
Wijn: Voor: Van: Korting: Type:
Valpantena	Torre	del	Falasco	Garganega	2015 €	3.95 €	6.50 -39.2% wit
De wijn heeft de mineraliteit en frisheid van een pure Soave, maar ook een vetje, een licht rokerig houttoontje en een flinke structuur, die hem zijn serieuze karakter geven. Nauwelijks te overtreffen witte wijn in deze prijsklasse.

Tenuta	Giustini	Terrame	Fiano	IGT	Salento	2016 €	4.95 €	8.95 -44.7% wit
De druiven worden op lage temperatuur op RVS vergist voor een extra frisse stijl. Florale aroma’s en tonen van exotisch fruit in de neus, vol en verfrissend in de mond. Een fijne witte aperitiefwijn, of voor bij antipasti en andere lichte gerechten.

Haut	Marin	Cuvee	'Pure'	2016 €	5.35 €	7.25 -26.2% wit
Een hele pure, stuivende wijn met in de geuraanzet peer en perzik en een florale toets van geurige witte bloemen. De smaak sluit daar mooi bij aan: droog maar rond, lekker fruitig, fris, opwekkend, sappig en fijn. De perfecte huiswijn.

Domaine	Gaujal	Picpoul	de	Pinet	2016 €	6.50 €	9.95 -34.7% wit
De Picpoul van Gaujal mag tot de beste van de streek gerekend worden. Een schone, zuivere wijn met een mooie lengte en precies die wijn die je zoekt voor bij de oesters! Hij is verkwikkend fris en laat de mond schoon achter.

Tenuta	Giustini	Illuminato	Fiano	IGT	Salento	2016 €	6.95 €	11.95 -41.8% wit
De druiven worden op lage temperatuur op RVS vergist voor een extra frisse stijl. Florale aroma’s en tonen van exotisch fruit in de neus, vol en verfrissend in de mond. Een fijne witte aperitiefwijn, of voor bij antipasti en andere lichte gerechten.

Pares	Balta	Blanc	de	Pacs	Penedes	2016 €	6.95 €	9.50 -26.8% wit
Afkomstig uit Catalunya, van wijngaarden die gemiddeld 40 jaar oud zijn. Heeft een verleidelijke neus met veel rijp fruit en een fijne bloemigheid. Zachte lichte wijn met fijne frisse tonen en rijp fruit. 

Craggy	Range	Wild	Rock	Sauvignon	Blanc	2015/2016 €	7.95 €	12.95 -38.6% wit
De Elevation komt uit Martlnborough (van de makers van Craggy Range), de plek waar tegenwoordig de beste Nieuwe Wereld Sauvignon Blanc's gemaakt worden. De smaak is fris met een hint van perzik, Granny Smith en citrus en blijft heerlijk sappig na.

Antonio	Arraez	Blanco	Verdil	2015 €	7.95 €	12.95 -38.6% wit
In de geur heeft de wijn wit fruit, citruszest en tonen van oranjebloesem, seringen en jasmijn. In de smaak is hij vitaal en breed. Een wijn met pit, mooi bij mediterraanse visgerechten, schaal- en schelpdieren.

Vignoble	Despagne	Tour	de	Mirambeau	blanc	2014 €	7.95 €	12.25 -35.1% wit
Zijn sappigheid en fraicheur verrijken ook de afdronk en maken de witte Tour de Mirambeau als geheel onbeperkt inzetbaar als aperitief of begeleidende fles bij salades, (gerookte) vis, schelp- en schaaldieren. Befaamd is de combinatie met haring.

Carl	Loewen	Riesling	op	literfles	2016 €	7.95 €	11.95 -33.5% wit
Carl Loewen, meervoudig wijnmaker van het jaar het afgelopen jaar. En die doen niets verkeerd, zo ook deze eenvoudige riesling die helemaal niet zo eenvoudig is. Wat een heerlijke moselwijn is dit! Krakend fris, opwekkend, heerlijk fruit en een verwennerij voor elke dag.

ColleMassari	Vermentino	'Melacce'	2015 €	7.95 €	10.95 -27.4% wit
De witte vermentino druif is bezig met een opmars in Toscane. Niet toevallig, want vooral dichtbij de kust brengt hij boeiende wijnen voort. Ook de vermentino van Colle komt van nieuw aangeplante wijngaarden.

Cantina	di	Scansano	Bianco	di	Pitigliano	Superiore	2016 €	7.95 €	10.95 -27.4% wit
Spannende wijn uit de Maremma, gemaakt van trebbiano (90%) en chardonnay. Heeft een subtiele en elegante neus met florale tonen en zelfs wat bergamot. In de mond redelijk vol maar mooi fris met een fruitige en minerale afdronk.

Philipp	Kuhn	Riesling	Tradition	2016 €	8.10 €	11.95 -32.2% wit
De instapper van Philipp Kuhn komt van de drie verschillende kalkterroirs. Het is een wijn met intense aroma's van kweepeer, perzik en abrikoos. Omgecompliceerd lekker, onvervalste Pfalz riesling met de bijbehorende rijkdom. 



Matthias	Muller	Rheinschiefer	Riesling	2015 €	8.70 €	11.50 -24.3% wit
Deze toegankelijke droge riesling wordt gekenmerkt door een expressief fruitig boeket en een grote levendigheid. Een wijn die verleidt door zijn zuiverheid en doordrinkbaarheid.

Carl	Loewen	Pinot	Blanc	2016 €	8.75 €	11.95 -26.8% wit
Op Prowein proefden wij voor het eerst de 2016 en we genieten nog steeds na van deze wijn. De op het zuidwesten gelegen Leiwener Klostergarten, met een diepe bodem van grijze leisteen, biedt een ideaal terroir voor de pinot blanc druif.

Philipp	Kuhn	Freistil	Muskateller	2015 €	8.90 €	11.95 -25.5% wit
Een van de meest verrassende aperitiefwijnen die wij de afgelopen jaren zijn tegengekomen. Deze heel licht tintelende blend van bloemige muskateller en fruitige silvaner is licht, vrolijk, origineel en spannend.

Henry	de	Vezelay	Bourgogne	Vezelay	Blanc	'Terroir'	de	Morvan	2014 €	8.95 €	15.50 -42.3% wit
De ‘Terroir’ wordt gemaakt van druiven die uit het beschermde natuurgebied ‘Morvan’ komen. Sinds 2006 mag de cave hier op beperkte schaal druiven telen onder strikte voorwaarden. Uitsluitend biologisch en geen bestrijdingsmiddelen.

L'Amauve	Seguret	Blanc	'La	Daurele'	2014 €	8.95 €	12.95 -30.9% wit
‘La Daurele’ is de naam van de grootste wijngaard met witte druiven van L’Amauve, die al door grootvader werd aangekocht. Kalk en ronde keien overheersen in de bodem. De wijn heeft een opvallende mineraliteit en heerlijke geuren van veldbloemen.

Wagner-Stempel	Silvaner	gutswein	2015 €	8.95 €	12.95 -30.9% wit
In de smaak proef je vruchten zoals appel, kweepeer en honingmeloen en de voor silvaner zo typerende kruidigheid. Een heerlijk zuivere en droge, ronde witte wijn met een hartige afdronk, verrassend lekker bij asperges of een frisse salade.

Fondreche	Eclat	Blanc	2013 €	8.95 €	11.50 -22.2% wit
In de geur treffen we florale aroma’s van acacia bloesem, meidoorn en kamperfoelie, naast de hints van peer, citrusfruit en vanille. De aanzet in de smaak is open, fris en vooral heel direct. 90 punten Parker

Bodegas	Tierra	Blanco	Fermentado	en	Barrica	2015 €	9.35 €	13.50 -30.7% wit
In de geur heeft hij tonen van tropisch fruit, nectarine, brioche en wat vanille van de houtrijping. In de mond waaiert hij breed uit en is hij vlezig en goed gevuld met zacht wit fruit, toast en mineralen. Een Bourgondische wijn

Ramon	do	Casar	Ribeiro	2015 €	9.75 €	13.95 -30.1% wit
Beste witte wijn van Galicie op het ‘Cata de Vinos de Galicia’, het belangrijkste concours van de streek. Aan dit concours deden de beste 128 bodegas mee, die in totaal 201 verschillende wijnen hebben ingestuurd.

Schafer-Frohlich	Frohlich	Trocken	2015 €	9.90 €	13.50 -26.7% wit
De instapcuvee van Schafer-Frohlich, lekker ongecompliceerd en smaakvol. De wijn is een blend van müller-thurgau en riesling, welke groeien op een ondergrond van porphyr en waarvan de gemiddelde leeftijd van de stokken 45 jaar is.

Domaine	Schoffit	Pinot	Gris	Tradition	2009 €	9.95 €	17.50 -43.1% wit
De pinot gris van Schoffit is altijd uitbundig. Tonen van peer, meloen en rijpe abrikozen domineren de smaak. Dat maakt de wijn zowel geschikt voor bij de maaltijd (van salade tot foie gras), als aperitief!

Firriato	Caeles	Bianco	2015 €	9.95 €	15.95 -37.6% wit
Sympathiek en smakelijk zoals veel van Firriato's wijnen. Onderdeel van de nieuwe lijn van biologische wijnen en meteen al geslaagd. Catarratto is een ras dat expressieve wijnen voortbrengt. Firriato maakt hiervan deze frivole, florale en opvallend drinkbare wijn.

Weingut	Keller	Gruner	Silvaner	2015 €	9.95 €	14.95 -33.4% wit
De mooi droge witte wijn is zeer getypeerd voor het druivenras met frisse aroma's van appel en delicate citrus, een tikkeltje peper, lekker krokant mineraal en pittig in de beste zin van het woord. Toch ook vriendelijk en fris in de mond.

Colterenzio	Chardonnay	'Altkirch'	Alto	Adige	2016 €	10.50 €	14.95 -29.8% wit



Een 8,5 in De Grote Hamersma 2018: "Kraakheldere Chardonnay. Vriesfrisse bloesem. Kiezelig wit fruit. Krakende perzikpitten. Van versheid piepende witlof. Zachtjes snerpende zuren."

Matthias	Muller	Bopparder	Hamm	Riesling	Alte	Reben	2015 €	10.85 €	14.95 -27.4% wit
Deze droge riesling komt van oude stokken die in het begin van de jaren 70 werden aangeplant op de steile hellingen van de Bopparder Hamm wijngaard. De wijn heeft geel steenfruit: abrikoos en wat mango. Finesse en elegantie!

Chamonix	Sauvignon	Blanc	2014 €	10.95 €	17.50 -37.4% wit
Zuid-Afrikaanse sauvignon blancs leggen het vaak af in internationale vergelijkingen. Chamonix doet met zijn wijnen op alle fronten mee, zo ook met deze sauvignon. Zit qua stijl zo'n beetje tussen de beste Nieuw-Zeelanders en Franse Sancerre in.

Crespaia	Bianchello	del	Metauro	Chiaraluce	2015 €	10.95 €	15.50 -29.4% wit
Een 9- in De Grote Hamersma 2018: "(..) rijpheid, rondingen en zachtheid. Wit met houvast en vrij onvergelijkbaar. Prachtig Italiaans studiemateriaal voor gevorderden." 

Ramon	do	Casar	Ribeiro	100%	Treixadura	2015 €	11.50 €	15.95 -27.9% wit
Een mooi geconcentreerde en spatzuivere wijn heeft aroma’s van kruiden en bloemen, venkel, gras, rozemarijn en mimosa, zelfs iets roosachtigs. In de mond is de wijn harmonieus en intens van smaak en wordt de frisheid van het fruit mooi ondersteund.

Domaine	Schoffit	Muscat	Tradition	2013 €	11.95 €	17.50 -31.7% wit
Bernard Schoffit maakt elk jaar weer een muscat die bijzonder uitnodigend is. Sappig, fris met bloemen en rozen; alsof je een hap druiven neemt! Verwen jezelf af en toe met deze smaakvolle wijn, voordat hij weer op is…

Domaine	Schoffit	Pinot	Gris	Tradition	2012 €	11.95 €	17.50 -31.7% wit
De pinot gris van Schoffit is altijd uitbundig. Tonen van peer, meloen en rijpe abrikozen domineren de smaak. Dat maakt de wijn zowel geschikt voor bij de maaltijd (van salade tot foie gras), als aperitief!

Holdvolgy	Vision	2014 €	11.95 €	17.50 -31.7% wit
Een zeer vakkundig gemaakte blend met focus en precisie. Het is een zeer veelzijdige begeleider van allerlei gerechten, inzetbaar zoals een Grun̈er Veltliner of zoals een niet al te slanke Muscadet of Chablis. 90 punten Wine & Spirits Magazine

Pantaleone	Falerio	Pecorino	Onirocep	2016 €	12.45 €	16.95 -26.5% wit
Een 9- (met ster) Hamersma: "Deze wijn van pecorino distribueert bitters in alle soorten, maten, toonaarden en verbuigingen. Strakke zuren ook dit oogstjaar. Verrukkelijk alternatief voor wie al dat oppervlakkige, fruitvlugge gekakel eens serieus tot de orde wenst te roepen."

Poggio	dei	Gorleri	Pigato	Cygnus	2015 €	12.75 €	17.95 -29.0% wit
De pigatodruif uit het Noord-Italiaanse Ligurie heeft meer bekendheid onder de naam vermentino. Van de mediterrane kustgebieden komen er bijzondere wijnen uit voort. De Cygnus is mooi droog en krachtiger dan de meeste Pigato's, met goed fruit en verse kruiden.

Bernhard	Huber	Grauer	Burgunder	2013 €	12.95 €	18.95 -31.7% wit
Slechts een klein deel van de wijn wordt op eiken gelagerd, het grootste deel gaat in stalen tanks. In de smaak proeven we rijpe gele en witte vruchten, voorzien van een aantrekkelijke frisheid. Prachtig elegant en verleidelijk!

Philipp	Kuhn	Riesling	'Vom	Kalksteinfels'	2015 €	12.95 €	17.50 -26.0% wit
Zuivere en fijne structuur in deze Riesling van het grote en bewezen talent uit de Pfalz. Intense geur van groene appels, limoen en ook een partje zoet exotisch fruit. In de mond sappig en kruidig met behoorlijk veel kracht en volume.

La	Rivolta	Sogno	di	Rivolta	2013 €	13.75 €	18.95 -27.4% wit
Rivolta is een specialist in moderne wijnen van een scala aan oude druivenrassen die hun oorspong vinden in de Romeinse en Griekse oudheid. In de assemblage 'Sogno' versmelten de falanghina, fiano en greco op een prachtige manier tot een spannende harmonie.

Chateau	Saint	Robert	Graves	Blanc	2014 €	13.95 €	23.95 -41.8% wit
Voor ons een hernieuwde kennismaking met deze mooie witte bordeaux uit de Graves, van de typische zand-kiezelbodem. 80% sauvignon blanc en 20% semillon. Uitbundige volle geur, met fris fruit, een licht vettige smaak, aromatisch, vol en persistent.



Francois	Villard	Saint	Peray	Version	2011 €	14.95 €	24.95 -40.1% wit
De opvallende revival van Saint-Peray in de noordelijke Rhone is mede te danken aan Francois Villard. Hij maakt van 100% marsanne een expressieve, knappe wijn met volop wit fruit en minerale tonen. De wijn rijpt 10 maanden op deels nieuwe barriques.

Andre	Perret	Marsanne	2014 €	15.50 €	22.95 -32.5% wit
Witte wijn van 100% marsannedruiven en - bijzonder - van ongeente wijnranken! De smaak is rijk en vol fruit met tonen van peer en abrikoos. Heel verrassend en bijzonder karaktervol voor een vin de pays!

Francois	Villard	Saint	Peray	Version	2012 €	15.95 €	24.95 -36.1% wit
De opvallende revival van Saint-Peray in de noordelijke Rhone is mede te danken aan Francois Villard. Hij maakt van 100% marsanne een expressieve, knappe wijn met volop wit fruit en minerale tonen. De wijn rijpt 10 maanden op deels nieuwe barriques.

Poggio	dei	Gorleri	Pigato	Albium	2012 €	15.95 €	23.95 -33.4% wit
Indrukwekkende eetwijn van de witte pigato van het Ligurische tophuis Gorleri. De 2012, een jaar met een kleine opbrengst, is nu mooi gerijpt, maar stevig en mineralig met wit citrusfruit van limoen en bergamot, mooie bitters en goede zuren.

Matrot	Bourgogne	Chardonnay	2013 €	16.90 €	24.95 -32.3% wit
De Chardonnay van Matrot is afkomstig van elf verschillende perceeltjes met wijnranken van gemiddeld 40 jaar oud. Het is een droge, zachtromige wijn met een behoorlijk intens smaakpatroon. Hij heeft baat bij enige tijd flesrijping en de 2013 is nu optimaal op dronk.

Francois	Villard	Saint	Peray	Version	2013 €	16.95 €	24.95 -32.1% wit
De opvallende revival van Saint-Peray in de noordelijke Rhone is mede te danken aan Francois Villard. Hij maakt van 100% marsanne een expressieve, knappe wijn met volop wit fruit en minerale tonen. De wijn rijpt 10 maanden op deels nieuwe barriques.

Chamonix	Reserve	White	2012 €	16.95 €	24.95 -32.1% wit
(Bordeaux)blend van 60% sauvignon blanc en 40% semillon. Bijzonder interessante wijn die frisheid, karakter en rijkdom perfect combineert. Kreeg al 5 sterren in de Platter's Guide en ook 91 punten van Robert Parker. 

Firriato	Cavanera	Etna	Bianco	2014 €	17.10 €	24.95 -31.5% wit
Firriato speelt het spel mee met de wijnknikkers die van de actieve Siciliaanse vulkaan de Etna rollen. Bijna nergens in Europa is de kwaliteit zo gestegen als van de zo verrassend elegante mineralige wijnen afkomstig van de hellingen van deze altijd onrustige berg.

Masciarelli	Castello	di	Semivicoli	Trebbiano	d'Abruzzo	2010/11 €	17.95 €	29.95 -40.1% wit
Het is een geconcentreerde wijn met een intense geur en smaak. Zo proeven we abrikozen, anijs, mediterrane kruiden, kervel en mineralen. Een wijn die door zijn bijzondere stijl zeker associaties met mooie witte Bourgogne's doet opkomen.

Knoll	Riesling	Federspiel	Wachau		2015 €	18.15 €	24.95 -27.3% wit
Knoll behoort tot de vijf beste producenten van Oostenrijk. Elegante Riesling uit het topjaar 2015. Heerlijke doordrinker met fijn fruit en ziltige tonen. RP 89pnt

Francois	Villard	Saint	Peray	Version	Longue	2011 €	18.95 €	29.95 -36.7% wit
De cuvee 'Version Longue' is voor 100% gemaakt uit marsanne druiven van ruim 20 jaar oude wijnstokken. Een fijne, krachtige wijn met tonen van rijpe appel en zoete specerijen. Naast de intense smaak blijft de wijn fris en delicaat.

Rives	Blanques	La	Trilogy	2013 €	19.95 €	28.50 -30.0% wit
La Trilogy is een blend van de drie witte druivenrassen die Rives Blanques verbouwd. De mauzac, chenin blanc en chardonnay. De allerbeste vaten van deze cepages worden geselecteerd voor de Trilogy, vaak gezien als de beste wijn die in Limoux gemaakt wordt.  

FX-Pichler	Gruner	Veltliner	Federspiel	Klostersatz	2014 €	20.95 €	29.95 -30.1% wit
Deze Gruner Veltliner bezit puur frisse fruittonen van peer, meloen, abrikoos en frisse citrus, met een infuus van rokerige minerale tonen en peperige elementen. 89 punten Parker

Andre	Perret	Saint-Joseph	Blanc		2013 €	21.95 €	32.95 -33.4% wit



Blend van marsanne en roussanne waarvan 20% van de wijn op nieuwe eiken vaten is gelagerd. Nuances van witte bloesem, perzikfruit, munt en honing in de geur. Sappig en rijp, met gele perzik en citrus in de smaak. RP 89pnt

Suertes	del	Marques	Valle	de	la	Orotava	'Vidonia'		2014 €	22.30 €	29.95 -25.5% wit
Afkomstig van de Canarische Eilanden. Deze jaargang kreeg 93 punten van Robert Parker, 93 punten van Jose Penin en een 9+ (met een ster) in De Grote Hamersma 2017.

Antoine	Jobard	Bourgogne	Blanc	2013 €	23.50 €	37.95 -38.1% wit
De Bourgogne Blanc is een blend van vier percelen in Meursault. De biologische wijn wordt gezien als een van de beste Bourgogne Blancs van Meursault. Het hout domineert nergens en de wijn heeft veel materie en sap. Hij maakt indruk door zijn evenwicht en harmonie. 

Sauzet	Bourgogne	Blanc	2014 €	23.95 €	37.95 -36.9% wit
Deze wereldberoemde producent behoeft eigenlijk geen toelichting, zo goed en veelgevraagd zijn de wijnen. Ook de 'gewone' Bourgogne Chardonnay is buitengewoon spannend en precies. Houdt niet van kou... Daarom serveren op 14-15 graden.

Andre	Perret	Saint-Joseph	Blanc		2015 €	23.95 €	34.95 -31.5% wit
Blend van marsanne en roussanne waarvan 20% van de wijn op nieuwe eiken vaten is gelagerd. Nuances van oranjebloesem, witte bessen, munt en honing in de geur. Sappig en met veel diepte in de smaak. RP 91pnt

La	Peira	en	Damaisela	Deusyls	de	la	Peira	2013 €	24.75 €	34.95 -29.2% wit
Jeb Dunnuck, Wine Advocate: Offering up gorgeous apple, citrus blossom and ample minerality in its medium-bodied, fresh and pure profile, it has both freshness and richness, with beautiful length. Enjoy it over the coming 3-5 years. 92-94 points

Jordan	Nine	Yards	Chardonnay	2014 €	26.95 €	35.95 -25.0% wit
Door ‘Decanter’ uitgeroepen tot ‘s werelds beste chardonnay’ op de World Wine Awards! We ontdekken tonen van butterscotch, kruidnagel, citroen en sinaasappelschil, eindigend in perzik en meloen met de getoaste tonen van het eiken.

Jean	Marc	Morey	Beaune	1e	Cru	Greves	blanc	2014 €	32.50 €	46.95 -30.8% wit
Morey maakt zowel witte als rode Bourgogne van de 1er Cru Les Greves uit Beaune. De pinot noir druiven waren hier perfect gerijpt en van hoge kwaliteit en de compacte rode wijn toont direct al zuivere en intense fruitsmaken. Finesse en elegantie.

Matrot	Meursault	2011 €	32.50 €	46.95 -30.8% wit
Matrot staat voor klassieke, traditionele Meursault. Onweerstaanbaar, vanwege de niet aflatende kwaliteit. Jong drinken is nauwelijks aan te raden. Deze is al mooi gerijpt maar belooft nog een lang leven. Puur, romig en vol karakter. Reclame maken is eigenlijk overbodig.

Lucien	Muzard	Puligny-Montrachet	2012 €	37.45 €	49.95 -25.0% wit
Muzard prijst zich gelukkig ons een mooie witte Puligny te presenteren. Helder goudgeel van kleur. Ingetogen fruitig, met een uitgesproken amandeltoontje en een vleug van honing.

Joly	Puligny-Montrachet	Vieilles	Vignes	2014 €	38.95 €	54.95 -29.1% wit
De wijngaarden van Domaine Joly maken deel uit van Domaine Borgeot uit Remigny, een klein dorp grenzend aan Santenay. De wijngaard is eigendom van de vrouw van Laurent Borgeot. De wijngaard heeft oude stokken en het resultaat is een frisse, complexe Puligny.

Andre	Perret	Condrieu	'Chery'		2014 €	39.50 €	59.95 -34.1% wit
Condrieu van oude stokken van een terroir met graniet. Het beschrijven van deze fenomenale Condrieu is geen sinecure. Een overvloed aan aroma’s van natte stenen, kamperfoelie, lychees, noten, perziken, abrikozen en mandarijnolie. Dit is (weer) sensationeel! RP 96

Francois	Villard	Condrieu	DePoncins	2014 €	41.95 €	56.95 -26.3% wit
Een weergaloze Condrieu! De viognier druif op z'n best. Dit is geen wijnmaken, dit is toveren! De lieu-dit Les Deponcins ligt dicht bij St. Michel sur Rhone, het dorp waar het domein van Villard gevestigd is.

Jean-Marc	Morey	Chassagne-Montrachet	1er	Cru	Chenevottes		2014 €	47.95 €	69.95 -31.5% wit
De 1er Cru Chevenottes ligt aan de noordrand van Chassagne, pal tegen de crus van Puligny aan. De wijnstokken werden In 1980 en 1991 geplant en leveren een van Morey's meest klassieke, elegante Chardonnays. Puur en met veel frisheid. BH 91pnt JR 17pnt



Sylvain	Morey	Chassagne-Montrachet	1er	Cru	Champs	Gains	2014 €	48.95 €	72.95 -32.9% wit
De wijn opent zich met een minerale frisheid en tonen van acaciabloesem en frisse citroenschil op een bedje van amandelen. De smaak is delicaat en bijna romig. Een betoverende delicatesse en markante florale wijn van een talentvolle nieuwkomer uit de Cote de Beaune.

Jean-Marc	Morey	Chassagne-Montrachet	1er	Cru	Caillerets		2013 €	49.95 €	79.95 -37.5% wit
Jean-Marc Morey is een begrip in Chassagne-Montrachet. Van de 3/4 hectare premier cru Caillerets maakt hij een geweldig getypeerde wijn, die de essentie van witte wijnen uit Chassagne weergeeft. Met hoge mineraliteit en veel lengte. Schitterend.

Marchand-Tawse	Chassagne	1er	Cru	Abbaye	de	Morgeot		2014 €	57.95 €	97.95 -40.8% wit
Dit kleine wijngaardperceel van Domaine Tawse ligt dicht bij de Abbaye de Morgeot zelf, ooit een grote kloosterresidentie van de orde der cistercienzermonniken. Het hoge gehalte aan grind maakt de bodem uitermate geschikt voor mineralige en complexe topchardonnay.

Vic	Petit	Pont	Rose	2015 €	3.95 €	5.95 -33.6% rose
Alle rose's van domaine Vic zijn de laatste paar jaren opvallend verbeterd, ook deze Petit Pont. Het schilcontact van de grenache, merlot en cinsault bedraagt niet meer dan acht uur om deze rose voor te bereiden.

Joseph	Fritz	Roter	Veltliner	2015 €	9.95 €	16.95 -41.3% rose
De druiventrossen kleuren fel, bijna transparant rood. Maar er wordt wel witte wijn van gemaakt! Helder groengeel sap met in de neus wat vanille, lichte citrus tonen en bijzondere fruitige hints van rode peren zowel in de geur als in de smaak.

Schafer-Frohlich	Weissherbst	Spatburgunder	trocken	2015 €	11.90 €	14.95 -20.4% rose
Een van de lekkerste rose’s in ons assortiment is de Weissherbst van Schafer-Frohlich! Heel bewust bieden wij deze wijn altijd pas na een jaar aan, dan begint hij zijn optimale moment te naderen! De wijn wordt voor 100% gemaakt van pinot noir.

Petrilli	Cacc'e	Mmitte	Motta	del	Lupo	2013 €	5.65 €	8.95 -36.9% rood
Probeer de wat bizarre, stotterende naam van deze Apulischewijn maar niet uit te spreken. Drink liever de wijn zelf. Verrassend licht van kleur voor een Negroamaro, wiens naam het tegenovergestelde doet verwachten. Rijp, levendig en soepeltjes en ook nog puur bio!

Antonio	Arraez	Malavida	Tinto	2016 €	5.95 €	9.50 -37.4% rood
De ‘Mala Vida’ van Bodegas Arraez is de meest geschonken wijn in hip Valencia en krijgt inmiddels zelfs voet aan de grond op Ibiza. Missie geslaagd, aangezien de wijn werd ontwikkeld om ook het jongere publiek aan te spreken.

Rigo	Dolcetto	de	Diano	d'Alba	2013 €	7.50 €	10.50 -28.6% rood
De naam ‘dolcetto’ betekent letterlijk ‘kleine zoete’. De druiven worden gekenmerkt door een vrij lage zuurgraad en zijn erg zoet op het moment van de oogst. De Dolcetto is een wijn waarbij het fruit voorop staat.

Rigo	Dolcetto	de	Diano	d'Alba	2014 €	7.95 €	10.50 -24.3% rood
De naam ‘dolcetto’ betekent letterlijk ‘kleine zoete’. De druiven worden gekenmerkt door een vrij lage zuurgraad en zijn erg zoet op het moment van de oogst. De Dolcetto is een wijn waarbij het fruit voorop staat.

Domaine	des	Braves	Regnie	Beaujolais	2014	2014 €	8.15 €	14.95 -45.5% rood
Regnie is de (laatst toegevoegde) tiende cru van de Beaujolais. Cinquin’s Domaine des Braves is steevast de beste van Regnie. Deze 2014 van Cinquin is ook de overall winnaar van de 112 wijnen van het Concours des Grands Vins du Beaujolais aux Pays-Bas. 

Collalto	Wildbacher	2011 €	8.60 €	13.95 -38.4% rood
Collalto is letterlijk een adellijk bedrijf met een groot landgoed dat zich concentreert op kwaliteitsprosecco, maar ook een opvallend aantal pure en vooral originele wijnen zoals de Wildbacher, van de gelijknamige oude druivenvarieteit uit Zuid-Oostenrijk en Noord-Italie.

Exeo	Letras	Minusculas	Rioja	2013 €	9.15 €	12.50 -26.8% rood
Een moderne Rioja met heerlijk fruit en een opwekkende frisheid! Het explosieve fruit krijgt dankzij een klein vleugje hout ook een volwassen gezicht. Mooi gestructureerd, evenwichtig en complex met bijbehorende lengte.

Courteillac	Bordeaux	Superieur		2011 €	9.95 €	17.50 -43.1% rood



Deze Bordeaux superieur op basis van merlot, aangevuld met cabernet sauvignon en cabernet franc, heeft een volle neus van cassis en cederhout. In de smaak is elegant, met tonen van rijp rood fruit, hints van toast, en zache tannines.

L'Amauve	Seguret	'Merrelies'	2013 €	9.95 €	14.95 -33.4% rood
Gewaardeerde village-wijn uit de Zuid-Rhone van 75% grenache en 25% syrah. Vlezig en volrond van karakter. Tonen van irissen en viooltjes, zwarte bessen, kersen, ceder, zoethout en garrigue. Uitnodigende en harmonieuze wijn, die nu goed op dronk komt. 90 pnt Parker

Francois	Chidaine	PPP	Tempranillo	Bullas	2013 €	9.95 €	13.95 -28.7% rood
Chidaine maakt een mooie blend van 50% tempranillo en 50% monastrell. Zijn druiven groeien op 800-1000 meter hoogte en worden met de hand geplukt. De verleidelijke wijn wordt opgevoed op RVS en behoudt daardoor extra frisheid.

Saint	Gayan	Rasteau	'Ilex'	2013 €	10.75 €	14.95 -28.1% rood
Naast de grenache en syrah is een hoog percentage mourvedre belangrijk De druif gedijt het best in de hitte en is een belangrijk ingredient van deze altijd vlezige, hecht gestructureerde, terroirwijn!

Domaine	Charvin	Cotes-du-Rhone		2012 €	10.95 €	15.95 -31.3% rood
De Cotes du Rhone van Charvin wordt over het algemeen beschouwd als een van de beste van de streek. Hij is met recht dan ook een ‘baby-chateauneuf’ te noemen; alle kenmerken van zijn grote broer zitten in de wijn, maar dan in een ‘light’ versie

Domaine	Les	Hautes	Cances	Cairanne	Tradition	2012 €	11.50 €	16.95 -32.2% rood
De wijn is geweldig spannend in zijn geur- en smaakprofiel. Sterke aroma’s van zwart fruit van kersen, blauwe en zwarte bessen, maar ook kruiden, zoethout, drop en zoete specerijen. De smaak bezit sappig fruit en de wijn is vlezig en mineralig. 4,5 ster Livingstone

Celler	del	Roure	Parotet	2012 €	11.95 €	18.95 -36.9% rood
Bij het maken van de Parotet (libelle) heeft de wijnmaker er bewust voor gekozen uitsluitend met inheemse druivenrassen te werken. De blend bestaat voor 70% uit mando en 30% monastrell. De wijn wordt 14 maanden lang volledig op amfora’s opgevoed.

Domaine	Arletaz	Manon	2015 €	13.95 €	19.95 -30.1% rood
De cuvee Manon is een assemblage van 1/3 carignan, 1/3 mourvedre en 1/3 grenache noir. De carignan en grenache komen uit wijngaarden die voor 1900 zijn aangeplant, de mourvedre is gemiddeld 35 jaar oud. De rendementen zijn extreem laag: 10 a 15 hl/ha...

La	Rasina	Rosso	di	Montalcino	2014 €	13.95 €	17.95 -22.3% rood
De wijn waar het voor ons meer dan 20 jaar geleden allemaal om begon. Met mystiek donker fruit, zoals bramen, zwarte bessen, kersen, maar ook geheimzinnige groene kruiden, viooltjes, drop, laurier en een vleugje leer.

Domaine	Arletaz	Marie	2014 €	14.95 €	21.95 -31.9% rood
60% grenache noir en 40% carignan van de alleroudste stokken van het domein, sommige wel 100+ jaar oud! Zeer geconcentreerd en met een enorme lengte dankzij de oude stokken. De wijn ontwikkelt zich prachtig met wat zuurstof.

Beaumont	Shiraz-Mourvedre	2010 €	14.95 €	20.95 -28.6% rood
Het heerlijke zwarte bessenfruit en de kruiderij van de shiraz wordt verrijkt met de aromatiek en subtiele smaken van kruiden en vooral vlezige elementen van de mourvedre. Een complex zuiver glas wijn, met een fraaie elegantie en drinkbaarheid.

Giuseppe	Sedilesu	Cannonau	di	Sardegna	'Mamuthone'	2015 €	14.95 €	19.95 -25.1% rood
Bekroond met Tre Bicchieri: krachtige neus met tonen van rijp rood fruit (pruimen, kersen), tabak en specerijen. In de mond ook een echte krachtpatser met intens fruit, zwoel hout en krachtige maar rijpe tannines.

Domaine	du	Joncas	Montpeyroux	Joia	2015 €	15.25 €	20.95 -27.2% rood
Sterwijn in De Grote Hamersma 2018 met 9-: "Een en al vrolijkheid. Maar zonder dat het onbenullig of lawaaiig wordt. Met rijp, rondborstig en zoet rood fruit. Voorts het lichtmestige van syrah, zoete, zwarte olijf, een zwierigheidje munt en mild stemmende tannines...

Sylvain	Morey	Coteaux	Bourguignons	2014 €	16.25 €	22.95 -29.2% rood
Coteaux Bourguignons is een recente appellation in de Bourgognestreek, vanaf de oogst van 2011. De blauwe druiven pinot noir en gamay zijn toegestaan in blends en leveren bij de beste producenten verrassende wijnen op. Zo ook deze van Sylvain Morey.



Reyneke	Cornerstone	2013 €	16.95 €	22.95 -26.1% rood
De werknemers van Reyneke worden gezien als het fundament van het huis en de (Cornerstone) hoeksteen van het wijnbedrijf. Men kan geen grote wijn maken zonder goede druiven en die kan men pas oogsten als iedereen zich daar 100% voor inzet.

La	Viarte	Refosco	2010 €	17.30 €	26.95 -35.8% rood
Refosco dal peduncolo rosso' - een subvarieteit van refosco  - is een diepgekleurde druivenspecialiteit van de Colli Orientali van Friuli. Zeven jaar na de oogst zijn de uitgesproken tannines en de zuurgraad versmolten tot elegantie en vult de wijn de mond met zwarte bessen.

Poggio	dei	Gorleri	Shalok	Granaccia	2014 €	17.45 €	27.95 -37.6% rood
Grannacia' is de grenachedruif, o.a. bekend van de zuidelijke Rhone. De houtrijping van 12 maanden, en nog een jaar kelderrijping, blijkt succesvol voor deze sterke donkere wijn en is volledig geintegreerd. Het krachtige rode fruit domineert de wijn.

Oddero	Langhe	Nebbiolo		2012 €	17.50 €	24.95 -29.9% rood
Oddero houdt het opvallend rustig met de prijzen van zijn Piemontese wijnen. Daarom komen we opgewekt met deze fijne nebbiolo; puur van stijl, niet zwaar aangezet, met een zuivere expressie van de edele druif die recht doet aan zijn terroir.

Jean-Marc	Morey	Bourgogne	Pinot	Noir	2014 €	18.65 €	26.95 -30.8% rood
Eenvoudige basis Pinot Noir is dit geenszins. Het is een mooie terroirwijn die mooi in zijn fruit zit en subtiele kruiderij toont. Deze Bourgogne is al goed op dronk en heerlijk bij kalfsvlees, maar ook perfect bij fijne vis zoals zeetong.

Beaumont	Mourvedre	2012 €	18.95 €	25.95 -27.0% rood
Beaumont was de eerste in Zuid-Afrika. dat het aandurfde om een wijn te maken van alleen de mourvedre druif, afkomstig uit Spanje en Frankrijk. De Mourvedre met zijn dikke schil leidt tot krachtige peperige, rokerige en letterlijk vlezige tonen.

Casas	del	Bosque	Pinot	Noir	Pequenas	Producciones	2011 €	19.95 €	29.95 -33.4% rood
De pinot noir toont zich intens robijnrood van kleur en onthult een uitstekende zuiverheid van herkenbaar pinot fruit van rode kersen, zwarte bessen en boysenberry. In de mond tonen van bramen, donkere truffel en subtiele aardse tonen.

Creation	Pinot	Noir	2014 €	19.95 €	27.50 -27.5% rood
De pinot noir mag natuurlijk niet ontbreken bij Creation Wines! De Walker Bay wijnregio en de daarin gelegen de H&A Vallei heeft een relatief koel klimaat vergeleken met de andere wijnstreken van Zuid-Afrika en is daarmee perfect voor deze druif.

Chamonix	Troika	2011 €	21.95 €	34.95 -37.2% rood
Samengesteld uit 54% cabernet franc, 36% cabernet sauvignon en 10% merlot. De wijn wordt gelagerd in eiken barriques, waarvan ongeveer 70% nieuw. Een bordeauxblend om zeker een paar jaar te laten rijpen.

Andre	Perret	Saint-Joseph	Rouge		2014 €	21.95 €	32.95 -33.4% rood
Een schoolvoorbeeld van rode Saint-Joseph uit de Noord-Rhone. Heerlijk fel rood syrahfruit en zachte kruiden. Frisheid en complexiteit met sappig rood fruit in de smaak. Rijpe tannines en prima balans. ST 91pnt

San	Francesco	Quattrospine	Riserva	2014 €	22.25 €	31.95 -30.4% rood
Quattro Spine is een blend van aglianico, tintore di tramonti en piedirosso van oeroude wijnstokken. Dit is een mooie en heerlijke wijn met een ongetemde en 'brutale' persoonlijkheid. Met een boeket van donkere bessen, bramen, gegrilde kruiden en balsamicotonen.

Philipp	Kuhn	Luitmar	Barrique	2012 €	23.95 €	32.95 -27.3% rood
De eerste prijs bij de ‘Deutscher Rotweinpreis’ en de hoge scores bij Eichelmann en Gault Millau verraden al iets over de bijzondere kwaliteit van deze cuvee. De unieke blend zorgt voor een complexe neus die doet denken aan een Bordeauxwijn.

Bodegas	Tierra	Fidel	Tinto	Rioja	2009 €	24.95 €	35.95 -30.6% rood
De rode Tierra Fidel vertegenwoordigt de persoonlijkheid en het doorzettingsvermogen van de vader des huizes, Fidel. Het is een van de meest zeldzame wijnen van de Rioja! Dat komt vooral door de niet alledaagse blend van 50% graciano en 50% garnacha.

Sylvain	Morey	Chassagne-Montrachet		2014 €	25.95 €	38.95 -33.4% rood



Vooral van zijn percelen uit het dorp Chassagne-Montrachet debuteert Sylvain met twee opvallend geraffineerde, soepele rode wijnen. Een 'villages' wijn en de 1er Cru Champs Gain. Opvallende tonen van fris rood fruit van frambozen en rode bessen.

Freres	Humbert	Fixin	Vieilles	Vignes	2013 €	27.50 €	37.50 -26.7% rood
De druiven worden zeer streng geselecteerd van de 0,5 ha zeer oude stokken. Een diepe genuanceerde geur met tonen van vers omgeploegde aarde, rook en donkere bessengeuren. Behoorlijke mineralen bij deze intense en gespierde middengewicht. JR 16p  BH 88-90p

Borgeot	Santenay	1er	Cru	Gravieres	rouge	2014 €	27.75 €	38.95 -28.8% rood
De broers Pascal en Laurent maken verzorgde, natuurlijke wijnen van lage rendementen. Les Gravieres wordt gezien als de beste premier cru van Santenay. De rode wijn heeft aardse tonen en is heerlijk rond van smaak met tonen van kersen en bessen.

Sylvain	Morey	Chassagne-Montrachet	1er	Cru	Champs	Gains	2014 €	32.95 €	48.95 -32.7% rood
Sylvain is de zoon van Jean-Marc Morey, van wie we hier ook zijn klassieke Bourgognes aanbieden. Na zijn eigen domein in de Provencaalse Luberon te hebben vormgegeven, erfde hij 9 hectare van Jean-Marc en was zijn eerste oogst van 2014 een primeur!

Jean-Marc	Morey	Beaune	1er	Cru	Greves	rouge	2014 €	33.95 €	48.95 -30.6% rood
Morey maakt zowel witte als rode Bourgogne van de 1er Cru Les Greves uit Beaune. De pinot noir druiven waren hier perfect gerijpt en van hoge kwaliteit en de compacte rode wijn toont direct al zuivere en intense fruitsmaken. Finesse en elegantie.

Borgeot	Chassagne	1er	Cru	Clos	St	Jean	rouge	2014 €	37.50 €	54.95 -31.8% rood
Ondanks de grote kwaliteit pinot noir van de premier cru Clos Saint Jean van de broers Borgeot werd die jaren terug tot hun spijt beplant met chardonnay... Later konden ze een ander perceel pinot noir van de wijngaard kopen en laten zien hoe voortreffelijk de wijn kan zijn.

Freres	Humbert	Gevrey-Chambertin	Vieilles	Vignes	2013 €	41.95 €	69.95 -40.0% rood
Village assemblagewijn, voor 50% afkomstig van de lieu-dit Les Marchais en de rest uit een breed assortiment oude wijnranken uit heel Gevrey. Krachtige wijn met aardse aroma's van humus, donkere bessen en wilde florale nuances. BH 89-91pnt

Marchand-Tawse	Vosne-Romanee	2013 €	44.95 €	67.95 -33.8% rood
Blend van pinot noir van drie verspreid liggende pinotpercelen in Vosne-Romanee met een bodem van kalksteen vermengd met kleiachtige mergel. Rijpt 21 maanden op gemengd Frans eiken met zachte toasting. De wijn wordt ongefilterd op fles gebracht.

Domaine	Gauby	La	Foun	2011 €	54.95 €	72.95 -24.7% rood
La Foun is een bijzonder zeldzame wijn. De wijn is afkomstig van de oudste wijngaarden op het wijngoed en is vrijwel geheel van Carignan gemaakt, van 140-jaar oude, ongeente prephylloxera wijnstokken.

Marchand-Tawse		Gevrey	1er	Cru	La	Perriere	2014 €	57.95 €	94.95 -39.0% rood
De premier cru La Perriere was oorspronkelijk een steengroeve vol kalksteen en heeft een unieke bodem waar de wortels diep moeten gaan. 18 maanden gerijpt op 50% nieuw eiken en zonder enige klaring en filtering gebotteld volgens de maankalender. BH 90-93pnt

Marchand-Tawse	Chambolle	1er	Cru	Chatelots	2013 €	57.95 €	89.95 -35.6% rood
De 1er Cru Les Chatelots uit Chambolle is een verfijnde open wijn met gematigde tannines. Hij is volfruitig met nuances van morellen (rode kersen), fijne aardse tonen en een aangename frisse zuurgraad. De balans tussen nieuw en ouder eiken komt de finesse ten goede.

Clavelier	Vosne-Romanee	Les	Hauts	de	Beaux	Monts	2014 €	58.95 €	92.95 -36.6% rood
Clavelier noemt 2014 een klassiek jaar. Een uitzonderlijk mooie neus combineert tonen van zacht gekruide rode bessen en discrete bloemennuances. Er is een goed volume en rijkheid aan zeer aantrekkelijk gestructureerde smaken met een verfrissende afdronk. BH 89-91p

Clavelier	Vosne-Romanee	Les	Hauts	de	Beaux	Monts	2013 €	58.95 €	89.95 -34.5% rood
Dit wijngaardperceel bevindt zich bovenaan op een koelere heuvel  van Vosne-Romanee. De biodynamische wijn komt van een schrale stenige bodem en is compact en complex, met een expressie van smakelijk fruit (frambozen en rijpe kersen) en milde tannines.

Clavelier	Vosne-Romanee	Les	Hauts	de	Beaux	Monts	2012 €	61.95 €	97.95 -36.8% rood
Dit wijngaardperceel bevindt zich bovenaan op een koelere heuvel van Vosne-Romanee. De biodynamische wijn komt van een schrale stenige bodem en is compact en complex, met een expressie van smakelijk fruit (frambozen en rijpe kersen) en een milde tanninestructuur.



Achaval-Ferrer	Finca	Altamira	2011 €	64.95 €	99.95 -35.0% rood
Door de ongelofelijke balans wordt de Altamira soms gezien als de beste onder de 3 cru's van Achaval Ferrer, maar dat zou zeker afbreuk doen aan de anderen. Wat is beter dan best?

Achaval-Ferrer	Finca	Bella	Vista	2012 €	64.95 €	99.95 -35.0% rood
De oude wijnstokken Malbec voor de wijn werden aangeplant in 1910. Dus zijn ze meer dan een eeuw oud.De opbrengst per plant is minder dan een pond druiven. (1/3 van een fles wijn). Er worden nog geen duizend kisten van de Bellavista gemaakt!

Raats	MR	de	Compostella	2011 €	64.95 €	89.95 -27.8% rood
Superieure 'bordeauxachtige' blend, samengesteld uit de 5 belangrijkste Bordeaux-varieteiten, waarbij er geen domineert. De Compostella staat voor een 'compositie van 5 sterren': cabernet franc, cabernet sauvignon, malbec, petit verdot en merlot....

Freres	Humbert	Gevrey	1er	Cru	Craipillot	2013 €	68.50 €	99.95 -31.5% rood
Frederic en Emmanuel, de broeders Humbert, hebben een bijzonder sterke range wijnen uit Gevrey-Chambertin, waaronder grands en premiers crus. Craipillot tovert van 65 jaar oude stokken ultrafris bessenfruit en een persistente smaak. BH 89-92pnt

Freres	Humbert	Gevrey	1er	Cru	Poissenot	2013 €	68.50 €	99.95 -31.5% rood
Bijna ziltig, gerookte bacon omlijst met prachtig puur rood fruit en een lange en complexe afdronk - deze wijn heeft echt alles. Die rokerige toon geeft karakter aan de wijn zoals bij een Islay malt whisky - maar het werkt geweldig. JR 17,5pnt BH 90-92pnt

Clavelier	Vosne-Romanee	1er	Cru	Les	Beaux	Monts	2014 €	89.95 €	139.95 -35.7% rood
Trotse 1er Cru van 50+ jaar oude wijnstokken. Een koele maar zeer expressieve neus met elegante tonen van wilde rode bessen, lavendel, kruiden en weer hints van sandelhout. Mooi vol, gespierd en geconcentreerd. Met structuur maar bovenal prachtig sappig. BH 91-93pnt

Clavelier	Corton	Le	Rognet	2014 €	99.95 €	169.95 -41.2% rood
Wat een puurheid toont deze wijn: koele en complexe geuren met een breed scala aan rood bessenfruit, kruiden, aarde, bloemen en zachte houtnuances. Een grootse 2014, breedgeschouderd en met een enorm lange minerale afdronk. Maar geduld vereist. BH 92-95pnt

Pape	Clement	Graves	Grand	Cru	Classe	2009 €	117.00 €	159.00 -26.4% rood
Liefhebbers van de meest stijlvolle en breed geschakeerde Bordeaux komen met deze wijn volledig aan hun trekken. De wijn opent met een evenwichtige en ronduit prachtig neus met een scala aan aroma's van rijpe donkerrood fruit. 98 pnt James Suckling

Chateau	Angelus	Saint-Emilion	Grand	Cru	2009 €	299.00 €	425.00 -29.6% rood
Chateau Angelus heeft in Saint-Emilion in korte tijd een cultstatus bereikt naast Cheval Blanc en Ausone. Robert Parker 99 punten Wine Spectator 96 punten Stephen Tanzer 95 punten Jancis Robinson 17/20 Decanter 18/20

Chateau	Rives-Blanques	Blanquette	de	Limoux	2012 €	11.75 €	17.95 -34.5% mousserend
De blanquette staat bekend als de eerste mousserende wijn ter wereld. Om de kwaliteit te garanderen is de opbrengst per hectare hier het laagst van heel Frankrijk voor mousserende wijnen.

Casas	del	Bosque	BO	Brut	Nature	NV €	14.95 €	34.95 -57.2% mousserend
Alleen het eerste sap wordt apart gehouden voor de cuvee. Er wordt geen zwavel gebruikt en gedurende zes weken vindt er batonnage plaats. De uiteindelijke basiswijn is een blend van 60% chardonnay en 40% pinot noir.

Thevenet	Delouvin	Carte	Noire	Brut	NV €	19.50 €	29.95 -34.9% mousserend
In deze succesvolle champagne van het type ‘blanc de noirs’ domineert de pinot meunier. In de geur knapperig fruit van appel en peer, fijnzinnig floraal met vleugjes vanille en boter. In de ronde smaak subtiele hints van herfstvruchten.

Thevenet	Delouvin	Carte	Rose	Brut	NV €	23.95 €	34.95 -31.5% mousserend
Dit is een gemengde rose champagne, die is gebaseerd op de cuvee Carte Noire waaraan ongeveer 12% rode wijn is toegevoegd. Deze rode wijn wordt gemaakt van druiven van oude wijnstokken pinot meunier uit Cerseuil en Passy-Grigny.

Thevenet	Delouvin	Brut	Reserve	NV €	23.95 €	32.95 -27.3% mousserend



De wijn heeft een zeer elegante neus met duidelijk geel fruit, een levendige evenwichtige en complexe smaak van rijp fruit, waarbij de chardonnay een mooie ronding en mineraliteit toevoegt.

Thevenet	Delouvin	Chardonnay	Brut	NV €	24.95 €	37.95 -34.3% mousserend
Deze Blanc de Blancs is een opmerkelijke wijn in de reeks, aangezien de wijngaarden van Thevenet-Delouvin zijn gelegen in een Champagnegebied dat van oudsher wordt overheerst door de blauwe rassen pinot meunier en pinot noir.

Casas	del	Bosque	Late	Harvest	Riesling	0,375	2013 €	9.95 €	15.95 -37.6% zoet
Casas del Bosque slaagt er ook in een fraaie laat geoogste dessertwijn te maken. Het fruit is afkomstig van hun eigen wijngaard in het uiterste westen van de Casablanca Valley, waar vaak mist blijft hangen, hetgeen zorgt voor optimale omstandigheden.

Matthias	Muller	Bopparder	Hamm	Mandelstein	Riesling	Spatlese	2015 €	12.70 €	16.95 -25.1% zoet
De vergisting gebeurt langzaam, op lage temperatuur en de wijn rust nog een tijd op zijn fijne ‘lie’ van gistcellen. Hierdoor wordt nog extra complexiteit aan de weelderige, geconcentreerde wijn toegevoegd.

Kracher	Zweigelt	Beerenauslese	0,375	ltr	2012	0,375	ltr €	14.75 €	22.95 -35.7% zoet
Van de zoetewijn-goeroe Kracher. Helder rode dessertwijn met een duidelijk rodewijn-karakter! Op eiken vergist en gerijpt. Geur van rijpe aardbei, gekonfijte kers en fijne citrustonen. Sluit perfect aan bij donkere chocoladedesserts, stevige wildgerechten en rijpe zachte kazen.

Domaine	Schoffit	Gewurztraminer	Vieilles	Vignes	Cuvee	Alexandre	2010 €	16.95 €	24.95 -32.1% zoet
Deze cuvee van oude wijnstokken is genoemd naar Bernard Schoffit's zoon Alexandre, wiens inbreng ondertussen van grote waarde is voor het wijnbedrijf.

Schafer-Frohlich	Bockenauer	Felseneck	Auslese	2003	0,375	ltr €	29.95 €	43.95 -31.9% zoet
De Riesling Auslese Bockenauer Felseneck is een indrukwekkende geconcentreerd wijn, prachtig in balans en verpakt in een zijdezachte textuur. De gelaagde smaak lijkt wel van vloeibare gesteente, zo intens mineralig.

Kracher	Scheurebe	Trockenbeerenauslese	nr.1	2008	0,375	ltr €	35.95 €	49.95 -28.0% zoet
Sprankelende goudgele kleur. In de neus exotisch fruit, mango, manadarijn en ananas. In de smaak delicaat zoet, honing, kruidigheid en levendige zuren. Kersen in de finale. Elegant en finesserijk met een uitstekende balans. RP 96pnt

Kracher	Welschriesling	Trockenbeerenauslese	nr.	7	2012	0,375	ltr €	40.95 €	59.95 -31.7% zoet
Heldere goudgele kleur. Aansprekende neus met bloemen, steenfruit, kruidigheid en honing. Breed en compact in de smaak met mooie complexiteit. Goed gestructureerde zuren, finesserijk en elegant met tonen van tropisch fruit en ondersteunende minerale tonen. RP 95pnt

Croft	Vintage	Port	2000 €	46.95 €	74.95 -37.4% zoet
Genereuze Vintage Port met een eigen karakter. Begint langzaam op dronk te komen en belooft door zijn progressieve ontwikkeling een nog hogere score. Robert Parker 90 punten Wine Spectator 89-91 punten Stephen Tanzer 91+ punten.

Quinta	do	Vesuvio	Vintage	Port	1997 €	54.95 €	74.95 -26.7% zoet
Een heerlijke, diep robijnrode Vintage Port in een rijpe stijl. De 1997 onthult overvloedig zwart fruit en confiture vermengd met aardse tonen en specerijen. Veel body en zachte tannines. Nu goed op dronk.

Schafer-Frohlich	Felseneck	Beerenauslese	2009	0,375	ltr €	64.95 €	91.95 -29.4% zoet
De Riesling Beerenauslese Bockenauer Felseneck is een volmaakte botrytis riesling, zoals eigenlijk alleen Tim Frohlich die kan produceren!! Verwerf een paar flessen, een voor elk van de volgende drie decennia.

Fonseca	Vintage	Port	2000 €	69.00 €	107.00 -35.5% zoet
Een boeket met puur zwarte bessenfruit, jeneverbessen, zoethout, iets tabak en een vleug pruimen. De smaak wordt ondersteund door zeer fijne tannines en een sensuele, slanke structuur met prachtige zuurgraad. Parker: 96


