnhuis opstarten
en gebruik maken van het immense oude wijngaarden
arsenaal in de West-Kaap. In dit geval wel met heel veel
succes, kunnen we, zonder ook maar een klein beetje te
overdrijven, stellen. Alheit is sinds hun eerste jaargang
2010 als een komeet naar het wijnfirmament geschoten
en wordt nu al beschouwd als de allerbeste witte
wijnproducent van Zuid-Afrika.
2016

Tafel 12

Stellenbosch, Rudiger Gretschel

Hemel- & Aardevallei, Chris Alheit

● Hemelrand Vine Garden
● Cartology 2016
● Radio Lazarus 2016

Reyneke

€ 24,50*
€ 26,50*
€ 59,95*

Wat begon als een project dat door de Zuid-Afrikaanse
traditionele wijnwereld als zeer meewarig werd
bekeken, is vandaag een van de absolute topdomeinen
uit de Kaapprovincie. Johan Reyneke, drijvende kracht,
eigenaar en biodynamisch believer van het eerste uur,
heeft in topwijnmaker Rudiger Gretschel de perfecte
bondgenoot gevonden. Zonder te veel de nadruk op de
gebruikte landbouwtechnieken te willen leggen, is hun
beider bekommernis fantastische wijnen maken. Met
een verbluffend resultaat.
● Reyneke
● Reyneke
● Reyneke
●R
 eyneke

Organic white blend 2016
Organic sauvignon blanc 2015
Organic chenin blanc 2016
Organic sauvignon
blanc reserve 2016
● Reyneke Organic red blend 2015
● Reyneke Organic syrah 2015
● Reyneke Organic cornerstone 2014
● Reyneke Organic syrah reserve 2015

€ 11,20*
€ 15,20*
€ 16,95*
€
€
€
€
€

23,70*
11,20*
15,20*
19,50*
41,00*

Boekenhoutskloof

Tafel 13

Franschhoek & Swartland, Evan Alexander
Toen we eind de jaren ’90 begonnen
met het invoeren van dit domein,
hadden we echt nooit durven
denken dat zijn naam vandaag de
dag in gans de wijnwereld zo’n
weerklank zou vinden. Onder de
deskundige en charismatische
leiding van wijnmaker/eigenaar
Marc Kent is het uitgegroeid van
een piepkleine organisatie in de
prachtige Franschhoek vallei, tot
een volwassen domein dat wijnen
produceert die wereldwijd worden
geprezen. Van het instapgamma
met een schitterende prijs/kwaliteit
ratio, over het ongeziene succes
van The Chocolate Block tot de zeer
gelimiteerde topwijnen.

● Porcupine Ridge sauvignon blanc 2016				
● Porcupine Ridge chenin blanc 2016				
● Porcupine Ridge chardonnay 2016				
● Porcupine Ridge grenache blanc – viognier 2015		
● Boekenhoutskloof Wolf Trap white 2016				
● Boekenhoutskloof semillon 2015				
● Boekenhoutskloof Wolf Trap red 2016				
● Porcupine Ridge syrah 2015				
● Porcupine Ridge merlot 2015				
● Porcupine Ridge cabernet sauvignon 2014				
● Boekenhoutskloof The Chocolate Block 2016			
● Boekenhoutskloof cabernet sauvignon Stellenbosch 2014
● Boekenhoutskloof cabernet sauvignon Franschhoek 2015
● Boekenhoutskloof syrah 2015				

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,95*
7,95*
7,95*
9,95*
7,95*
27,10*
7,95*
9,95*
9,95*
9,95*
22,50*
38,00*
38,00*
38,00*

Eddy’s Incontournables

Tafel 14

Eddy de Kok, onze founding father, stelt u met trots een selectie van zijn
lievelingswijnen voor. Een gezonde mix van wijnen die mee aan de wieg
van onze wijnhandel stonden en enkele hartendiefjes die ons gaandeweg
vervoegden.
● Domaine La Bouïssière Les Amis 2015				
● Domaine La Bouïssière Côtes-du-Rhône 2013			
● La Ferme Saint-Pierre cuvée Véronique 2016			
● La Ferme Saint-Pierre Roi Fainéant 2015				
● Domaine Martinelle Ventoux rouge 2015				
● Domaine Martinelle Beaumes-de-Venise 2014			
● Château d’Oupia Minervois Tradition 2015				
● Château d’Oupia Minervois Les Barons 2013			
● Château l’Euzière Almandin 2013				
● Château l’Euzière Escarboucles 2013				
● Domaine Clavel Pic Saint-Loup 2014				
● Domaine Clavel Copa Santa 2015				
● Domaine
● Domaine
● Adelante

d’Aupilhac Lou Maset 2015				
d’Aupilhac Montpeyroux 2013				
malbec 2014 				

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9,95*
12,50*
9,30*
13,50*
11,50*
16,50*
7,50*
10,95*
11,95*
16,95*
12,95*
16,95*
9,95*
15,50*
12,50*

Hagenbroeksesteenweg 180 2500 Lier +32 (0)3 480 85 95

Deze korting en prijzen gelden voor wijnen van dezelfde soort, besteld met dit formulier, afgifte uiterlijk binnen twee weken na de degustatie.
Niet cumuleerbaar met andere groothandelskortingen of commerciële tegemoetkomingen.

