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Geachte relatie,
 
Al meer dan 25 jaar zijn wij zelfstandig importeur van wijn en gedistilleerd. Aan 
de hand van een eigen visie op de wijnmarkt en drankenwereld, creëren wij een 
beleving waarbij zowel de klant, de leverancier als de eindverbruiker centraal 
staat. Samen merken bouwen in de mooie wereld van wijnen en gedistilleerd; 
dat is het idee! Ons assortiment bestaat uit zowel de nieuwe- als oude wijnwereld 
en heeft een diversiteit aan druivensoorten en smaken.

Wij hebben landelijke dekking in on- en off trade en zijn een Marketing en Sales 
gedreven organisatie. Per gebied hebben wij gedreven accountmanagers die 
onder meer wijntrainingen, masterclasses en proeverijen geven. Met onze eigen 
marketingafdeling ondersteunen wij onze klanten en spelen wij in op trends en 
marktontwikkelingen.

Team Wine & Spirits

3INHOUDINLEIDING
WINE & SPIRITS

Wijnhuis genoemd en geselecteerd in De Grote Hamersma met een uitstekende 
beoordeling.

Wijnhuis genoemd en aanbevolen door Hubrecht Duijker op zijn website.

Wijnhuis vermeld in Slow Wine Gids, onderdeel van de Slow Food Beweging. 
Puur, eerlijk en terug naar de oorsprong!

Vino Libero of Free Wine zijn vrij van chemicaliën, bestrijdingsmiddelen en 
bevatten maximaal 40% van de toegestane hoeveelheid sulfiet.

Biologisch gecertificeerde wijnen of wijnhuis.

REGISTER
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De familie de Castellane behoort 
tot de oudste families van Frank-
rijk. Zij heeft als embleem de 
grafelijke kroon met daaronder 
het trotse devies: May d’honour 
que d’honours; wat neer komt op: 
onze eer is belangrijker dan eer-
betoon. In 1895 stichtte Burg-
graaf Florens de Castellane zijn 
Champagnemerk in Epernay. 

Hij kiest voor zijn champagne 
een opvallend etiket, namelijk 
het beroemde rode Andreaskruis, 
dat ook is afgebeeld op het vaan-
del van het oudste regiment van 
de streek. In het centrum van 
Epernay staat als symbool van de 
stad de toren van Champagne de 
Castellane. Deze toren werd in 
1904 gebouwd en is het werk van 
Auguste Marius Tourdoire, de ar-
chitect die ook het Gare de Lyon 
in Parijs ontwierp. Tegenwoordig 
is in de toren een deel van het 
champagnemuseum gevestigd. 

Bezoekers hebben een uitzonder-
lijk mooi uitzicht over de vallei 
van de Marne. De enorme kel-
ders waar de champagne gemaakt 
wordt, zijn verrassend groot: ze 
lopen door tot een diepte van 40 
meter onder de heuvel.

CHAMPAGNE DE CASTELLANE
FRANKRIJK, EPERNAY

FRANKRIJK

CHAMPAGNE DE CASTELLANE
COMMODORE BRUT

 40% Chardonnay, 35% Pinot Noir en 25% Pinot 
Meunier 

Intense fijne mousse met tonen van citrus, bloemen en 
witte vruchten. Levendige smaak, zeer evenwichtig, fris 
en elegant. Rijping van minimaal 24 maanden.
 
 Kaviaar, tonijn, schaal- en schelpdieren.

CHAMPAGNE DE CASTELLANE 
BRUT MILLÉSIMÉ 2007

 45% Pinot Noir en 55% Chardonnay 

Een mooie volle Champagne, in de smaak zachte tonen 
van perzik en peer. Lange afdronk met verfijnde elegante 
zuren. Rijping van meer dan 3 jaar “sur lattes” in de kelders.
 
 Gevogelte, vette vissoorten, maar ook als begeleider 
van het gehele diner.

CHAMPAGNE DE CASTELLANE
BRUT DEMI - SEC

 40% Pinot Noir, 30% Chardonnay en 30% Pinot 
Meunier

Zachte lichtzoete Champagne met een rijke smaak met 
hinten van perzik en geel fruit.

 Dessertwijn, fruit, gebak en ijs.

CHAMPAGNE DE CASTELLANE
BRUT ROSÉ

 40% Pinot Noir, 30% Chardonnay en 30% Pinot 
Meunier

Zachte aanzet met een verfijnde smaak en tonen van 
zacht rood fruit. Perfect in balans.

 Zalm en veel andere vissoorten, hartige gerechten, 
rood fruit en chocolade.

CHAMPAGNE DE CASTELLANE
BRUT 

 40% Chardonnay, 30% Pinot Noir en 30% Pinot 
Meunier

Parelende mousse, mooie elegante frisse stijl Champagne, 
verfijnde smaak met tonen van zacht fruit en lichte vanille. 

 Aperitief, schaal- en schelpdieren, veel vissoorten, 
kan met veel gerechten gecombineerd worden.

CHAMPAGNE DE CASTELLANE
BRUT is verkrijgbaar in:
Demi Bouteille          37,5 cl
Bouteille 75 cl
Magnum           150 cl
Jeroboam          300 cl



Rosanti Spumante is een prosecco 
uit het Veneto gebied in Italië. 
Haar assortiment bestaat uit een 
selectie van zorgvuldig gekozen 
mousserende wijnen bestaande 
uit Rosanti Frizzante, Rosanti 
Spumante Extra Dry en Rosanti 
Spumante Rosé. 

Naast deze proseccolijn heeft 
Rosanti Spumante een cocktailtype 
op de markt gebracht: Rosanti 
Hugo. 

Dit prestigieuze proseccomerk 
bevindt zich in Treviso tussen 
de bergketen de Dolomieten 
en de mooie kustlijn uit Noord 
Venetië. Rosanti Spumante staat 
voor Italiaanse traditie, kwaliteit 
en innovatie.

ROSANTI PROSECCO
DOC SPUMANTE EXTRA DRY

 100% Glera (Prosecco)

Plezierige frisse prosecco met een levendige mousse en 
smaken van wit fruit en peer. 

 Aperitief, amuse, anti pasti en tapas. 

ROSANTI SPUMANTE 
ROSÉ EXTRA DRY

 100% Raboso

Levendig, fris, goed in balans en heeft een zeer fijne 
mousse. De smaak bezit tonen van rood fruit zoals kersen 
en een vleugje vanille.

 Aperitief, aardbeien, amuse, hapjes en fingerfood.

ROSANTI HUGO

Zoete, fruitige en verfrissende mousserende wijncocktail, 
gemaakt van vlierbloesemsiroop met prosecco. Heerlijk 
met een schijfje limoen, munt en ijsblokjes.

 Ideaal als aperitief met borrelhapjes en bij frisse 
salades.

ROSANTI SPUMANTE
ITALIË, TREVISO

ROSANTI PROSECCO 
DOC TREVISO FRIZZANTE*

 100% Glera (Prosecco)

Mooie frizzante met een fruitig en floraal aroma. 
Elegant, zacht en fris van smaak met wat tonen van 
gekristalliseerd fruit. 

 Aperitief, amuse of tapas. 

* Ook met schroefdop en als piccolo verkrijgbaar.
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Wijncocktails



6 MONOGRAM FRANCIACORTA
ITALIË, LOMBARDIJE

ITALIË

MONOGRAM FRANCIACORTA
SATÉN DOCG
 
 90% Chardonnay en 10% Pinot Bianco

Intense geuren van witte bloemen, citrus en rijp fruit. 
Zachte, elegante, romige en delicate smaak.

 Aperitief, kreeft, oesters en anti pasti. 

MONOGRAM FRANCIACORTA 
BLANC DE BLANCS DOCG*

 80% Chardonnay en 20% Pinot Bianco

Prachtige aroma’s van vers fruit en citrusvruchten. 
Evenwichtige, zachte en verfrissende smaak.

 Aperitief, oesters, kaviaar, rauwe vis en wit vlees.

* Ook verkrijgbaar in Magnum.

MONOGRAM FRANCIACORTA 
MILLESIMATO BRUT DOCG

 90% Chardonnay en 10% Pinot Bianco

Heerlijke geuren van rijp fruit en citrus. De smaak is
intens en kruidig. Volle body.

 Fruits de mer, gerookte zalm, maar kan ook
perfect een heel diner begeleiden.

Franciacorta DOCG ligt in het hart 
van Lombardije in het Noorden 
van Italië in de provincie Brescia. 
Monogram Franciacorta is onderdeel 
van Castel Faglia, gelegen in Calino 
di Cazzago San Martino.

Dit gebied bestaat uit 17 hectare 
aan wijngaarden met de druiven 
Chardonnay, Pinot Bianco en een 
klein beetje Pinot Nero. 

Het kasteel van Monogram 
Franciacorta ligt op het hoogste 
punt van heel Franciacorta wat 
zontechnisch gezien erg gunstig 
is. Daarnaast groeien de druiven 
in dit gebied als een van de 
weinige op een ‘terrasmanier’. 

Monogram staat er in Italië om 
bekend alleen wijnen te maken 
van witte druifsoorten, maar ook 
om de frisheid van haar wijnen.

Deze wijnen uit Franciacorta 
worden door kenners omschreven 
als de mooiste traditionele 
mousserende wijnen ter wereld die 
volgens de méthode traditionelle 
worden gemaakt.



CAVICCHIOLI MALVASIA 
FRIZZANTE BIANCO AMABILE   
 
 100% Malvasia

Witte mousse met intense, karakteristieke aroma’s en 
een klein zoetje met smaken van citrus en mineralen.

 Aperitief, fruit, desserts; fruittaarten en ijs.

 
CAVICCHIOLI MOSCATO

 100% Moscato
 
Aangename zoete smaak van fruit met een intens 
bouquet van witte bloemen, rozen en abrikozen.
 
 Aperitief, gebak en fruit.
 

Al meer dan 80 jaar maakt 
wijnhuis Cavicchioli met veel 
plezier unieke wijnen. Het 
begon in San Prospero, een 
dorp in de buurt van Modena 
in Noord Italië, waar een man 
met veel passie voor zijn land 
de werkplaats achter zijn huis 
omtoverde tot een wijnkelder 
waar hij productie en botteling 
plaats liet vinden. 

Deze man, Umberto Cavicchioli, 
was de eerste wijnmaker in 
de regio die begon met het 
persen van de Lambrusco druif. 
Vanaf 1928 hielpen zijn zonen 
Umberto, Franco, Romano 
en Piergiorgio hun vader het 
bedrijf op de kaart te zetten. In 
1964 besloot Umberto dat het 
tijd werd Cavicchioli over te 
dragen aan zijn zonen die het 
distributienetwerk vervolgens 
flink uitbreidden.
Er volgden jaren van sterke groei 
en het stokje werd overgedragen 
aan kleinzonen Umberto, Sandro 
en Claudio.

Cavicchioli is vandaag de dag 
uitgegroeid tot een vooraanstaand 
Italiaans wijnhuis van mousserende 
wijnen!

CAVICCHIOLI
ITALIË, MODENA

7ITALIË

CAVICCHIOLI LAMBRUSCO
BIANCO DELL ‘EMILIA IGT

 34% Sorbara, 33% Grasparossa en 33% 
Salamino
 
Zoete en fruitige lambrusco met een heerlijk fris 
bouquet.
 
 Pizza en pasta.

CAVICCHIOLI LAMBRUSCO
ROSSO DELL ‘EMILIA IGT
 
 34% Sorbara, 33% Grasparossa en 
33% Salamino
 
Parelende lichtzoete fruitige wijn, met aroma’s
van tropisch fruit.
 
 Pizza, pasta en rood fruit.

CAVICCHIOLI LAMBRUSCO
VIGNA DEL CRISTO SORBARA DOC
 
 100% Lambrusco di Sorbara
 
Volle droge, fruitige smaak met een fijne aanhoudende mousse. Intense 
geuren van viooltjes en rode vruchten.
 
 Aperitief, anti pasti en gefrituurde vis [fritto misto di pesce].

Klassieke Lambrusco!
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De oorspronkelijke stammen van 
Chili werden vroeger ‘Araucanos’ 
en “Aukas” genoemd door de Inca’s, 
een indianenvolk dat vroeger zeer 
machtig was.

Aukas betekent dapper en wild en 
dat was hoe de Chileense bewoners 
bekend stonden, als sterke trotse 
strijders. 

De Chilenen noemden zichzelf 
daarnaast “Sons of the earth”, 
omdat ze een sterke connectie 
voelden met de natuur en hun 
geloofsovertuigingen gebaseerd 
waren op liefde en respect richting 
hun
voorouders, de aarde en de natuur. 
De naam van wijnhuis Arauco is op 
dit stukje geschiedenis gebaseerd. 
De wijnen die Arauco maakt zijn 
eveneens gemaakt
met respect voor de aarde en de 
natuur; er worden ecologische en 
biologisch afbreekbare producten 
gebruikt tijdens de wijnbereiding.

ARAUCO
CHILI, MAULE VALLEY

CHILI

ARAUCO VARIETAL 
SAUVIGNON BLANC

 100% Sauvignon Blanc

Intense citrus aroma’s en geuren van vers gemaaid gras 
en appel. Verfrissende smaak van citrus.

 Aperitief en seafood.

ARAUCO VARIETAL CHARDONNAY

 100% Chardonnay

Geuren van tropisch fruit zoals ananas en mango. Frisse 
en ronde Chardonnay met een fruitige smaak.

 Geitenkaas, schaaldieren en oesters.

ARAUCO VARIETAL MERLOT

 100% Merlot

Aroma’s van zwarte bessen en kersen met toetsen van 
vanille. Elegante afdronk.

 Wild, pasta’s, Camembert.

ARAUCO VARIETAL
CABERNET SAUVIGNON

 100% Cabernet Sauvignon

Delicate geuren van cassis, vanille en toffee. Makkelijk 
te drinken wijn met een lange afdronk.

 Wit vlees, pasta en kazen.

ARAUCO RESERVA CHARDONNAY

 100% Chardonnay

Heerlijke geuren van ananas, mango, banaan en 
citrus gecombineerd met hout en vanille. 6 maanden 
houtrijping.

 Gerookte ham, eend en gegrilde zalm.

ARAUCO RESERVA PINOT GRIGIO

 100% Pinot Grigio

Verfrissende wijn met citrus, appel en perzik geuren.

 Risotto met geitenkaas, gegrilde kip en zwaardvis.

ARAUCO RESERVA CARMENERE

 100% Carmenere

Aroma’s van zwarte kersen en geroosterd hout. 50% van 
de wijn is 6 maanden gerijpt in Franse en Amerikaanse 
houten vaten.

 Rundvlees, Brie en Camembert.



ESPIRITU DE CHILE
CHILI, CURICO VALLEY

Chili geldt als een van de meest 
innovatieve wijnbouwlanden in de 
wereld met gematigde en koele 
microklimaten en wijnen die 
gemaakt worden op ‘terroir’. 

Espiritu de Chile is uniek in 
de geuren en smaken van haar 
wijnen en bezit geen overdreven 
fruitkarakters. 

De wijnen zijn puur, zuiver en 
bezitten mooie mineralen.

Espiritu produceert wijnen die 
duurzaam gemaakt zijn; er is veel 
aandacht voor de natuur en er 
wordt weinig tot geen gebruik 
gemaakt van pesticiden en 
kunstmest.
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CLASSIC CHARDONNAY

 100% Chardonnay

Lekkere volle soepele smaak met tropisch fruit en  
hazelnoten. 

  Vissoorten, salades en pasta’s.

CLASSIC SAUVIGNON BLANC

 100% Sauvignon Blanc

Een eerlijke en ongecompliceerde wijn met aroma’s van 
perzik en citrus. Mooie lange afdronk.

 Salades, mosselen, asperges en witte vissoorten.

CLASSIC SELECTION
GEWÜRZTRAMINER

 100% Gewürztraminer

Harmonieus met geuren van rozenblaadjes, abrikoos 
en kalk.

 Aziatische en kruidige gerechten, salades en 
zachte kazen.

RESERVA CHARDONNAY

 100% Chardonnay

Subtiele aroma’s van citrusfruit, kweekpeer, ananas en 
vanille. Fris en vol van smaak met een intense lange afdronk.
 
 Vettere  visgerechten, wit vlees en romige kazen.

WINEMAKER’S COLLECTION
SAUVIGNON BLANC LEYDA VALLEY

 100% Sauvignon Blanc

Stuivende wijn met frisse en pittige aroma’s van asperge 
en citrus. Perfect in balans door de mooie zuurgraad.

 Aperitief, de perfecte aspergewijn, salades en 
geitenkaas.

CLASSIC CABERNET
SAUVIGNON ROSÉ

 100% Cabernet Sauvignon

Toegankelijke wijn, mooi rond van smaak met aroma’s 
van vers zomerfruit.

 Aperitief, salades en lichte maaltijden.

CLASSIC CABERNET SAUVIGNON

 100% Cabernet Sauvignon

Soepele wijn met medium body en aroma’s van rijp rood 
fruit met kruidige tonen.

 Rood vlees, wild en sterke kazen.

CLASSIC CARMENERE

 100% Carmenere

Fruitaroma’s van rode bessen met een vleugje peper 
en kruiden in combinatie met donkere espresso. De 
tanninestructuur is zacht en soepel. 

 Lamsvlees, pasta en harde kazen.

RESERVA CARMENERE

 100% Carmenere

Aroma’s van rood fruit en zwarte peper. Evenwichtig in 
de mond met aangename tannines.  

 Rood vlees, wild en pittige kazen.

RESERVA SYRAH

 100% Syrah

Mooie neus van bramen, vanille en toffee, in de smaak 
komt het donkere fruit terug met een zachte toets van 
kruiden en vanille.

 Grillgerechten, rood vlees, wild en blauwe kazen.
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Familiebedrijf Shottesbrooke 
ontleent haar naam aan een land-
goed in Berkshire in Engeland 
waar de grootvader van oprichter 
Hamish Maguire predikant was. 
In 1981 kocht Hamish een stuk 
grond in de bergen van Fleurieu 
Peninsula Inman Valley om zijn 
eerste wijngaard te realiseren en 
zijn label “Shottesbrooke” te lan-
ceren. 

Uniek is de geografische 
vermelding van de wijngaarden 
op het etiket. In 1985 plantte 
hij zijn eerste wijnstokken. Vier 
jaar later besloot Hamish meer 
land te kopen in McLaren Vale 
wat nu de thuisbasis van de 
Shottesbrooke wijnmakerij is 
geworden.

Vandaag de dag is Shottesbrooke 
een trotse wijnmakerij die zich 
richt op het produceren van hoog-
waardige Australische wijnen.

SHOTTESBROOKE
AUSTRALIË, McLAREN VALE

AUSTRALIË

SHOTTESBROOKE REGIONAL
SERIES CHARDONNAY

 100% Chardonnay 

Goed gemaakte Australische Chardonnay, vol en 
romig met zachte tonen van vanille afkomstig van de 
houtlagering. Ook toetsen van rijp tropisch fruit zoals 
perzik. Mooi in balans.

 Aperitief, gegrilde kip, witte vissoorten met rijke 
sauzen, pasta’s op basis van room en gerookte zalm.

SHOTTESBROOKE 
ESTATE CHARDONNAY

 100% Chardonnay

Heerlijke geuren van perzik, meloen en pittig eiken. 
Fruitige smaak met een lange verfrissende afdronk.

 Tarbot, kip en caesar salade. 

SHOTTESBROOKE REGIONAL
SERIES SHIRAZ

 100% Shiraz

Typisch voorbeeld van een Australische Shiraz, warm, 
veel smaak, met in de geur donker fruit, chocolade en 
mint. In de smaak een zachte kruidigheid.

 Barbecue & Grill, rood vlees en wild.

SHOTTESBROOKE ESTATE GSM

 52% Grenache, 38% Shiraz en 10% Mataro 
(Mourvedre) G-S-M

Rijpe en sappige smaak van donkere bessen en anijs 
met een bouquet van rode bessen en rozen. 

 Risotto met paddenstoelen.
 

SHOTTESBROOKE ESTATE MERLOT

 100% Merlot

Fluweelzachte wijn met geuren van zwarte kersen, 
moerbeien en een vleugje kruiden. Heerlijk lange 
afdronk.

 Vleesgerechten met tomatensaus.

Wijnmaker: Hamish Maguire



RAPAURA SPRINGS 
NIEUW ZEELAND, MARLBOROUGH
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Familiebedrijf Rapaura Springs 
is opgericht in 2005 en behoort 
tot de top 10 grootste wijnhuizen 
in Marlborough. Puurheid en 
zuiverheid is waar Rapaura 
Springs voor staat. Zo is het 
water wat gebruikt wordt voor 
de wijnstokken afkomstig van de 
waterbron Rapaura Spring.

Dit kristalheldere en pure water 
uit de Wairau rivier stroomt door 
de rotsen en legt een weg af van 
6 maanden om de wijngaarden te 
bereiken. Het woord ‘Rapaura’ 
betekent dan ook: stromend 
water. Er is binnen het Nieuw-
Zeelandse wijnhuis veel aandacht 
voor detail en de makers streven 
ernaar de meest uitzonderlijke, 
zuivere en pure wijnen te maken.
 

RAPAURA SPRINGS 
SAUVIGNON BLANC

 100% Sauvignon Blanc

Fruitige wijn met aroma’s van rijpe perzik, witte 
nectarine en passievruchten tezamen met kruiden en 
citrus. Verleidelijke smaak van tropisch fruit en citrus 
met een verfrissende afdronk.

 Vis en caesar salade.

RAPAURA SPRINGS PINOT NOIR

 100% Pinot Noir

Complexe geuren van zwart fruit, leer, tabak en 
gedroogde kruiden. Rijke, fruitige smaak met een 
zijdezachte afwerking.

 Rood- en witvlees gerechten, tomatenpasta’s,
wild en zachte kazen. 
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Wijngoed Emil Bauer & Söhne 
is een familiebedrijf geleid door 
de vijfde generatie: Alexander en 
Martin Bauer. In het pittoreske 
Nußdorf in Rheinland-Pfalz, zijn 
de beste omstandigheden voor 
wijnbouw te vinden. 

De ingrijpende verbeteringen in 
de vatenkelder en de wijnperserij 
hebben de kwaliteit van de 
wijnen de laatste jaren nóg beter 
gemaakt en daarom werden beide 
wijnmakers genomineerd tot 
‘Nieuwkomer  van het jaar 2014’  
bij de Falstaff. Er wordt hier 
een groot aantal druivensoorten 
verbouwd, wat typisch voor 
de Pfalz is. Naast klassiekers 
zoals riesling, grauburgunder, 
weißburgunder en silvaner zijn 
er ook internationale soorten te 
vinden zoals merlot, cabernet 
sauvignon en sauvignon blanc. 

EMIL BAUER
DUITSLAND, RHEINLAND-PFALZ

DUITSLAND

EMIL BAUER PINOT SEKT

 Pinot Blanc en Pinot Gris

Mousserende wijn gerijpt in grote eiken vaten. Fruitige aroma’s 
van peer, ananas en citrusvruchten. Unieke sekt!

 Gevogelte, vette vis, wit vlees, kreeft en cocquille 
met kerrie.
 
EMIL BAUER RIESLING TROCKEN 

 100% Riesling

Volle elegante droge Riesling, met mooie tonen van 
bloemen en rijp wit zoetig fruit. Door zijn ragfijne zuren 
een lange afdronk.

 Aperitief, Aziatisch eten en sushi.

EMIL BAUER WEISBURGUNDER  

 100% Pinot Blanc
  
In de neus mooie tonen van perzik en bloemen. Volle en gulle 
smaak.

 Aperitief, asperges, Aziatische keuken en witte 
vissoorten.

EMIL BAUER CHARDONNAY

 100% Chardonnay

Droge, lichte jonge wijn met geuren van meloen, exotische 
vruchten, bessen en appel. 

 Vis en zeevruchten.

EMIL BAUER “INSOMNIA” 
SAUVIGNON BLANC FUMÉ

 100% Sauvignon Blanc

Tonen van kruiden, kruisbessen en kalk. Mineralig in de 
mond. Gerijpt in een houten vat van 500 liter. Een Fumé 
zoals het hoort.

 Vette vis, rijke gerechten en wit vlees.

EMIL BAUER SPÄTBURGUNDER 
TROCKEN 

 100% Spätburgunder (Pinot Noir)

Vol en fluweelzacht met smaken van rood en zwart fruit. 
Geuren van aardbeien, kersen, bramen en hints van amandel.

 Wild, paddenstoelen, entrecôte en diverse 
kaassoorten.
 TIP: Gekoeld serveren!
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DUITSLAND, RHEINLAND-PFALZ

EMIL BAUER RIESLING
“JUST RIESLING”  

 100% Riesling 

Droge, fruitige klassieke Riesling met frisse zuren en een 
bouquet van perzik en mediterraans fruit. 1/3 is gerijpt op 
eikenhouten vaten. 

 Seafood en kalfsvlees. 

EMIL BAUER SAUVIGNON BLANC 
“DON’T DRINK MY”

 100% Sauvignon Blanc

Jeugdige en ongecompliceerde Sauvignon Blanc. Fris en fruitig 
met een bouquet van kruisbessen.

 Seafood, vispasteitje en wit vlees.

EMIL BAUER PINOT BLANC “HAPPY”

 100% Pinot Blanc (weissburgunder)

Elegante droge Pinot Blanc met subtiele aroma’s van appels, 
citrus en verse ananas.

 Seafood, vispasteitje en salades.

EMIL BAUER MERLOT
“MAKES YOU FORGET”

 100% Merlot

Volle smaak van kersen en bessen met zachte tannines en 
een ronde finish.

 Rund, lam, wild en kazen.

EMIL BAUER CUVEE NOIR
“AT LEAST BE DRUNK”

 30% Cabernet sauvignon, 30% Pinot Noir, 35% Merlot 
en 5% Nebbiolo

Pittige fruitsmaken aangevuld met een vleugje vanille. Mooi 
bouquet van geroosterde en fruitige tonen.

 Rundvlees, lam en wild.

VERKRIJGBAAR IN MAGNUM:

“JUST RIESLING”
“DONT DRINK MY”
“MAKES YOU FORGET”
“AT LEAST BE DRUNK”

Maar dit alles is nog niets 
vergeleken met wat de broers 
op het gebied van etiketdesign 
hebben ontwikkeld. 

Het revolutionaire ‘Just Riesling’-
etiket is nu al een legende en de 
andere provocerende etiketten 
zijn net  zo succesvol; elk etiket 
vertelt een stuk uit het leven van 
de twee broers, over hoe zij zijn 
en hoe zij denken.

Deze funny labels zijn voor 1/3 
opgevoed in houten vaten en voor 
2/3 in stalen tanks. Er is hierbij 
sprake van koude fermentatie. De
rode wijnen met funny labels zijn 
100% gemaakt in houten vaten.
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Wine & Spirits bezocht ook in 
2014 het prestigieuze evenement 
Hospices de Beaune, één van 
de belangrijkste events in de 
wijnwereld. 

Jaarlijks worden in het stadje 
Beaune werelds’ beste Bourgognes 

geveild waarbij de opbrengst 
gaat naar liefdadigheidsinstelling 
Hospices de Beaune, een 
voormalig ziekenhuis uit de 
vijftiende eeuw. Tijdens de grote 
veiling op zondag 16 november 
2014 werd voor bijna € 8,9 
miljoen aan wijn geveild, een 
record voor de organisatie. Éen 
van de kopers is Wine & Spirits, 
die maar liefst twee wijnvaten 
kocht voor het goede doel: Beaune 
Premier Cru Cuvée Dames 
Hospitalières en Volnay Premier 
Cru Cuvée Général Muteau.

l’Hôtel-Dieu

HOSPICES DE BEAUNE
FRANKRIJK, BOURGOGNE

FRANKRIJK

HOSPICES DE BEAUNE
Les Hospices de Beaune is een liefdadigheidsinstelling in Beaune, opgericht in 1443 door Nicolas Rolin dienend als 
armenhospitaal. Ouderen, invaliden, wezen, zieken, zwangere vrouwen en armen hadden er van de middeleeuwen tot 
in de 20e eeuw gratis toegang. Het Hôtel-Dieu dateert eveneens uit 1443 en dit opvallende gebouw in het centrum 
van de stad wordt niet langer als ziekenhuis gebruikt, maar als museum. l’Hôtel-Dieu is een van de meest bezochte 
wijnattracties in Frankrijk.

HET VERHAAL OVER DE CUVÉES
Het is de traditie de veiling te starten met het veilen van de Beaune Premier Cru Cuvée Dames Hospitalières. De wijn is 
vernoemd naar de zusters die sinds de oprichting van Hospice de Beaune in 1443 zorgden voor de zieken. Deze Cuvée 
van topniveau is afkomstig van de wijngaarden Les Bressandes, Les Teurons en La Mignotte. De Volnay Premier Cru 
Cuvée Général Muteau is vernoemd naar de Franse generaal Paul-Jules Muteau die in 1926 vele donaties deed aan het 
ziekenhuis in Beaune. De Cuvée is afkomstig van vijf prachtige wijnvelden uit Volnay.

Beide 2014 Cuvées zijn verkrijgbaar in bouteille en magnum, zolang de voorraad strekt.

Hospices de Beaune
BEAUNE

Premier Cru
Appellation Beaune 1er Cru Contrôlée

Cuvée Dames Hospitalières

Hospices de Beaune
VOLNAY

Premier Cru
Apellation Volnay 1er Cru Contrôlée

Cuvée Général-Muteau



Pierre Ponnelle was één van de 
grote wijnfiguren in de Bourgogne 
in de negentiende eeuw. Niet 
alleen was hij zeer succesvol als 
wijnproducent, hij wordt met 
name herinnerd vanwege zijn 
bijdrage aan de ontwikkeling van 
de kennis van de oenologie. 

Geboren in 1847, start hij in 
1875 zijn eigen wijnbedrijf 
Maison Pierre Ponnelle in 
Beaune. In 1890 verkrijgt hij de 
oude abdij van Saint Martin de 
l’Aigue in Beaune, gesticht in 
377 door Saint Martin.

In het begin van de twintigste 
eeuw wordt hij opgevolgd door 
zijn zoon Lazare Ponnelle. Nu, 
ruim 125 jaar later, wordt nog 
steeds de oude Bourgondische 
wijntraditie in ere gehouden, 
weliswaar met behulp van de 
meest geavanceerde technieken. 

Niet voor niets is het motto van 
het bedrijf “Respiciamus atque 
Propiciamus”, wat vrij vertaald 
betekent: “Wij gaan de toekomst 
tegemoet met de kracht en kennis 
die wij hebben opgedaan uit het 
verleden”.

MAISON PIERRE PONNELLE
FRANKRIJK, BOURGOGNE, BEAUJOLAIS
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CHARDONNAY VdF

 100% Chardonnay

Mooie gerijpte Chardonnay aroma’s met tonen van 
tropisch fruit en hazelnoten. De smaak is fris en soepel 
en puur.  Opgevoed op houten vaten uit de Bourgogne.

 Aperitief, ham, gegrilde vis en sushi.

CHABLIS

 100% Chardonnay

Vol en elegant, met mooie aroma’s van rijp wit fruit en 
bloesems, mooie mineraliteit afkomstig van de kalk 
gronden.

 Wit vlees, kip, zeevruchten, schaaldieren en kreeft.

CHABLIS 1ER CRU

 100% Chardonnay

Zeer goed in balans en rijk van smaak met appel en 
honing als hoogtepunt.

 Zeevruchten, langoustines, kreeft of visgerechten 
in roomsaus.

RULLY

 100% Chardonnay

Typische Rully Chardonnay. Intense aroma’s van 
viooltjes en walnoten. Zeer zacht in de mond met een 
goede zuurgraad.
 
 Vis, gevogelte en schaaldieren.

MEURSAULT

 100% Chardonnay

Volle body met zachte tonen van vanille en eiken 
gevolgd door een zacht botertje.
 
 Vette vis en wit vlees.

PINOT NOIR VdF

 100% Pinot Noir

Elegante lichte wijn, met mooie fruittonen van kersen en 
een zachte toets van laurier in de afdronk.
 
 Franse worst, kip, eend en kazen.

FLEURIE | BEAUJOLAIS

 100% Gamay

Fleurie is veelal gewaardeerd om zijn zijdezachte 
smaak. Met aroma’s van kersen en frambozen met een 
mooie balans.  

 Aperitief, gevogelte en milde kazen.

Pierre Ponnelle



16

De wijngaarden van het wereld-
beroemde domein “Château de la 
Maltroye” liggen in Chassagne- 
Montrachet en in Santenay. Het 
is één van de topwijnhuizen van 
de Côte de Beaune. Sinds 1992 is 
Jean-Pierre Cournut de wijnma-
ker die al direct bij zijn aanstel-
ling de kwaliteit heeft verhoogd. 

Château de la Maltroye bestaat 
voor 16 hectare uit Chassagne 
Montrachet en 2 hectare Santenay 
1e Cru. De aanplanting is voor 
65% Chardonnay en voor 35% 
Pinot Noir. Alle druiven worden 
handmatig geplukt en bewaard 
in kleine kisten om te voorkomen 
dat ze te veel onder druk komen 
te staan.

CHÂTEAU DE LA MALTROYE 
FRANKRIJK, BOURGOGNE

FRANKRIJK

CHASSAGNE MONTRACHET
BLANC

 100% Chardonnay

Mooi vol en krachtig van smaak. Sappig en vet, gedomineerd 
door rijp wit fruit. De wijn is bijna vlezig. Een echte kanjer 
met boterachtige aspecten. Voor de echte Bourgondiër.

 Perfecte begeleider bij visgerechten met romige 
botersauzen. Probeer deze wijn ook eens bij wit vlees en 
gevogelte.

CHASSAGNE MONTRACHET
ROUGE

 100% Pinot Noir

Het bouquet heeft veel kenmerken van specerijen 
en licht tot donker rood fruit. Verder komt zowel in de 
geur als smaak een krachtige stallucht naar boven. 
Onmiskenbaar voor de Pinot Noir druif. Oplegwijn!

 Perfecte begeleider bij vleesgerechten en een 
stevige stoofpot.

DOMAINE DE CAZELLES VERDIER 
CHARDONNAY

 100% chardonnay
 
Geuren van geroosterde hazelnoten en tropisch fruit. 
Heerlijk vol en vlezig in de mond met smaken van wit 
fruit. Frisse toets van citrusvruchten in de afdronk.

 Tongfilet en wit vlees.
 
CHÂTEAU DE JONQUIERES CUVÉE 
JEAN DEVIE CORBIÈRES

 60% grenache, 40% syrah
 
Fijne delicate neus met aroma’s van rode bessen en een 
hint van eikenhout. Elegante klassieke fruitsmaken van 
kruiden en eiken.

 Steak au poivre en konijn.
 

CHÂTEAU DE POUZOLS CUVÉE
1437 MINERVOIS

 Syrah, Grenache en Mourvèdre
 
Neus van rode en zwarte bessen. Vol in de mond 
met een uitstekende structuur en elegante tonen van 
eikenhout.

 Lam en rundvlees.

BLACK RESERVE
FRANKRIJK, LANGUEDOC

Black Reserve is ontstaan uit 
een samenwerkingsverband in 
Languedoc. Wijnmaker Olivier 
Dauga creëert buitengewone 
cuvées; onderdeel van deze Black 
Reserve selectie zijn de Corbières 
van Château de Jonquieres, 
Minervois van Château de Pouzols 
en de houtgelagerde Chardonnay 
van Domaine de Cazelles Verdier. 

Het is de topselectie uit diverse 
appellations in Zuid-Frankrijk 
gekozen door onder andere 
hun gunstige ligging en hoge 
kwaliteit druiven.



De geschiedenis van dit 
familiedomein in Sancerre begint 
bij Pauline, de overgrootmoeder 
van Eric Louis die in 1860 haar 
wijn verkoopt op de lokale 
markten. Nog steeds zijn de 
wijnkelders “Les Celliers de la 
Pauline” naar haar vernoemd. Het 
is haar zoon Julien die samen met 
zijn vrouw de traditie voortzet en 
zorg draagt voor de wijngaarden. 

Met het huwelijk van hun zoon 
Leon en Ginette Cantin worden 
er een aantal wijngaarden van 
beide families samengevoegd en 
zijn het zij die Les Celliers de la 
Pauline laten bouwen. In de jaren 
zeventig van de vorige eeuw raakt 
Sancerre zeer in de mode, vooral 
in de bistro’s van Parijs. 
De wijnen van de familie 
Louis vestigen hun naam, 
niet alleen nationaal maar ook 
internationaal. Vandaag de dag 
wordt het domein gerund door 
Eric Louis en zijn familie die de 
familietraditie voortzetten.

ERIC LOUIS
FRANKRIJK, LOIRE
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SANCERRE BLANC

 100% Sauvignon Blanc

Heerlijk frisse, toegankelijke wijn met aroma’s van appel 
en perzik. De smaak is dankzij de vriendelijke zuren 
volledig in balans.
 
 Aperitief, maar ook geschikt bij gerechten als vis, 
asperges en carpaccio van tonijn.

LES AFFAUBERTIS 
POUILLY FUMÉ

 100% Sauvignon Blanc

Mooie frisse maar toch rijke wijn, zeer verfijnd met mooie 
tonen van citrus en kruisbessen met een lange afdronk.

 Aperitief, Salades, geitenkaas, schaal- en 
schelpdieren.

MENETOU SALON

 100% Sauvignon Blanc

Mooie verfijnde frisse smaak met tonen van citrus en 
kruisbessen. In de smaak vol, fruitig, met een mineralige 
toets.

 Schelp- en schaaldieren, vis en geitenkaas.

De wijnen van Comte de 
Sirac komen uit het aan de 
Middellandse Zee gelegen gebied 
Languedoc-Roussillon en zijn 
aangenaam plezierig en charmant.

COMTE DE SIRAC
FRANKRIJK, LANGUEDOC-ROUSSILLON

SAUVIGNON BLANC IGP

 100% Sauvignon Blanc

Verleidelijke geuren van citrus en exotisch fruit. 
Een fijne, elegante Sauvignon Blanc.

 Aperitief, wit vlees, vis en desserts.

GRENACHE ROSÉ IGP

 100% Grenache

Mooie rosé met rijke en aromatische rood fruit geuren.

 Aperitief of voor tijdens een barbecue.

COTES DE PROVENCE ROSÉ 

 Cinsault, Grenache en Syrah

Delicate neus met aroma’s van rood en zwart fruit. Mooi in 
balans, rond en fris.

 Aperitief of bij salades.

CABERNET SAUVIGNON IGP
 
 100% Cabernet Sauvignon

Levendige wijn met rood fruit aroma’s en kruidige hints. 
Elegant en in balans.

 Gegrild vlees en kazen.



18

“If I had to tip one 
winegrower for future 
greatness it would be the 
uncompromising Pascal 
Cuisset of Château des 
Eyssards” 
- Andrew Jefford, wine writer.

Château des Eyssards is een 
wijndomein met 48 hectare 
wijngaard, gelegen ten zuidwesten 
van de stad Bergerac. Het is 
eigendom van Pascal Cuisset, 
één van de meest getalenteerde 
wijnmakers uit de regio. Pascal 
maakt gebruik van de meest 
moderne vinificatietechnieken, 
het is echter zijn overtuiging dat 
goede wijn gemaakt wordt in de 
wijngaard. Hij heeft een 20-tal 
hectare aangeplant met blauwe 
druiven (Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc) en een 
28-tal hectare met witte druiven 
(Sauvignon Blanc, Semillon, 
Muscadelle, Chenin Blanc). Zijn 
wijnen worden internationaal 
geroemd. Vooral zijn Sauvignon 
Blanc, waaraan een klein beetje 
Semillon is toegevoegd, kent vele 
liefhebbers.

CHÂTEAU DES EYSSARDS
FRANKRIJK, BERGERAC

FRANKRIJK

SAUVIGNON BLANC SEMILLON

 80% Sauvignon Blanc 20% Semillon

Volle uitbundige sappige smaak met een aangenaam 
mondgevoel, mooie tonen van citrus en tropisch fruit. 
Lange afdronk.

 Aperitief, asperges, schaal- en schelpdieren, 
stevige vissoorten, jonge Chevre en kaasfondue.

SAUVIGNON BLANC /
SEMILLON PRESTIGE

 50% Sauvignon Blanc & 50% Sémillon.
9 maanden op eikenhouten vaten.

Aromatische neus van rijp wit fruit en vanille. De smaak 
heeft tonen van banaan en exotisch fruit. In de afdronk 
een botertje en lichte vanille.

 Stevige en vettere vissoorten, vis met saus en 
pittige kazen.

ROSÉ

 20% Cabernet Franc, 40% Cabernet Sauvignon 
en 40% Merlot

Volle rosé met een zachte aanzet, tonen van rood fruit 
als aardbeien en frambozen.

 Aperitief, salades, wit vlees, vis, kruidige 
gerechten en romige of wat zoetachtige kazen.

ROUGE

 70% Merlot en 30% Cabernet Franc. 1/3 van de 
wijn ondergaat houtlagering.

Sappige aanzet met in de smaak kersen en zwarte 
bessen met een licht pepertje in de afdronk.
 
 Rood (gegrild) vlees, groot wild en romige 
belegen kazen.

ROUGE CUVÉE PRESTIGE

 90% Merlot, 5% Cabernet Franc en 5% Cabernet 
Sauvignon. Na een zeer strenge selectie van de beste 
cuvees, gaat de wijn in houten vaten voor 12 maanden. 
1/3 nieuwe vaten en 2/3 op oudere vaten, waarvan 
75% op Frans- en 25% op Amerikaans eiken vaten.

Mooie stevige rode wijn, met in de smaak tonen van 
kersen en vanille. In de afdronk een zachte kruidigheid.
 
 Rood (gegrild) vlees, groot- en klein wild en 
cheddar.

SAUSSIGNAC CUVEE FLAVIE

 80% Semillon 20% Chenin Blanc. 15 maanden 
op hout.

Edelzoete dessertwijn, verkrijgt zijn geur en smaak door 
de pourriture noble met een mooie volle smaak van 
honing en exotisch fruit.

 Aperitief bij foie gras, blauwe kazen en desserts.

Pascal Cuisset



Maison Sichel is een familiebedrijf 
gevestigd in Bordeaux sinds 
1883. De familie is van oorsprong 
Duits, maar het bedrijf in 
Bordeaux werd opgericht door de 
Britse tak. In het begin was het 
vooral een inkoopkantoor voor 
de Engelse markt. Grootvader 
Allan kocht in 1938 met drie 
andere families Château Palmer 
in Margaux. 

De familie Sichel is nog steeds 
mede-eigenaar van dit inmiddels 
wereldberoemde château. In 1961 
vestigde zijn zoon Peter Allan, 
de vader van de huidige directie, 
zich met vrouw Diana in de regio 
van Bordeaux door de koop van 
Château Angludet, eveneens in 
Margaux. Hij ontwikkelde het 
bedrijf verder in 1967 met de 
bouw van een winery, de Cave 
Bel Air, in het Entre-Deux-
Mers gebied. Hier worden onder 
andere de wijnen als Les Hauts de 
Bel Air gevinifieerd.

Dit alles maakt van Maison Sichel 
een allround bedrijf, zowel actief 
in het wijnmaken en bottelen, 
als in de handel. Vandaag de dag 
staat de zesde generatie aan het 
roer. 

Benjamin, David, Charles, James 
en Allan (v.l.n.r.) zetten het werk 
van hun vader op dynamische 
wijze voort.

MAISON SICHEL
FRANKRIJK, BORDEAUX
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LES HAUTS DE BEL AIR
BORDEAUX SAUVIGNON BLANC

 100% Sauvignon Blanc

Frisse en fruitige Sauvignon Blanc met aroma’s van 
acacia en tropisch fruit en een zuivere afdronk.

 Aperitief, krabsalade, paté, feta en mozzarella.

LES HAUTS DE BEL AIR 
BORDEAUX ROUGE

 70% Merlot & 30% Cabernet Sauvignon

Ronde en toegankelijke wijn met aroma’s van zwart 
fruit, een zachte smaak en lange afdronk.

 Rundvlees, lam, gevogelte, Camembert en 
schapenkaas.

HAUT MEDOC DE GISCOURS

 Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

Klassieke wijn met aroma’s van kersen, paprika, 
specerijen en vanille. 
 
 Wild, rood vlees en gerijpte kazen.

CHÂTEAU PEDESCLAUX PAUILLAC
cinquième cru classé

 5% Cabernet Franc, 50% Cabernet Sauvignon & 
45% Merlot

Aroma’s van bramen en kersen, balsamico en bloemen. 
Fijne tannines en een lange afdronk.

 Rood vlees, geroosterd lam, Gruyere.

CHÂTEAU PALMER MARGAUX 
troisième cru classé

 55% Cabernet Sauvignon, 42% Merlot, 3% Petit 
Verdot

Complexe wijn met aroma’s van rijp fruit, tabak en leer. 
Sappig met veel finesse en een lange afdronk met 
zachte tannines.
 
 Wild, rood vlees en jonge harde kazen.

CHATEAU ANGLUDET MARGAUX

 55% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot & 5% 
Petit Verdot

Volle, fruitige en elegante wijn met ronde tannines in 
de afdronk. Aroma’s van zwart fruit, vanille en kruiden.
 
 Rood gegrild vlees, wild en gerijpte kazen.

CHÂTEAU TALBOT SAINT JULIEN
quatrième cru classé

 Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

Krachtige volle wijn met intense smaken van zwart fruit. 
Heeft veel tannine maar is goed in balans en heeft een 
lange afdronk.

 Wild, gegrild rood vlees en gerijpte kazen.

CHÂTEAU LA MENOTTE 
LALANDE DE POMEROL

 80% Merlot & 20% Cabernet Franc

Karaktervolle fruitige wijn met aroma’s van bramen, 
zwarte bessen en viooltjes. Heeft een lange zachte 
afdronk.

 BBQ, hert, gegrild rundvlees en halfharde 
roodkorstkazen.

CHÂTEAU VIEILLE TOUR LA ROSE
SAINT EMILION GRAND CRU

 80% Merlot, 15% Cabernet Franc, 5% Cabernet 
Sauvignon

Elegant, met in de mond aroma’s van rood fruit en 
vanille. In de lange afdronk een zachte kruidigheid.
 
 Geroosterde groenten, spareribs, olijven en  
belegen kazen.

SAUTERNES SICHEL

 85% Semillon, 10% Sauvignon Blanc, 5% 
Muscadelle

Zoete dessert- en aperitiefwijn, fris door aroma’s van 
citrusfruit en abrikozenjam. Complex met een getoast 
karakter.

 Aperitief bij foie gras, blauwader kaas en desserts.

Jaartal op aanvraag.
Vraag naar de kelderjuwelen uit voorraad Maison Sichel 
Bordeaux!
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De wijngaarden van St. Martin 
liggen in de streken Languedoc en 
Roussillon, langs de 200 km kust. 
De bodem is een combinatie van 
limestone, klei en zand. Door de 
combinatie van het Mediterrane 
klimaat en de bodem zijn de 
wijnen van St. Martin altijd 
hoog van kwaliteit, perfect als 
huisselectie!

ST. MARTIN
FRANKRIJK, PAYS D’OC

FRANKRIJK

RÉSERVE ST. MARTIN CHARDONNAY

 100% Chardonnay

Delicate en frisse wijn met tropische smaken en citrus 
aroma’s.

 Aperitief, wit vlees, salades en zachte 
witschimmelkazen.

RÉSERVE ST. MARTIN 
SYRAH ROSÉ

 100% Syrah

Frisse, droge rosé met zachte fruittonen van aardbeien 
en frambozen. Soepel en elegant.

 Aperitief, sushi, kip, salade en lichte kazen.

RÉSERVE ST. MARTIN MERLOT

 100% Merlot

Soepele wijn met aroma’s van donker fruit, rokerige 
tonen en lichte kruidigheid.

 Vleesgerechten, pizza, pasta en jonge harde 
kazen.

RESPLANDY SAUVIGNON BLANC 

 100% Sauvignon Blanc

Fruitige, frisse wijn met zachte zuren en aroma’s van 
groene appel en kruisbessen. 

 Aperitief, salade, vis, zeevruchten, gevogelte en 
jonge Chevre.

RESPLANDY SYRAH ROSÉ

 100% Syrah

Frisse, droge rosé met heerlijke aroma’s van aardbeien, 
rode bessen en een vleugje specerijen. Bezit een 
soepele afdronk.

 Aperitief, salade, vis en zachte roodkorstkazen.

RESPLANDY MERLOT

 100% Merlot

Toegankelijke wijn, vol en rond van smaak met fijne 
aroma’s van rijp rood fruit. 

 Aperitief, Mediterraans eten, rood vlees en jonge 
harde kazen.

De wijnen van Resplandy komen 
uit het zonnige Pays d’Oc. 
Het terroir en klimaat van dit 
gebied zijn ideaal om druiven tot 
volledige rijping te laten komen en 
daar toegankelijke, karaktervolle 
wijnen van te maken.

* De Resplandy wijnen zijn ook 
verkrijgbaar in bag-in-box van 20 liter.

RESPLANDY  |  FRANKRIJK, PAYS D’OC



Château Miraval was van 1970 
tot een aantal jaar geleden 
eigendom van Jacques Loussier, 
een gepassioneerd wijnliefhebber 
en bekend jazzpianist die in zijn 
studio Miraval muziekopnames 
van onder andere Pink Floyd, 
Sting en Sade heeft gemaakt. In 
2008 kocht niemand minder dan 
Hollywoodkoppel Brad Pitt en 
Angelina Jolie het Château. 

In samenwerking met de familie 
Perrin brengen zij deze fantastische 
wijnen op de markt. De wijnkelder 
stamt uit de negentiende eeuw
waarbij de houten vaten momenteel
rusten in de kelder van de 
gerenoveerde boerderij.

De wijngaarden rondom de villa 
liggen tegen de helling aan op een 
hoogte van 350 meter. De Miraval 
wijnen hebben een voortreffelijke 
kwaliteit en zijn elegant en verfijnd.

CHÂTEAU MIRAVAL
FRANKRIJK, PROVENCE
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CHÂTEAU MIRAVAL ROSÉ 

 Cinsault, Grenache, Syrah en Rolle 

Elegante wijn uit de Côtes de Provence met aroma’s van 
wit fruit, aardbeien en rozen. Smaken van gedroogde 
rode bessen en mandarijn met in de afdronk lichte 
kruiden. In het bezit van frisse zuren, mineralen en een 
delicate smaak.

 Zeevruchten, visgerechten, tonijn, salade en 
jonge geitenkaas.

91 PUNTEN: WINE ENTHUSIAST

*Ook verkrijgbaar in Demi, Magnum, Jeroboam en 
Methusalem.

CHÂTEAU MIRAVAL BLANC 
COTEAUX VAROIS

 95% rolle en 5 % Grenache Blanc

Zeer aromatische neus van citroen en peer. Bloemige 
tonen. Frisse en intense smaak met een goede balans 
tussen het fruit en de mineralen.

 Zeevruchten en salades.

CHÂTEAU MIRAVAL BLANC
CÔTES DE PROVENCE

 100% Rolle

Heerlijk complex. Bloemig, wit fruit, zoete specerijen. 
Elegante, harmonieuze frisse wijn. Zeer evenwichtig.

 Visgerechten, tonijn en gevogelte.

CHÂTEAU MIRAVAL ROUGE 
VIN DE FRANCE

 Syrah, Grenache en Cinsault

Geuren van rood en zwart fruit en cacao. Mooi in balans met 
verfijnde tannines. Heerlijke rood en zwart fruit smaken.

 Wit vlees, gevogelte, eend, risotto en linzen.

NIEUW!

CHÂTEAU MIRAVAL 
HUILE D’OLIVE
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Borgogno is één van de allereerste 
en waarschijnlijk alleroudste 
wijnhuizen in Piemonte. Het 
Italiaanse wijnhuis gelooft sterk 
in de klassieke en traditionele 
filosofie wat dan ook haar kracht 
is; al jaren wordt de naleving van 
deze tradities doorgegeven aan 
volgende generaties.

Borgogno bezit 13 hectare aan 
wijngaarden waarvan 9 zijn 
beplant met de Nebbiolo druif. 
De wijnen worden allemaal op 
traditionele wijze gevinificeerd 
om unieke en gestructureerde 
wijnen te produceren.

Speciale jaren Barolo Riserva
Borgogno heeft een aantal speciale 
jaren Barolo Riserva die ook wel 
“The great reserves” worden 
genoemd. Deze Barolo’s komen 
van haar beste wijngaarden: 
Liste, Cannubi en Fossati die 
zich bevinden in het district van 
Barolo. Het rijpen in de grote 
eiken vaten duurt minstens vijf 
jaar wat zorgt voor een balans 
in elegantie en kracht van de 
klassieke Barolo. 

De Barolo’s zijn verkrijgbaar in de 
jaren: 1982, 1997, 1998, 2000, 
2006 en 2010.

BORGOGNO
ITALIË, PIEMONTE

ITALIË

BORGOGNO 
BARBERA D’ALBA DOC 

 100% Barbera

In de neus rijpe tonen van pruimen en kersen met een 
ondertoon van koffie en cacao. Volle smaak van bramen 
en zachte tannines.

 Gebraden varkensvlees, gestoofde kip en jonge 
harde kazen.

BORGOGNO ‘NO NAME’ 
LANGHE NEBBIOLO DOC

 100% Nebbiolo

Harmonieus met geuren van rood fruit, vanille, 
specerijen en verwelkte rozen. Droge maar zachte 
smaak met een volle body. Goed in balans.

 Rood vlees en oude kazen.

* Ook verkrijgbaar in Magnum

BORGOGNO
BAROLO DOCG 

 100% Nebbiolo

Volle, krachtige, fluweelzachte wijn met tonen van 
vanille en specerijen als nootmuskaat, laurier en zwarte 
peper. Geuren van rood fruit, rozen en zwarte drop.

 Rood vlees, lam, hert, pasta met truffel en oude 
harde kazen.

BORGOGNO
BAROLO DOCG RISERVA

 100% Nebbiolo

Intense neus met kruidige aroma’s van cacao, mint, 
zwarte kersen en leer. Fluweelzachte afdronk met zoete 
tannines.

 Gegrild lam, konijn en Gorgonzola.

BORGOGNO
LANGHE NEBBIOLO DOC 

 100% Nebbiolo

Granaatrode wijn met aroma’s van rood fruit, rozen en 
verwelkte bloemen. Fluweelzacht en goed in balans.

 Minestronesoep, pasta’s met paddestoel en 
sjalotjes en zoete aardappel.
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Grappa

BORGOGNO ERA ORA LANGHE DOC BIANCO 

 100% Riesling

Fris in de mond met een goed uitgebalanceerde zuurgraad en typische minerale tonen van 
de Riesling. Geuren van citrus, witte perzik en rozemarijn. Lagering op fles van  6 maanden. 

 Aperitief en perfect bij pasta en risotto.

BORGOGNO GRAPPA DI MOSCATO 

 Moscato  

Heerlijk fruitig bouquet met een rijping van meer dan 
een jaar op Sloveense eiken houten vaten.

 Perfect na een maaltijd.

BORGOGNO GRAPPA DI BAROLO

 Nebbiolo

Fluweelzacht met een rijping van meer dan een jaar op 
Sloveense eiken houten vaten.

 Perfect na een maaltijd.

BORGOGNO GRAPPA DI CANNUBI  
 
 Nebbiolo (uitsluitend afkomstig van Cannubi 
wijngaard) 

Geselecteerde druiven, fluweelzacht met een rijping van 
meer dan een jaar op Sloveense eiken houten vaten.

 Perfect na een maaltijd.

Grappa is een Italiaanse drank, 
die vervaardigd wordt uit 
distillatie van de restanten 

van de druiven na de 
wijnbereiding. 

De smaak van een grappa, net 
zoals bij wijn, hangt af van het 
type druif, de kwaliteit ervan, 
de vaten waarin ze gerijpt 
wordt en het productieproces.

Speciale jaren Barolo

1982 1997 1998 2000

Era Ora ‘het werd tijd’

3 Cru’s
Borgogno heeft de beschikking over 
verschillende Cru wijngaarden. 
Deze wijngaarden liggen verspreid
door het gebied en geven de beste 
en typische Barolo stijlen.

UNIEK!
04 98 96 82
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Het verhaal van het wijnhuis 
Bolla begint bij één man, Abele 
Bolla. Hij woont in het noorden 
van Italië, in de streek Veneto, 
waar hij een kleine familieherberg 
runt. Om zijn gasten meer dan 
alleen een verblijf te kunnen 
bieden, besluit hij in 1893 een 
wijn te produceren die hij zijn 
gasten kan schenken.

Deze Soave is een lichtgele, frisse, 
aromatische wijn die de essen-
tie van het Veneto gebied goed 
weerspiegelt. De vraag naar deze 
wijn groeit naarmate steeds meer 
mensen zijn wijn proeven. Naar 
aanleiding hiervan besluit de 
familie zich volledig te richten 
op de wijnproductie. Ruim 130 
jaar later is het wijnhuis Bolla 
uitgegroeid tot een wereldwijd 
befaamd wijnhuis met een groot 
scala aan wijnen. Wat is gebleven 
is de unieke smaak van de Bolla 
wijnen voortkomend uit het bij-
zondere klimaat en terroir van 
het Veneto gebied.

CANTINA BOLLA
ITALIË, VENETO

ITALIË

Main Line

Rètro Line
De bekendste
Bolla (Soave)
drinker is 
ongetwijfeld
Frank Sinatra.
In 1959 weigerde
hij plaats te nemen
aan een tafel in een
restaurant waar
geen Bolla Soave
geschonken werd.

BOLLA CHARDONNAY 
DELLE VENEZIE IGT

 100% Chardonnay

Fruitige wijn met een zachte ronde smaak met frisse 
tonen van citrus en perzik.

 Aperitief, schaaldieren, Parmaham, meloen en 
zachte witschimmel kazen.

BOLLA PINOT GRIGIO 
DELLE VENEZIE IGT

 100% Pinot Grigio

Prachtig verpakt wit fruit in geuren van peer, meloen en 
een frisse toets van limoen. Mooie balans tussen fruit en 
frisheid met een aantrekkelijke lange afdronk.

 Aperitief, vis- en vleesgerechten en Mozzarella.

BOLLA PINOT NOIR 
PROVINCIA PAVIA IGT

 100% Pinot Noir

Robijnrood van kleur met een fijn bouquet van zwarte 
bessen en kersen. Zachte evenwichtige smaak met een 
elegante afdronk. 

 Aperitief, rood vlees, kruidige gerechten en 
zachte kazen.

BOLLA SOAVE CLASSICO 
RÈTRO DOC

 90% Garganega 10 % Trebbiano di Soave

Frisse geuren van bloemen en exotische vruchten. 
Zachte smaak, harmonieus, vol en elegant.

 Aperitief, wit vlees en risotto.

BOLLA PINOT GRIGIO  
DELLE VENEZIE RÈTRO IGT

 100% Pinot Grigio

Bouquet van rijp fruit en witte bloemen. Smaken van perzik 
met minerale tonen.

 Aperitief, schelpdieren en wit vlees. 

BOLLA VERONA ROSSO RÉTRO IGT

 Corvina, Rondinella, Merlot & Cabernet

De geur is zeer aangenaam met tonen van rijp fruit zoals 
bramen, frambozen en zwarte kersen, onderbouwd met 
subtiele kruidentonen. Delicaat en levendig. In de mond 
zeer aangenaam zacht met harmonieuze vriendelijke 
tannines. 

 Ideaal bij smaakvolle voorgerechten, rood vlees en 
gevogelte en pasta’s.
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1883 
La Fondazione

Le Selizioni di Terroir

Dessert

BOLLA SOAVE CLASSICO DOC

 90% Garganega 10% Trebbiano di Soave

Frisse, elegante wijn met delicate aroma’s van bloemen, 
exotisch fruit en honing. Bezit een goede body, is mooi in 
balans en heeft een lange afdronk met minerale tonen. 

 Als aperitief. Ook heerlijk met salade, oesters, 
vis, zeevruchten, Mediterraans eten, gevogelte en 
zachte kazen.

BOLLA BARDOLINO 
CHIARETTO ROSÉ DOC

 65% Corvina and Corvinone; 25% Rondinella, 
10% Molinari

Heerlijk frisse, fruitige rosé, afkomstig van de 
zuidoostelijke oever van het Gardameer. In de neus 
aroma’s van rood fruit, zoals frambozen en aardbeien.

 Aperitief, risotto, Mediterraans eten, tapas en 
zachte kazen.

BOLLA BARDOLINO CLASSICO DOC

 65% Corvina and Corvinone; 35% Rondinella

Robijnrood van kleur. Heerlijk jong, fris en fruitig 
met aroma’s van kersen en rood fruit. Kan gekoeld 
geserveerd worden.

 Aperitief, rood vlees, Mediterraans eten, pasta, 
pizza en halfharde kazen.

BOLLA VALPOLICELLA 
CLASSICO DOC

 75% Corvina & Corvinone; 25% Rondinella

Robijnrode wijn met veel finesse, zacht en fruitig met 
verfijnde aroma’s van rode bosvruchten, kersenjam en 
amandel. 

 Rood vlees, Mediterraans eten, pasta, pizza en 
Parmezaan.

BOLLA SOAVE CLASSICO 
TUFAIE DOCG

 85% Garganega 15 % Trebbiano di Soave

Smaakvolle wijn met rijke aroma’s van acaciabloemen, 
rijp wit fruit en gedroogde amandelen. Zachte smaak, 
vol van structuur met een intense afdronk.

 Risotto, kalfsvlees, salades, visgerechten, 
schaaldieren, zachte rijpe kazen.

BOLLA CRESO ROSSO VERONA IGT

 65% Corvina en 35% Cabernet

Krachtige wijn met complexe en elegante tonen van 
kersen, specerijen, pruimen en vanille. Karaktervol met 
fluweelzachte tannines en een lange afdronk.

 Biefstuk, rood vlees, barbecue en oude harde 
kazen.

BOLLA VALPOLICELLA CLASSICO 
RIPASSO LE POIANE DOC*

 75% Corvina & Corvinone; 25% Rondinella

Het kleine zusje van de Amarone, met een heerlijke 
neus van kersen en vanille. Dankzij de opvoeding op 
eikenhouten vaten prettig getoast en kruidig aroma. Vol 
van smaak en soepel richting de lange afdronk.

 Rood vlees, bbq, wild en Pecorino.

* Ook verkrijgbaar in Magnum & Jeroboam.

BOLLA RECIOTO
DI SOAVE CLASSICO 
DOCG

 100% Garganega

Typische dessertwijn, honingzoet 
met een delicate kruidige 
afdronk.

 Gebak, niet te zoete desserts, fruit en 
blauwe kazen.

BOLLA RECIOTO
DELLA 
VALPOLICELLA
CLASSICO DOCG

          70% Corvina & 
Corvinone en 30% Rondinella

Zeer verfijnde dessertwijn met 
een mooie zoete aanzet van 

zwart fruit en cacao.

 Desserts, gebak, aardbeien, donkere 
chocolade en blauwe kazen.

Sparkling

BOLLA PROSECCO EXTRA DRY

 100% Glera

Delicate prosecco met een fruitig en floraal 
bouquet. Goed in balans.

 Parmaham en schelpdieren.

Tufaie
De naam Tufaie is afkomstig van de oude naam van 
de Tufa Quarries die ooit Verona omgaven. Deze 
goudkleurige vulkanische steen, net als de kleur van deze 
wijn, werd gebruikt om de mooiste kerken en het ‘Teatro 
Romano’ te bouwen.
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BOLLA SOAVE CLASSICO DOC
0,25 LTR

 90% Garganega 10 % Trebbiano di Soave

Frisse, elegante wijn met delicate aroma’s van bloemen, 
exotisch fruit en honing. Bezit een goede body, is mooi in 
balans en heeft een lange afdronk met minerale tonen. 

 Als aperitief. Ook heerlijk met salade, oesters, 
vis, zeevruchten, Mediterraans eten, gevogelte en 
zachte kazen.

BOLLA BARDOLINO CLASSICO DOC
0,25 LTR

 65% Corvina and Corvinone; 35% Rondinella

Robijnrood van kleur. Heerlijk jong, fris en fruitig 
met aroma’s van kersen en rood fruit. Kan gekoeld 
geserveerd worden.

 Aperitief, Rood vlees, Mediterraans eten, pasta, 
pizza en halfharde kazen.

CANTINA BOLLA
ITALIË, VENETO

Piccolo’s

Historie Amarone
1953: De kleinkinderen van op-
richter Alberto bottelen voor de 
80e verjaardag van hun opa, zijn 
lievelingswijn: Amarone. 

Bolla is de eerste Italiaanse pro-
ducent die de naam Amarone 
mag voeren en op de markt mag 
brengen in Italië.
 

Amarone | De icoon van 
Valpolicella; het primaatschap 
van Bolla. Amarone bestaat 
sinds 1953 uit drie verschillende 
meesterwerken: de ronde en 
fruitige Valpolicella Classico, de 
Valpolicella Rhetico Classico  en 
de schat voor elke fijnproever: 
de Amarone della Valpolicella 
Classico Riserva.

l’Icona Le Origini
Bolla Amarone 
Della Valpolicella
Classico

 70% Corvina & Corvinone; 30% van andere 
druivenrassen

Elegante Amarone met een fruitige smaak en 
amandel in de afdronk. 36 maanden houtlagering 
op eiken vaten.

 Gebraden vlees, pastagerechten en rijpe 
kazen.

Bolla Amarone 
Della Valpolicella
Rhetico classico

 85% Corvina  en 15% Rondinella

Fluweelzacht en vol in de mond met een finish 
van pruimen en koffie. 36 maanden houtlagering 
waarna 12 maanden opvoeding op fles.

 Gegrild rood vlees, wild en rijpe kazen.

Bolla Amarone 
Della Valpolicella
Classico DOC riserva*

 75% Corvina & Corvinone; 25% Rondinella

Deze eerste Amarone ooit gemaakt, bezit 
complexe aroma’s van zwarte kersen, vanille, 
drop en cederhout. Vol van smaak, krachtig, met 
tonen van cacao en specerijen. Deze Riserva rijpt 
4 jaar op eikenhouten vaten.

 Rood vlees, barbecue, wild,  Pecorino en 
Gorgonzola.

                                            * Ook verkrijgbaar in Magnum.
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Feudo Monaci is in 1970 opge-
richt. Niet ver van Lecce, dichtbij 
de zee, aan de weg naar Taranto, 
bij de poorten van Salice Salen-
tino, bevinden zich eeuwenoude 
olijfboom- en wijngaarden rond-
om het Castello Monaci.  

De lange corridor die de hoofd-
weg met het Castello verbindt, 
slingert zich door het Estate als 
een meridiaan die de wijngaarden 
verdeelt en de weg wijst naar de 
moderne wijnkelders. Het prach-
tig gerestaureerde kasteel doet 
dienst als banketfaciliteit, ont-
vangstruimte en wijnkelder. Het 
land om het kasteel baadt dage-
lijks in de zonnestralen en zorgt 
voor unieke en kwalitatief hoog-
staande vruchten. Feudo Monaci 
wordt dus rechtstreeks door de 
zon gevoed. En dat proef je terug 
in de uitstekende hoogstaande 
wijnen die bij het Castello wor-
den geproduceerd. Wijnmaker 
Leonardo Sergio gebruikt veelal 
inheemse druivenrassen als de 
primitivo, negroamaro en mal-
vasia nera. De wijnen kenmer-
ken zich door een hoge kwaliteit, 
volle en rijpe smaken van zonge-
droogd fruit met een heerlijke 
kruidigheid.

Luigi Seracca Guierrieri

FEUDO MONACI FIANO IGT
SALENTO 

 100% Fiano

Elegante fruitige wijn met een frisse en zachte smaak 
en subtiele citrusgeuren.

 Gegrilde kreeft, risotto en hors d’oeuvre.   

FEUDO MONACI 
PRIMITIVO IGT SALENTO  

 100% Primitivo

Intens bouquet van rijpe druiven met een fluwelen 
smaak.

 Gebraden en gestooft rood vlees, pasta en 
gerijpte kazen.

FEUDO MONACI NEGROAMARO
IGT SALENTO 

 100% Negroamaro

Zonnige aroma’s uit Puglia. Vol, rijp en zongedroogd met 
kruidigheid.

 Lam, rood vlees, oude kazen en charcuterie.

FEUDO MONACI 
SALICE SALENTINO DOC

 80% Negroamaro & 20% Malvasia Nera di Lecce 

Droge fluweelachtige smaak met een intens bouquet.

 Pastagerechten, rood vlees en worst.
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MELINI BRUNELLO DI MONTALCINO

 100% Brunello

Zeer intense aroma’s van pruimenjam, tabak en een nuance 
van zoethout. Volle harmonieuze smaak.

 Gebraden rood vlees, wild en truffel gerechten.

MELINI I COLTRI TOSCANA IGT

 Sangiovese, Cabernet & Merlot

Sappige wijn met een kruidige ietwat fruitige smaak.

 Wit vlees en Pecorino.

MELINI GRANAIO 
CHIANTI CLASSICO DOCG

 100% Sangiovese

Krachtige, plezierige smaak met een intens en complex aroma. 
Duidelijke fruitgeuren van bessen met hints van vanille.

 Wild, gegrild vlees.

MELINI LA SELVANELLA CHIANTI
CLASSICO RISERVA DOCG

 100% Sangiovese

Volle body. Elegant met smaken van bessen en geroosterde 
amandelen.

 Rood vlees, wild en oude kazen.

Het Toscaanse Wijnhuis Melini 
is opgericht in 1705 door de 
Florentijnse familie Melini en ligt 
in Gaggiano op 300 meter boven de 
zeespiegel in de heuvels van Chianti 
Classico. Melini is een van de 
meest prestigieuze en belangrijkste 
wijnhuizen in het Chianti-gebied 
met in totaal 163 hectaren in haar 
bezit waaronder de wijngaarden 
Selvanella, Granaio en Terra Rossa.

TENUTA DEGLI DEI  |  ITALIË, TOSCANE
TENUTA DEGLI DEI
CHIANTI CLASSICO DOCG

 100% Sangiovese

14 maanden rijping in tonneau (500 liter vaten).

 Lam en rijpere kazen.

TENUTA DEGLI DEI LE REDINI IGT

 90% Merlot & 10% Alicante

Droge, fruitige wijn. De wijn gaat gedurende 12 maanden 
in barriques (225 liter vaten) waarna hij nog 6 maanden 
rust in de fles.

 Rijpere kazen en bij een mooi stukje vlees.   

TENUTA DEGLI DEI CAVALLI IGT

 50% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc 
& 35% Petit Verdot

De wijn gaat gedurende 18 maanden in barriques (225 
liter vaten) en rust 18 maanden op de fles. Het resultaat is 
een zijdezachte wijn met veel elegantie en verfijning. Mooie 
zuren en tannines.

 Lam en rijpere kazen.

Brunello di Montalcino is misschien wel de beste wijn van Italië. Het is een wijn gemaakt van de druif 
Sangiovese Grosso, ook wel Brunello genoemd. De krachtige smaak van Brunello di Montalcino is uniek. 
Deze wijnen hebben een zeer lang bewaarpotentieel wat beloond wordt met een innemende geur en uiterste 
verfijning. Een Brunello di Montalcino kan zich moeiteloos meten met de grootste Grand Cru’s uit Frankrijk.

Het landgoed Tenuta Degli Dei is sinds 
de jaren 70 in het bezit van de familie 
Cavalli. Rond het jaar 2000 besloot de 
zoon van modegoeroe Roberto Cavalli, 
Tomasso Cavalli, het domein in hartje 
Chianti (Toscane) om te toveren tot een 
kwaliteitsvol wijndomein.

Tenuta Degli Dei ligt in het dorpje San 
Leoline, in de buurt van Panzano. De 
wijngaarden liggen in de welbekende 
Conca d’Oro vallei. Deze is uitermate 
geschikt voor de wijnbouw dankzij de 
bodem en zijn unieke oriëntatie aan 
zonlicht. In 2010 werd het domein 
uitgebreid met de aankoop van een 
Chianti Classico wijngaard waar enkel 
Sangiovese druiven worden verbouwd. 
In 2013 komt de eerste wijn hiervan 
op de markt en deze ligt volledig in 
de stijl van het huis. Tomasso krijgt 
voor het maken van zijn wijn de hulp 
van Gioia Cresti en Carlo Ferrini. 
Twee wijnmakers die sinds 1998 
samenwerken en die hun naam reeds 
enige tijd gemaakt hebben. De bodem 
is een mengelmoes van mergel en klei. 
Naast Sangiovese, zijn de Franse rassen 
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc, Petit Verdot en Alicante 
Bouschet aangeplant.

tenuta
degli dei

CAVALLI



De naam La Scolca stamt af van 
de naam “Sfurca” wat uitkijkpunt 
betekent. In het verleden stond 
er dan ook een boerderij op het 
land van La Scolca die als uitkijk-
post diende. De naam La Scolca 
staat wereldwijd synoniem voor 
Gavi, een superieure droge witte 
wijn uit Piemonte. In de periode 
1917-1919 komt het landgoed in 
het bezit van de familie Soldati.

Tegenwoordig is het Giorgio Sol-
dati die samen met zijn dochter 
Chiara, alweer de vijfde generatie, 
het domein runt. Hiermee is La 
Scolca het oudste wijnbedrijf in de 
regio dat nog steeds geleid wordt 
door één en dezelfde familie.

De wijnen van La Scolca wor-
den internationaal geroemd door 
vele sterren en de Gavi dei Gavi 
“Black Label” is zelfs de huiswijn 
van Queen Elizabeth.

LA SCOLCA
ITALIË, PIEMONTE
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LA SCOLCA GAVI DOCG “ORO”

 100% Cortese

Delicate, droge welgevormde wijn. Rijke body met lange 
afdronk.

 Aperitief, salade, vis, zeevruchten, pasta en 
zachte kazen.

LA SCOLCA GAVI 
VILLA SCOLCA DOCG

 100% Cortese

Mooie ronde wijn met een goede structuur, zacht en vol 
met een delicate en florale smaak. Druiven afkomstig 
van 15-20 jaar oude wijngaarden.

 Aperitief, antipasti, krabsalade, Aziatische 
gerechten en zachte kazen.

LA SCOLCA GAVI DEI GAVI 
BLACK LABEL

 100% Cortese

Frisse wijn met tonen van amandelen en hazelnoot. 
Mooi in balans en loepzuiver.

 Aperitief, visgerechten, paella, oesters en zachte 
rijpe kazen.

LA SCOLCA GAVI DEI GAVI 
BLACK LABEL
is verkrijgbaar op aanvraag:
Magnum           150 cl
Jeroboam          300 cl
Methusalem 600 cl
Balthazar 1200 cl

LA SCOLCA 
ROSACHIARA ROSÉ

 95% Cortese en 5% Pinot Nero

Mooie ronde wijn met intense aroma’s van 
oranjebloesem en rozen. Harmonieus en zacht van 
smaak.

 Aperitief, gegrilde vis, wit vlees en zachte kazen.

LA SCOLCA GAVI DEI GAVI 
D’ANTAN

 100% Cortese

Wijn met intens fruitig bouquet met florale tonen. Rijping 
van 10 jaar (‘surlie’), een toasty smaak van walnoot.  
Voor de echte Bourgogne liefhebber!

 Aperitief, garnalen, sushi, tonijntartaar en 
zachte kazen.

LA SCOLCA MILLESIMATO 
RISERVA D’ANTAN

 100% Cortese

Vol, krachtig en fris. Bouquet van honing, kruiden en 
gedroogde vruchten. Fluweelzacht. Klassieke gisting op 
fles met een rijping “sur lie” van ongeveer 10 jaar.

 Aperitief.
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Al meer dan duizend jaar, sinds 994 
(het oudste wijnhuis ter wereld!), 
is de familie Guicciardini-Strozzi 
geworteld in Cusona, nabij 
het middeleeuwse stadje San 
Gimignano in Toscane. Hun villa 
maakt deel uit van het meer dan 
duizend jaar oude landgoed met 
530 hectare aan wijngaarden. Hier 
zwaait de familie Guicciardini-
Strozzi al sinds 1524 de scepter. 

Zij produceren al sinds de vroege 
middeleeuwen wijn van de 
Vernaccia druif. Het is niemand 
minder dan de Italiaanse dichter 
Dante die in zijn La Divina 
Commedia weet te melden dat 
Paus Martinus IV zich ’s ochtends 
zuivert door het eten van sardines 
uit het meer van Bolsena en door 
het drinken van een glas Vernaccia. 
Eeuwen later is het kunstschilder en 
dichter Michelangelo die schrijft: 
“We bezochten het prachtige San 
Gimignano met al zijn torens en 
honderden bochtige stegen waar 
de mensen aan het vechten waren 
om hun Vernaccia wijn”. Het zijn 
de prinsessen Natalia en Irina, die 
vandaag de dag het wijndomein 
runnen. Inmiddels produceert het 
wijnhuis Guicciardini Strozzi 22 
verschillende soorten wijn, naast 
de eerder genoemde Vernaccia di 
San Gimignano, produceren zij 
namelijk ook wijnen uit Bolgheri 
en de Maremma.

GUICCIARDINI STROZZI
ITALIË, TOSCANE

ITALIË

VERNACCIA TITOLATO 
BIANCO DOCG

 90% Vernaccia en 10% Sauvignon Blanc
& Chardonnay

Elegante wijn met aroma’s van fruit en bloemen met een 
aangename frisheid en een lange afdronk.

 Aperitief, antipasti, pasta met groente of vis, 
zachte kazen.

VERMENTINO ARABESQUE
BIANCO TOSCANO IGT

 85% Vermentino & 15% Sauvignon blanc 

Wijn met subtiele fruitaroma’s, neigend naar appel. 
Sappig en fris.

 Aperitief, salade, vis, gevogelte, pasta, zachte kazen.

CHIANTI COLLI SENESI 
TITOLATO ROSSO DOCG

 80% Sangiovese & 20% andere blauwe druiven

Fruitige wijn met aroma’s van kersen en amandelen. Fijne 
elegante tannines en een zeer lange afdronk.

 Mediterraans eten, gevogelte, rood vlees, zachte 
gewassen korstkazen.

BOLGHERI OCRA ROSSO DOC

 40% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot
& 20% Syrah

Krachtige, volle Bolgheri met intens fruitige aroma’s van 
bramen en bosbessen, leer en tabak. Gestructureerd met 
zachte tannines en een lange afdronk.

 Gevogelte, rood vlees, barbecue, wild, paté, 
blauwe kazen.

BOLGHERI VIGNARÉ ROSSO DOC

 30%  Cabernet sauvignon, 30% cabernet Franc & 
40% merlot 

Karaktervolle wijn met aroma’s van zwart fruit en 
aangename kruiden. Zachte smaak met zijdezachte 
tannines en een elegante afdronk. 

 Rundvlees, pasta en biefstuk.

MORELLINO DI SCANSANO
TITOLATO ROSSO DOCG

 90% Sangiovese & 10% Ciliegiolo

Wijn met intense aroma’s van rood fruit en elegante 
kruiden. Mooi van structuur met imposante, maar zachte 
tannines.

 Wild, biefstuk en lam.

MILLANNI TOSCANA ROSSO IGT

 30% Cabernet sauvignon, 40% Sangiovese & 
30% merlot 

Wijn met intense aroma’s van rood fruit en elegante 
kruiden. Mooi van structuur met imposante, maar zachte 
tannines.

 Champignons, gegrild rood vlees en gegrilde vis.

SÒDOLE TOSCANA ROSSO IGT 

 100% Sangiovese

Gemaakt van de beste Sangiovese en wordt minimaal 20 
maanden gelagerd op Frans eiken. Geuren van viooltjes 
en rode vruchten met lichte hout extracten.

 Lasagna, kalfsvlees en biefstuk.

Het oudste
wijnhuis ter wereld!



EÒ
ITALIË, ABRUZZEN
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Eò is opgericht met als doel 
de waarde van de traditionele 
Italiaanse druivensoorten in 
kaart te brengen. Vanaf het begin 
is gewerkt met een constante 
selectie van wijnstokken en staat 
innovatie hoog in het vaandel. 
De samenwerking met bekwame 
wijnmakers en de high-tech 
kelders zorgen voor een goede 
kwaliteit van wijn. 

De wijnproductie vindt plaats 
in San Michele Archangelo, 
gelegen in het noordelijke deel 
van de stad Vasto in de provincie 
Chieti wat ligt in het meest 
zuidelijke deel van de Abruzzen 
regio. De ongeveer 700 hectare 
wijngaarden liggen verspreid over 
de helling. De omgeving, bodem 
en de goede seizoensgebonden 
dagelijkse temperaturen zijn erg 
gunstig voor de teelt van druiven.

Antonio Patricelli en Amadeo de Luca

EÒ TREBBIANO D’ABRUZZO DOC  - BIO

 100% Trebbiano d’Abruzzo DOC

Wijn met rijpe fruitaroma’s van peer, abrikozen en 
tropisch fruit. Zuiver en verfijnd met minerale tonen en 
een lange afdronk.

 Aperitief, schelpdieren, vette witvis, kalfsvlees, 
konijn, kip, Pecorino.

EÒ FALANGHINA IGT 
TERRE DI CHIETI

 100% Falanghina IGT

Strogele wijn met fruitige aroma’s van mandarijn, 
citrusfruit en een vleugje kruiden. 

 Aperitief, oesters, vis- en vleesgerechten, zachte 
rijpe kazen. 

EÒ PECORINO IGT 
TERRE DI CHIETI - BIO

 100% Pecorino IGT

Wijn met aroma’s van groene thee, meloen, rijpe peer 
en citrus. De smaak is sappig met frisse zuren en een 
lange afdronk.

 Aperitief, gevogelte, harde kazen.

EÒ BIANCO RISERVA IGT 
TERRE DI CHIETI ADONIS

 Trebbiano, Falanghina, Pecorino

Complexe wijn met intense aroma’s van steenfruit, gele 
rozen, honing en vanille. Licht getoast met een goede 
structuur. Vol, sappig en belegen.

 Stevige visgerechten, gevogelte, zachte roodkorstkazen.

EÒ CERASUOLO D’ABRUZZO - BIO

 100% Montepulciano d’Abruzzo DOC

Een frisse rosé met een blijvende smaak. Fruitige geur 
met hints van kersen.

 Aperitief, antipasti, pasta met vis, lichte gegrilde 
vleesgerechten,  zachte kazen.

EÒ MORRECINE MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO DOC - BIO

 100% Montepulciano d’Abruzzo DOC

Volle wijn met aroma’s van zwarte bessen, amandelspijs 
en een vleugje kruiden. Sappige smaak met zachte 
tonen van kersen en ceder.

 Wild zwijn, lam, gegrilde steak, oude kazen.

EÒ MONTEPULCIANO D’ABRUZZO 
RISERVA DOC ADONIS

 100% Montepulciano

Krachtige volle wijn met in de neus gerijpte tonen van 
karamel, leer, tabak en specerijen. Smaken van zwart fruit 
met jeneverbes en mooie uitgebalanceerde tannines.

 Gestoofd wild, Hollandse stoofpot, rood vlees, 
oude harde kazen.
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Canapi is het Siciliaanse woord 
voor ‘knoop’, deze knoop zie 
je dan ook terug op de labels 
van dit Italiaanse wijnhuis. De 
druiven worden geplukt uit de 
beste wijngaarden van het Marsala 
gebied in de provincie Trapani, 
het meest Westelijke puntje van 
het eiland Sicilië.

CANAPI EN PRECISO
ITALIË, SICILIË

CANAPI PINOT GRIGIO 
TERRE SICILIANE IGT  

 100% Pinot Grigio

Volle witte wijn met aroma’s van citrus en tropisch fruit. 
Sappig met een frisse toets van limoen.

 Aperitief, lichte voorgerechten, visgerechten en  
zachte kazen.

CANAPI GRILLO 
TERRE SICILIANE IGT 

 100% Grillo

Wijn met een heldere strogele kleur. In de neus aroma’s 
van rijp wit fruit, perzik en citrus. Vol van smaak met in de 
afdronk een hint van hazelnoten.
 
 Aperitief, visgerechten, wit vlees en zachte kazen.

CANAPI ROSÉ 
TERRE SICILIANE IGT 

 100% Nero d’Avola

Droge, sappige rosé met aroma’s van aardbeien en 
frambozen met in de afdronk een hint van kruiden.

 Aperitief, visgerechten, mosselen, wit vlees en 
zachte kazen.

CANAPI SHIRAZ 
TERRE SICILIANE IGT  

 100% Shiraz

Volle fruitige wijn met aroma’s van rijpe pruimen 
en specerijen. In de afdronk een hint van laurier. 

 Vleesgerechten, barbecue, klein wild en zachte 
pittige kazen.

CANAPI NERO D’AVOLA 
TERRE SICILIANE IGT  

 100% Nero d’Avola

Karakteristieke, maar toegankelijke en soepele wijn met 
aroma’s van donker fruit. In de afdronk een zachte kruidigheid.

 Rood vlees, pizza, pasta’s op tomatenbasis en 
jonge harde kazen.

PRECISO GRILLO
TERRE SICILIANE IGT 

 100% Grillo

Wijn met een volle smaak met geuren van citrus en 
tropisch fruit. Soepele aanzet, smaakvol  met tonen van 
verse hazelnoten en mooie zuren.

 Aperitief, visgerechten, wit vlees, zachte kazen.

PRECISO ROSÉ 
TERRE SICILIANE IGT 

 100% Nero d’Avola

Droge rosé met een framboosrode kleur. In de neus geuren van 
zacht rood fruit. Sappig met in de afdronk een vleug kruiden.

 Aperitief, visgerechten, salades, zachte kazen.

PRECISO NERO D’AVOLA 
TERRE SICILIANE IGT  

 100% Nero d’Avola

Soepele toegankelijke wijn met een volle smaak van rijp 
donker fruit met in de afdronk een zachte kruidigheid.

 Rood vlees, pizza, pasta’s op tomatenbasis, jonge 
harde kazen.

PRECISO PINOT GRIGIO
BLUSH VENEZIE IGT

 100% Pinot Grigio met een blush van Pinot Nero.

Een heerlijk, lichte fruitige (witte) rosé vol met zomers 
fruit! Geuren van citrus, rode bessen en bloemen.

 Aperitief, vis, wit vlees, salades, zachte kazen.

ITALIË

Pinot Grigio

“Blush”
De wijnen van Preciso komen 
uit Sicilië en worden zorgvuldig 
met de hand geplukt. Het zijn 
elegante fruitige wijnen met 
voldoende karakter.



Nino Negri is een perfecte 
combinatie van traditie en 
technologie waarbij de oogst 
uitsluitend geschiedt met de hand. 
Om top-kwaliteit te garanderen, 
investeren zij voortdurend in 
hun wijngaarden en kelder. De 
Valtellinavallei is opgedeeld in 
een aantal subregio’s die ieder een 
eigen karakter hebben. 

Van west naar oost zijn dit: 
Sassella, Grumello, Inferno en 
diep in de vallei ligt Valgella, aan 
de Zwitserse grens. Nino Negri 
is een van de beste producenten 
in dit gebied met 38 hectare aan 
wijngaard in haar bezit.

NINO NEGRI
ITALIË, LOMBARDIJE
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CA’BRIONE TERRAZZE 
RETICHE DI SONDRIO

 Nebbiolo, Sauvignon en Chardonnay

Rijke aroma’s met hints van mineralen, exotisch fruit en 
citroen. Harmonieus, elegant en vol met een aangenaam 
fruitige ondertoon.
 
 Paddenstoelen, paté en vis.
 
VIGNETO FRACIA
VALTELLINA SUPERIORE

 100% Nebbiolo

Granaatrode wijn met complexe aroma’s van viooltjes 
en kruiden. Droge, volle elegante smaal met tonen van 
rijpe pruimen.
 
 Wild en belegen kazen.
 
GRUMELLO VALTELLINA 
SUPERIORE DOCG

 95% Nebbiolo-Chiavennasca & 5% 
lokale druiven
 
Robijnrode mooi ronde wijn met fijne geuren van bittere 
kruiden zoals kruidnagel en kaneel. Verfijnde, elegante 
en droge smaak.
 
 Rood vlees, wild en rijpe kazen.
 

SFURSAT CARLO NEGRI

 100% Chiavennasca (Nebbiolo)
 
Complexe wijn met geuren van kruidnagel, kaneel, 
peper en pruimenjam. Droge, elegante smaak van 
zoethout en geroosterde hazelnoten. Gemaakt van 
ingedroogde druiven voor een geconcentreerde smaak.
 
 Rood vlees en oude harde kazen.

SFURSAT 5 STELLE VALTELLINA
DOCG

 100% Chiavennasca (Nebbiolo)
 
Donker robijnrode wijn met complexe aroma’s 
van frambozenjam, rozen en rijpe zwarte kersen. 
Volle body met smaken van gedroogde pruimen en 
kruiden. Gemaakt van ingedroogde druiven voor een 
geconcentreerde smaak.
 
 Rood vlees en oude harde kazen.

De Sfursat 5 Stelle wordt alleen gemaakt in exceptionele 
oogstjaren en gemaakt van de beste wijngaarden. Ook 
verkrijgbaar in Magnum.

TOP 100 Winemaker:
Casimiro Maule

Sfursat
Sfursat is één van de specialiteiten van de streek, de “5 stelle” van Nino Negri wordt  gezien 
als de allermooiste wijn van de streek. Deze wijn is zeer beperkt, men noemt het ook wel de 
Amarone van Lombardia. Terecht want het systeem van wijnmaken is nagenoeg hetzelfde. 
De druiven worden zorgvuldig (wat eerder) geoogst in kleine manden van maximaal 6 kg. 
Daarna worden ze te drogen gelegd tot januari. Een hoge concentratie most is het gevolg. 
Sfursat is een zeer krachtige wijn met een enorme “power” die 20 jaar oud kan worden. Veel 
dik fruit, een volle smaak met wat houttonen die het geheel in “toom” houden. Heerlijk 
bij stevige vleesgerechten en pittige kazen. Een topwijn!
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Re Manfredi is opgericht in 1998 en 
ligt nabij de gemeente Venosa in een 
kleine wijnregio in het zuiden van 
Italië: Basilicata. De wijngaarden 
hier liggen op de steile hellingen 
van gedoofde vulkanen. De beste 
wijnen uit Basilicata worden van de 
Aglianico druif gemaakt
waarvan de topper de Aglianico del 
Culture druif is. Kenners noemen de 
Aglianico druif ook wel ‘de Barolo 
van het zuiden’.

Het Re Manfredi Estate bestaat 
uit meer dan 120 hectare aan 
wijngaarden.

RE MANFREDI
ITALIË, BASILICATA

RE MANFREDI 
BIANCO BASILICATA IGT

 70% Müller Thurgau & 30% Traminer Aromatico

Mineralige wijn met een complex bouquet met fruitige 
tonen van appel, rijp geel fruit, salie en jasmijn.

 Tonijn en ganzenlever.

RE MANFREDI ROSSO TT 
AGLIANICO DEL VULTURE DOC
 
 100% Aglianico del Vulture

Gemaakt van de beste plaatselijke druif met intense 
geuren van balsamico, cacao en zwarte kersen.
Zijdezacht met een fruitige afdronk.
 
 Pasta en gestoofd rundvlees.

RE MANFREDI
AGLIANICO DEL VULTURE DOC

 100% Aglianico del Vulture

Geuren van kersen, kruiden, vanille en peper. Uitzonderlijk 
krachtige smaak en mineralig.

 
 Wild en rood vlees.

ITALIË

De wijnen van Fedele zijn biologische 
wijnen uit Sicilië waarbij de druiven 
worden geselecteerd uit de beste 
wijngaarden van de Trapani streek.

FEDELE
ITALIË, SICILIË

FEDELE BIANCO TERRE SICILIANE IGP

 Catarrato, Inzolia en Grecanico

Intense aroma’s van citrus met smaken van tropisch fruit 
en een heerlijke frisse afdronk.

 Aperitief en Seafood.

FEDELE ROSSO TERRE SICILIANE IGP

 Nero d’Avola, Merlot & Syrah

Mooie rood fruit geuren, een prachtige structuur met 
zachte tannines. Smaak van rode bessen.

 Pasta en rood vlees.



In 1995 ontdekte Lodovico 
Antinori een domein wat hij later 
met zijn broer Piero en landeigenaar 
Umberto Mannoni omtoverde tot 
Tenuta di Biserno. Het Toscaanse 
wijnhuis heeft 49 hectare aan 
landgoed en is gelegen in Alta 
Maremma in West Toscane tussen 
de heuvels van Bibbona. Tenuta di 
Biserno grenst aan het historische 
dorp Bolgheri en biedt een prachtig 
uitzicht op de Tyrreense zee. 

De druivenstokken die op de 
wijngaarden zijn geplant zijn 
vooral Cabernet Franc en Merlot 
en in kleinere hoeveelheden Petit 
Verdot en Cabernet Sauvignon.
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De wijngaarden van Tenuta Rapitala 
liggen in Sicilië op hellingen van 
glooiende heuvels op een hoogte 
van 300 tot 600 meter. Bij dit 
wijnhuis staat alles in het teken van 
toewijding en passie.

De ligging is perfect, de 
Siciliaanse bodem heeft een 
unieke samenstelling en de liefde 
voor het maken van wijn is groot. 
Het resultaat vormt de basis voor 
een prachtig assortiment aan 
kwaliteitswijn.

TENUTA DI BISERNO
ITALIË, TOSCANE

IL PINO DI BISERNO

 Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon &
Petit Verdot

Geuren van rijp zacht fruit met licht kruidige hints. Heerlijk 
frisse smaak met lichte tannines. Rijping van 12 maanden 
in barriques gevolgd door 6 maanden rijping op fles.

 Gebraden vlees en halfrijpe kazen.

BISERNO

 Cabernet Franc, Merlot & Petit Verdot

Aroma’s van kersen, zwarte bessen, koffie, chocolade en 
zwarte peper. Fluweelzacht in de mond. Rijping van 15 
maanden in Franse eiken barriques (90%), de rest in één 
jaar oude vaten, gevolgd door 12 maanden rijping op fles.

 Wild en gebraden vlees.

LODOVICO 

 Cabernet Franc & Petit Verdot

Smaken van chocolade, zoethout, zwarte kersen en rijp 
bosfruit. Rijping van 16 maanden in nieuwe Franse eiken 
barriques gevolgd door 12 maanden rijping op fles.

 Wildgerechten en rijpe kazen.

TENUTA RAPITALA
ITALIË, SICILIË

RAPITALA GRAND CRU
CHARDONNAY

 100% Chardonnay

Een prachtige Chardonnay die het famliewapen mag 
dragen. Intense geuren van rijp fruit en geroosterd brood. 
Mediterrane smaken en een lange afdronk.

 Schelpdieren, gerookte visgerechten en foie gras.



36

Curva heeft altijd een hechte 
relatie gehad met Cálem, het 
porthuis. In 2003 is het merk 
Curva ontwikkeld voor een 
lijn kwalitatief hoogwaardige 
DOC wijnen uit de Douro 
vallei. De wijnen combineren de 
authenticiteit van de regio met 
een internationaal toegankelijke 
stijl.

Dit resulteert in wijnen met een 
duidelijk “terroir” en expressie 
van fruit. De druiven van de 
Curva wijnen komen exclusief 
van de Quinta de Arnozelo in de 
Upper Douro. Gekenmerkt door 
een subliem microklimaat is dit 
een uitstekend gebied voor de 
productie van kwaliteitswijnen. 
Aangeplant zijn een 100-tal 
hectare wijngaarden op een 
hoogte van 300 meter. De 
druiven die zijn aangeplant voor 
de witte wijnen zijn Malvasia 
Fina, Gouveio, Viosinho en 
Fernão Pires. De rode wijnen 
worden gemaakt van Touriga 
Nacional, Tourige Franca, 
Tinto Roriz en Tinta Barroca. 
De combinatie van inheemse 
druivenrassen met de meest 
moderne vinificatietechnieken 
levert karaktervolle wijnen op 
met een internationale allure.

CURVA
PORTUGAL, DOURO

PORTUGAL

CURVA BRANCO 
DOURO PORTUGAL

 Malvasia Fina & Gouveio

Frisse, intense wijn met aroma’s van tropisch fruit 
en bloemen. Goed gestructureerd met een vleugje 
mineralen en een prettige lange afdronk.

 Aperitief, visgerechten, fruit, zachte witschimmel 
kazen.

CURVA BRANCO 
RESERVA DOURO PORTUGAL

 Viosinho, Fernão Pires

Wijn met delicate, bloemige, fruitige en toasty geuren. 
Goed in balans met mooie zuren. Expressief en met een 
goede structuur.

 Aperitief, visgerechten, kabeljauw, wit vlees, 
harde kazen.

CURVA TINTO
DOURO PORTUGAL

 Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz & 
Tinta Barroca

Volle harmonieuze wijn met fruitige en bloemige aroma’s. 
Goed van structuur, zacht van smaak en met een fijne 
afdronk.

 Rood vlees, jonge harde kazen.

CURVA TINTO 
RESERVA DOURO PORTUGAL

 Touriga Nacional, Touriga Franca

Wijn met uitbundige aroma’s van warm rood fruit met 
een vleugje toast en zwarte thee. Vol van smaak met 
een lange afdronk.

 Rood vlees, wild, gerijpte kazen.



Deze wijn draagt de eeuwenoude 
familienaam “Garland” en komt 
uit het Castilla-La Macha gebied. 
In het midden van Spanje strekt 
zich het dorre landschap uit, 
met onafzienbare vlaktes aan 
wijnstokken. 
Het uitgestrekte gebied heeft 
een klimaat met hete zomers en 
ijskoude winters, met alleen in 
het voor- en najaar regenbuien. 
Castilla-La Mancha is Spanjes 
grootste wijngebied en levert 
ruim 50% van de gehele Spaanse 
wijnproductie.  

ARTE LATINO
SPANJE, CATALUÑA
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GARLAND CREST CHARDONNAY

 100% Chardonnay

Geuren van peer, meloen, ananas en citrus met een 
frisse smaak van abrikoos. Makkelijk te drinken wijn.

 Salade met seafood.

GARLAND CREST SHIRAZ

 100% Shiraz

Mooi bouquet van rijpe kersen en zwarte bessen met 
hints van zwarte peper. Fruitig, jammy en krachtig in 
de mond.

 Rundvlees en lam.

Cava
Cava is een mousserende wijn 
die gemaakt wordt volgens 
de méthode traditionelle. Het 
betekent simpel gezegd dat de 
mousserende wijnen met de titel 
‘Cava’ op dezelfde manier worden 
bereid als champagne, waarbij 

CAVA ARTE LATINO BRUT

 Macabeo, Xarel. Lo & Parellada

Levendige cava met een intense toasty neus van groene 
appel en citrus.

 Serranoham en oesters.

een tweede gisting op fles een 
essentieel aspect is. Het grootste 
deel (95%) van de cava-productie 
heeft plaats in Catalonië. De 
productie van cava’s is omvangrijk: 
er worden druiven verwerkt van een 
wijngaardoppervlakte van ongeveer 
65.000 ha. De druiven die gebruikt 
worden, zijn hoofdzakelijk lokale 
druivenrassen zoals de Parelleda 
en Macabeo. Een cava is soepeler, 
ronder, kruidiger en heeft minder 
zuren dan champagne. 

GARLAND CREST
SPANJE, LA MANCHA
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Het gebied La Seca, dat ligt in 
het hart van de Rueda, wordt 
door velen beschouwd als dé 
Grand Cru van het Rueda gebied. 
Het leent zich dan ook als geen 
ander voor het ontstaan van 
deze verrukkelijke wijnen van 
Bodegas Naia. In 2002 ontstond 
deze winery dan ook met als doel 
één van de wereldklasse van de 
witte wijnen te worden. 

Eén van hun visies aangaande het 
wijnproces is om te werken met 
een selectie van oude, vaak niet 
geënte wijnstokken. Bodegas 
Naia heeft zich in een relatief 
korte periode goed gepositioneerd 
in de markt en al diverse prijzen 
gewonnen. Zij zijn trots op de 
productie van haar complexe 
en terroir-gedreven wijnen 
met karakteristieke smaken en 
verfrissende aroma’s.

De wijngaard is eigendom van 
Bodegas Naia en is 21,4 hectare 
groot.

BODEGAS NAIA
SPANJE, RUEDA

SPANJE

K-NAIA

 85% Verdejo & 15% Sauvignon Blanc

Frisse, levendige wijn met aroma’s van tropisch fruit en 
tonen van venkel en vers gemaaid gras. Lange afdronk.

 Goed te combineren met vis en Oosterse 
schotels. 

NAIA*

 100% Verdejo

Smaken van citrus en groene appel met een vleugje 
gember. Aroma’s van verse limoen en kiwi met tonen 
van gras en mint.
 
 Heerlijk met salade, soep, pasta, rijst met vis en 
seafood.

* Ook verkrijgbaar in Magnum.

NAIADES

 100% Verdejo

Elegant, subtiel en intens, met verleidelijke aroma’s 
van fijn eikenhout, zonder dat de wijn zijn frisheid 
verliest. Smaken van perzik, mandarijn en in de afdronk 
mineraliteit.

 Ideaal met asperges of curry.
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SPANJE, CIUDAD REAL

Bodegas Mano a Mano is gevestigd 
in de gemeente Alhambra in de 
provincie Ciudad Real. Het Spaanse 
wijnhuis heeft sterk geïnvesteerd 
in het maken van wijn in de regio 
Castilië – La Mancha, waar de helft 
van de Spaanse wijngaarden zijn 
gecentreerd.

Een spectaculair gebouw van 
meer dan 5.000 vierkante meter 
herbergt de wijnmakerij die 
wordt omgeven door 300 hectare 
oude Tempranillo wijnstokken.

De bijzondere etiketten te zien 
op de flessen van Mano a Mano 
zijn afgeleid van een tekening, 
gemaakt door één van de kinderen 
van de grootste wijnspecialist 
van Rueda en oprichter van o.a. 
Bodegas Naia: Eulogio Calleja.

MANON TEMPRANILLO

 100% Tempranillo

Aangename frisse wijn met een evenwichtige expressie 
en intense smaken. Tonen van bessen, zoete specerijen, 
kokos en kaneel. 

 Aperitief, tapas en paella.

MANO A MANO

 100% Tempranillo

Aroma’s van rijpe bosvruchten, cacao, viooltjes en 
balsamico met op de achtergrond rokerige tonen. 
Smakelijk, fris, evenwichtig en vlezig. 

 Serrano ham en geroosterd varkensvlees.

VENTA LA OSSA

 100% tempranillo

Romig met tonen van cacao en rijp fruit samen met on-
miskenbare mineraliteit. Krachtig, lekker en lang, met 
verfijnde tannines en een algeheel gevoel van frisheid. 

 Morilles, truffel en gegrild rundvlees.

ALVARO DOMECQ
SPANJE, JEREZ

FINO LA JANDA O. D. SHERRY

 100%  Palomino, Alcoholgehalte 15 %

Delicaat, maar vol aroma. Ondanks zijn zachtheid en 
lichtheid in de mond heeft het een uitgesproken ‘droge’ 
smaak en de geur van bloemen wat zich karakteriseert 
en kenmerkt voor de grotere wijnen uit Jerez.

 Gedroogd fruit, Iberische ham, noten, olijven en 
schaal- en schelpdieren.

VIÑA 98 PEDRO XIMENEZ

 100% Pedro Ximenez

Overwicht van rozijnen in de geur met lichte tonen 
van hout. De smaak is zoet zonder plakkerig te zijn, 
met een goede balans tussen zuurgraad en suiker en 
houtachtige afdronk. Goede persistentie in de mond.

 Heerlijk bij gebak, gedroogde vruchten of ijs. 
Lichte rijpe kaassoorten, noten, dadels en vijgen.

Alvaro Domecq werd in 1999 
opgericht met een aantal erfge-
namen van de Domecq familie. 
Ze kochten de oudste kelder 
van Jerez, die van Pilar Aranda, 
met als doel topklasse sherry’s te 
produceren. 

De gemiddelde jaarlijkse productie 
komt neer op zo’n 180.000 flessen 
en Alvaro Domecq is momenteel 
een van de grootste families op het 
gebied van hoogwaardige sherry’s. 
Onder andere haar sublieme Fino 
La Janda en weldadig zoete PX 
worden door velen geroemd.



ATALAYAS DE GOLBAN
SPANJE, RIBERA DEL DUERO

DOMINIO DE ATAUTA
SPANJE, RIBERA DEL DUERO

GOLBAN CRIANZA

 100% Tinto Fino (Tempranillo)

Rijke smaak, met aroma’s van gekonfijt rood, rijp zwart 
fruit en nuances van geroosterd eiken.
 
 Heerlijk met risotto, spareribs en zoete aardappel.

GOLBAN ROBLE

 100% Tempranillo 

Jonge intense rode wijn. Met aroma’s van rijpe 
bosvruchten en tonen van wilde kruiden. 
 
 Wit vlees, geroosterde groenten, tomatensaus. 

PARADA DE ATAUTA

 100% Tinto fino (Tempranillo)

Parada de Atauta komt van 60- tot 80 jaar oude wijn-
stokken. Het heeft een zeer expressieve boeket met to-
nen van levendige rode bessen, subtiel doordrenkt met 
de geur van rozenblaadjes. De smaak is medium-bodied 
met rijpe, vlezige tannines en een verleidelijke afdronk. 

 Ternasco (zuiglam), lamskoteletjes met zeezout 
en tijm, jamon, T-Bone steak.

DOMINIO DE ATAUTA*

 100% Tinto Fino

Krachtige wijn met tonen van rijp fruit, cacao bonen en 
zoete specerijen. Kruidig met mooie ronde tannines.

 Boeuf bourguignon, en harde kazen.

* Ook verkrijgbaar in Magnum.
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Atalayas de Golban is opgericht 
in 2004 in de Atauta vallei, in 
het zuid-oosten van de Ribera 
Del Duero. Deze vallei ligt 
enkele kilometers ten zuiden 
van San Esteban de Gormaz, 
waar de onstuimige rivier de 
Duero doorheen stroomt. Eén 
van de bijzonderheden is de hoge 
ligging van zo’n 1100 meter 
boven de zeespiegel.

Dit zorgt ervoor dat de druiven 
langzaam rijpen. Het Tinto Fino 
druivenras, ook wel Tempranillo, 
komt veel voor in deze regio. In 
de wijngaarden wordt met grote 
zorg en liefde gewerkt, waardoor 
er mooie wijnen van goede 
kwaliteit worden geproduceerd. 
Alle druiven worden met de hand 
geoogst en geplaatst in kleine 
containers om ervoor te zorgen 
dat de druiven niet beschadigen.

SPANJE

Dominio de Atauta behoort tot 
de top van Ribera del Duero en 
ligt in het uiterste oosten, het 
koudste deel van het gebied op 
bijna duizend meter boven de 
zeespiegel. De soms honderd 
jaar oude wijnstokken zorgen 
voor enorme concentratie in de 
wijnen, maar het lokale klimaat 
geeft de wijnen ook frisheid en 
balans. Dit resulteert in stevige 
rode wijnen, met mooie tannine.

90+
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Don Jacobo is gelegen in het hart 
van het Rioja gebied, een paar 
minuten rijden van Logroño. Het 
was Saturnino Daroca die in 1898 
besloot tot het aanplanten van 
de eerste wijngaarden in Sojuela, 
een klein dorp in de buurt van 
Navarrete. 

Don Jacobo is de enige bodega 
in La Rioja gelegen langs de 
beroemde pelgrimsroute “Ruta 
Jacobea” naar Santiago de 
Compostela. Het is dan ook deze 
route waar Don Jacobo zijn naam 
aan ontleend. De bodega bezit 
zo’n 40-tal hectare wijngaard in 
de Rioja Alta, de subregio van het 
Rioja gebied waar de beste wijnen 
vandaan komen. De opbrengst per 
hectare is vrij laag wat zorgt voor 
een hoge kwaliteit fruit. De wijnen 
worden gemaakt in de traditionele 
stijl met behulp van moderne 
vinificatietechnieken. Naast een 
aantal houtgelagerde rode Rioja’s 
zoals de Crianza, Reserva en Gran 
Reserva produceert de bodega 
ook een uitmuntende Blanco en 
Rosado.

DON JACOBO
SPANJE, RIOJA

41SPANJE

DON JACOBO BLANCO

 100% Viura

De aanzet is zacht, rond en fruitig, met frisse en romige 
tonen. Voorzien van vriendelijke zuren die het geheel 
levendig maken. Geschikt voor vegetariërs.

  Prima begeleider bij gekookte schaal-dieren, 
gebakken of gegrilde vis zonder volle sauzen.

DON JACOBO ROSADO

 50% Garnache & 50% Tempranillo

Zacht en fruitig met een vriendelijke structuur en enorm 
veel smaak. Volle, ronde wijn. Geschikt voor vegetariërs.

  Koude gerechten, Paella, risotto, kalkoen, 
gemarineerde zalm en rauwe tonijn.

DON JACOBO VITICULTURA
ECOLOGICO – BIO

 50% Mazuelo en 50% Tempranillo

Jonge wijn. Sappig met rijpe rode bessen. Aantrekkelijk 
verfrissend met een volle body en mooi rond van smaak. 
Kan licht gekoeld gedronken worden.

 Gestoofd vlees, gevogelte, en rood vlees. Steak 
tartare. 

DON JACOBO CRIANZA

 15% Garnache, 80% Tempranillo 
& 5% Mazuelo y Graciano

Kersenrode wijn, zachte tonen van rood fruit en drop. 
Prachtig in balans met zachte taninnes, tonen van hout, 
specerijen en vanille. 15 maanden houtrijping.

 Gestoofd en geroosterd vlees. Konijn, gevogelte, 
gedroogde ham en rijpe kazen.

DON JACOBO RESERVA

 95% Tempranillo & 5% Garnache-
Mazuelo

Intense volle robijnrode wijn, Elegante fruit tonen en 
zacht in de mond. Rijp fruit, specerijen en zachte hout 
tonen. 22 maanden houtrijping

  Prima begeleider bij allerlei geroosterd en gegrild 
rood vlees, gedroogd fruit en oude, rijpe kazen.

DON JACOBO GRAN RESERVA

 85% Tempranillo & 15% Garnache

Zachte aroma’s van rood fruit, gebak en compote. Mooi 
in balans met lichte minerale tonen.

 Wild, rood vlees met pittige, stevige sauzen. 
Gerookte en oude kaas, pure chocolade.
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Josephine Perry groeide op in 
Perth in West-Australië. Haar 
eerste ervaringen met wijn heeft zij 
opgedaan bij diverse wijntelers in 
West- en Zuid Australië. Zij was 
assistent wijnteler bij Hay Shed 
Hill in Margaret River van 1997 
tot 2002. In deze periode heeft 
ze drie wijnen ontwikkeld in de 
Bourgogne bij Domain Du Route 
Du Paulin waarna ze in 2003

werd benoemd tot wijnkelder 
manager bij Leeuwin Estate. In 
januari 2004 werd zij door Philip 
Shaw benoemd tot wijnmaker. 
Later dat jaar ontwikkelde zij haar 
passie voor Franse wijnen en ging 
zij werken in Château Trianon 
in St. Emilion, Bordeaux. Sinds 
2008 begeleidt zij Viña Nora. De 
wijngaarden van Bodegas Viña 
Nora zijn beplant met de Albariño 
druif in de wijnregio Condado do 
Tea, vlakbij de grens van Portugal. 
De Albariño druif beslaat bijna 
95% van de wijngaarden in het 
groene en relatief koele gebied 
Rias Baixas. Om de druiven tegen 
oxidatie te beschermen bevriest 
het wijnhuis de druiven zodra ze 
zijn binnengebracht: “Dat is de 
beste manier om druiven goed rijp 
te laten worden en ze toch fris te 
houden”, aldus de eigenaar.

BODEGAS VIÑA NORA 
SPANJE, RIAS BAIXAS

SPANJE

VAL DE NORA

 100% Albariño

Aromatische wijn met tonen van citrus, mandarijn en 
abrikoos. Zeer fris in de mond.

 Sushi, sashimi en inktvis. 

NORA

 100% Albariño

Levendige, verfrissende en complexe wijn met aroma’s 
van perzik, citrus en kruiden met een lange en plezierige 
afdronk.

 Heerlijk met seafood, Thaise kip en asperges.

NORA DA NEVE

 100% Albariño

Prachtige houtgelagerde albariño met een enorme 
complexiteit van haar aromatische bereik. Verfijnd, 
elegant en eerlijk met schoon fruit, venkel, laurier en 
geroosterde noten. Levendig, verfrissend met een lange 
afdronk.

 Kip uit de oven, lam en pasta.



Wijnhuis Topf van eigenaar Hans 
Topf uit Strass bestaat al sinds 
1751 en is een waar familiebedrijf, 
bestaand uit gepassioneerde wijn-
makers met veel liefde voor de 
natuur. 

Wijngebied Kamptal is gelegen 
in de deelstaat Niederösterreich 
en ligt op ongeveer een uur rijden 
van Wenen. Niederösterreich is de 
grootste wijnregio van dit land. 

Het ligt in het noordwesten 
van het land en omsluit als het 
ware Wenen. De Donau en het 
stroomgebied daarvan deelt het 
in tweeën. Kamptal is een van 
de kleinere wijnbouwgebieden 
en heeft zijn naam te danken aan 
de rivier de Kamp die er dwars 
doorheen stroomt.

43OOSTENRIJKTOPF
OOSTENRIJK, KAMPTAL

TOPF GRÜNER VELTLINER

 100% Gruner Veltliner

De specialiteit van Oostenrijk, een mooie verfijnde en rijke 
wijn met aroma’s van groene appel, citrus en in de smaak 
een licht pepertje.

 Vegetarisch, zalm en tonijn.

TOPF ZWEIGELT STRASSERTAL

 Zweigelt

Dieprode wijn met geuren van kersen en lichte tonen van 
gebrande koffie. Drie maanden rijping op groot eikenvat.

 Lam en blauwe kazen.
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Het Zuid-Afrikaanse Mountain 
Ridge is gelegen in de Westkaap, 
omgeven door eindeloze wijn-
gaarden, heuvels en bergen. Haar 
assortiment bestaat uit makkelijk 
te drinken wijnen.

De ligging van de Westkaap is 
uitstekend voor het maken van 
wijnen. 

Veel zon en genoeg regen met 
koele nachten zorgen dat de drui-
ven perfect rijpen, waardoor de 
kwaliteit van de Cape dolphin 
wijnen van hoogwaardige kwali-
teit is.

MOUNTAIN RIDGE 
ZUID-AFRIKA, WEST KAAP

CAPE DOLPHIN
ZUID-AFRIKA, WEST KAAP

ZUID-AFRIKA

MOUNTAIN RIDGE
CHENIN BLANC

 100% Chenin Blanc

Toegankelijke wijn met aroma’s van heerlijk rijp wit fruit, 
zoals banaan en meloen, gecombineerd met  tonen van 
boter en een vleugje vanille.

 Prima aperitiefwijn en begeleider bij salades.

MOUNTAIN RIDGE
CAPE ROSÉ

 100% Pinotage

Lichte, frisse wijn met een bessenzoet aroma. Een zeer 
vriendelijke wijn, een echte allemansvriend.

 Zeer goede aperitiefwijn, tevens een perfecte 
begeleider bij salades en lichte voorgerechten.

MOUNTAIN RIDGE
CAPE RED

 100% Ruby Cabernet

Soepele wijn, zacht van smaak met volle aroma’s van 
rijp donkerrood fruit en specerijen.

 Heerlijke aperitiefwijn en een prima begeleider 
bij salades en vleesgerechten.

*  De wijnen van Mountain Ridge zijn ook verkrijgbaar 
als bag-in-box van 10 liter.

*  Echte Aperitief wijnen. Ideaal voor tijdens grote 
partijen.

CAPE DOLPHIN CHENIN BLANC

 85% Chenin Blanc en 15% blend van Sauvignon 
Blanc, Colombard en Chardonnay

Medium droge, fruitige witte wijn met geuren van 
citroen en limoen.

 Serveren als aperitief of bij 
voorgerechten, pasta, soepen, wit vlees en vis.

CAPE DOLPHIN CAPE ROSÉ

 Blend van Cinsaut, Cabernet Sauvignon, Syrah 
en Pinotage

Een verfrissende wijn met aroma’s van cranberry en 
aardbei en een smaak van granaatappel en bessen. 

 Uitstekend om te serveren bij salades, 
voorgerechten, kip en visgerechten.

* Echte Aperitief wijnen. Ideaal voor tijdens grote
partijen. 

CAPE DOLPHIN CAPE RED

 Blend van Cinsaut, Cabernet Sauvignon, Syrah, 
Ruby Cabernet en Pinotage

Zachte, ronde rode wijn met in de mond zwarte bessen, 
pruim, kers en amandel.

 Serveren als aperitief of bij hartige
vleesgerechten, Italiaanse pasta en kaas.



NIEL JOUBERT
ZUID-AFRIKA, PAARL
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Bij de Joubert Familie zit de liefde 
voor goede wijn van nature in het 
bloed. Piet Joubert kocht in 1898 
de boerderij Klein Simonsvlei 
voor zijn zoon Daniel, die op 22 
jarige leeftijd startte met wijnma-
ken. De productie lag in die peri-
ode rond 50 ton druiven. Zo’n 50 
jaar later produceert Daniel 800 
ton druiven, die verwerkt worden 
in de kelders van het landgoed. 

Het bedrijf ontwikkelde zich 
tot een belangrijke speler in de 
wijnindustrie voor hoge kwali-
teitswijnen. In 1950 nam Daniel 
junior het over, (genaamd ‘Niel’) 
en continueerde het proces van 
ontwikkeling, hij verbeterde de 
wijnkelders en kwaliteit van de 
wijnen. Alleen het beste fruit 
werd gebruikt, om zodoende de 
hoogste kwaliteit wijnen te kun-
nen produceren. Tevens creëerde 
hij een private label. Dat laatste 
werd gerealiseerd in 1994: Niel 
Joubert. De 3e generatie Daniel 
Joubert (genaamd ‘Daan’, niet 
Niel!) draagt nu de verantwoor-
delijkheid voor de wijngaarden 
en het wijnmaakproces. De 4e 
generatie studeert nog... 

De wijngaarden van Niel Jou-
bert hebben een onbeschrijfelijk 
mooi uitzicht over Paarl Vallei, 
in het hart van de Cape Wine-
lands. Er ligt een sterke focus op 
wijnbouw, wat resulteert in een 
serie overheerlijke, toegankelijke 
wijnen.

NIEL JOUBERT “BYTER”
CHENIN BLANC

 100% Chenin Blanc

Zeer aantrekkelijke neus met tonen van tropisch fruit, 
guave, passievrucht en citrus. Helder, levendig en fris 
in de mond met de smaak van ananas en wat citroen.
De mooie zuren geven balans aan de rijpe tropische 
smaken. Verfrissende afdronk.

 Garnalen risotto, eend en kip.

NIEL JOUBERT “ENITA”
SAUVIGNON BLANC

 100% Sauvignon Blanc

Bezit een geur van gemaaid gras en stuivend citrus. De 
smaak is droog met mooie zuren.

 Prima begeleider bij licht gekruide gerechten, 
inktvis, groene salades en chorizo.

NIEL JOUBERT “HERR LEICHT” 

 64% Sauvignon Blanc, 22% Nouvelle en 14% 
Chenin Blanc

Delicate, bijna tropische smaak. Fris, mondvullend met 
geuren van gras, kruiden en fruit.

 Prima begeleider bij salades en visgerechten.

NIEL JOUBERT CHRISTINE MARIE
CHARDONNAY

 100% Chardonnay

Volle rijke smaak met een prachtig, vol fruit karakter wat 
samen met de zachte invloeden van het hout
zorgt voor een ware mondvullende smaakexplosie.

 Vette vis, rijke gerechten, truffelrisotto en kip.

NIEL JOUBERT “ELEANOR”
SHIRAZ

 100% Shiraz

Een mooie volle, kruidige smaak met tonen van bessen, 
kruiden en hout. Zeer prettige lange afdronk met een 
hint van laurier.

 Rood vlees, wild, stoofgerechten, krachtige kazen.

NIEL JOUBERT “RONDEBERG”
CABERNET SAUVIGNON

 100% Cabernet Sauvignon

Rijke, rijpe bessen met tonen van bos, kolen en donkere 
chocolade. Volle smaken van pruimen, moerbei en fruit 
cake met zachte en toch soepele tannines.

 Gegrild rundvlees, struisvogel en rijke pasta-
gerechten met Parmezaan.

“Messcherp wijnwerk”
Onno Kleyn [Volkskrant]



46 WITHINGTON VOORKAMER
ZUID-AFRIKA, WEST KAAP

ZUID-AFRIKA

Deze 7 jaar oude Brandy uit 
de West Kaap is afkomstig van 
Wijnmaker Charles Withington, 
eveneens werkzaam bij Niel 
Joubert.

WITHINGTON VOORKAMER 7 YO POT STILL BRANDY

 100% Colombard

Zachte neus met een nootachtige fruitsmaak. Zeer elegant in de mond.

LOYAL BLUE, JOHANN BURG
DUITSLAND, RHEINHESSEN

LOYAL BLUE 
BEREICH BINGEN

 Blend van Riesling en lokale druivensoorten

Lichtzoete wijn, mooi in balans met volle aroma’s van rijpe 
druiven, honing en zachte, frisse zuren.

 Als aperitief, bij Aziatisch eten, zachte kazen en 
dessert.

JOHANN BURG
LANDWEIN

 Blend van Müller-Thurgau, Silvaner en Riesling

Zoete wijn met fruitige geuren van appel en citrus en een 
volle en ronde smaak van jong fruit en honing.

 Ideaal bij zoete gerechten en desserts.

* De wijn van Johann Burg is ook verkrijgbaar als bag-in-box van 10 liter.

DUITSLAND

Sweet Selection



DACOSTA
PORTUGAL
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DACOSTA PORTO WHITE

 Malvasia Fina, Viosinho, Códega en Esgana Cão

Karakteristieken van een jonge verfrissende port. 
Delicaat bouquet.

 Cake en ijs.

 
DACOSTA PORTO RUBY

 Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Roriz, 
Tinta Barroca en Tinto Cão

Heerlijke aroma’s van rood fruit met een smaak van rijpe 
zwarte bessen en kersen.

 Perfecte begeleider bij kaas en fruitdesserts.

DACOSTA PORTO TAWNY

 Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Roriz, 
Tinta Barroca en Tinto Cão

Een bouquet van gedroogd fruit met duidelijke 
kenmerken van de opvoeding op eikenhout.

 Cake en rijke desserts
 

DACOSTA PORTO LBV 2011

 Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz en 
Sousão

Rijke aroma’s van bosvruchten, zijdezacht en vol van 
smaak met veel fruittonen.

 Sterke kazen en gedroogd fruit.

Al meer dan 300 jaar wordt port 
verscheept vanaf de kust van Por-
tugal over internationale wateren 
naar het buitenland… Dat is het 
idee achter de Dacosta; Of the 
coast.

De Dacosta port serie is ontwik-
keld met het doel de Port traditie 
wereldwijd te verspreiden.

De Dacosta Port wijnen zijn 
gemaakt van een blend van ver-
schillende typische Portugese 
druivenrassen, zoals voor de rode 
Port: Touriga Nacional, Touriga 
Francesa, Tinta Roriz, Tinta Bar-
roca en Tinto Cão. Voor de witte 
Port zijn dit: Malvasia Fina, Vi-
osinho, Códega en Esgana Cão. 
De wijngaarden zijn gelegen in 
Quinta de St. Luiz en de druiven 
komen uit het bovenste gedeelte 
van de heuvels. De druiven wor-
den vroeg geoogst en vervolgens 
zo snel mogelijk vervoerd voor 
verdere verwerking. De fermen-
tatie vindt plaats op lage tempe-
ratuur om zo de frisheid te bewa-
ren. Het doel van deze vinificatie 
is het creëren van een in balans 
zijnde, elegante Port met prima 
zuren.

* Ook verkrijgbaar: Dacosta 10 years old.

Sweet Selection
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Cálem Porto is één van de be-
kendste portmerken in Portugal. 
Bijna ieder gezin in Portugal kent 
Cálem Porto en het is dan ook 
het meest verkochte portmerk in 
Portugal. Het porthuis werd in 
1859 opgericht door António Al-
ves Cálem en bleef voor vier gene-
raties lang in de familie. Vandaag 
de dag is het porthuis eigendom 
van Sogevinus SGPS, S.A. 

Hoewel de nationale markt altijd 
zeer belangrijk was voor Cálem 
Porto, wordt het merk tegen-
woordig ook naar meer dan 30 
landen wereldwijd geëxporteerd. 
Voor de portwijnen worden 
hoofdzakelijk druiven geselec-
teerd uit twee subregio’s van de 
Douro, de Cima Corgo en Douro 
Superior. 

CÁLEM PORTO
PORTUGAL, DOURO

PORTUGAL

CÁLEM PORTO FINE WHITE

 25% Viosinho, 25% Malvasia Fina, 25% 
Verdelho, 25% Rabigato

Verfrissende witte port met florale aroma’s en tonen van 
tropisch fruit. Volle body met fruitige afdronk. 

 Als perfect gekoeld aperitief, als longdrink 
(“Portonic” met tonic, ijs en limoen) of als begeleider bij 
lichte desserts.

CÁLEM PORTO WHITE & DRY

 Blend van witte traditionele druiven uit het Douro 
gebied zoals Códega, Malvasia, Donzelinho en Esgana Cão

Verfijnde zachtheid in de mond. Goed in balans. 
Eindeloze afwerking. 

 Perfect om te serveren met gezouten amandelen 
en olijven. Heerlijk met lichte voorgerechten zoals een 
salade met aardbeien.

CÁLEM PORTO LAGRIMA

 Blend van witte traditionele druiven uit het Douro 
gebied zoals Malvasia Fina, Gouveio en Viosinho.

Bouquet van honing en gedroogde vruchten. Zoet, 
intens en complex van smaak.

 Desserts met fruit.

CÁLEM PORTO FINE RUBY

 30% Tinta Roriz, 30% Tinta Barroca, 20% Tinto 
Cão, 20% Touriga Franca

Authentieke fruitsmaak met een mooi bouquet van rode 
bessen. Evenwichtig en fris in de mond.

 Ideaal als aperitief. Daarnaast perfecte begeleider 
bij gedroogd en vers rood fruit & patégerechten. Ook 
lekker met milde kaassoorten en desserts.

* Ook verkrijgbaar in halfjes.

CÁLEM PORTO FINE TAWNY

 30% Tinta Roriz, 30% Tinta Barroca, 20% Tinto 
Cão, 20% Touriga Franca

Zachte, ronde port met aroma’s van gedroogd fruit en 
houttonen.

 Goed te combineren met koude fruitsalade, 
chocoladecake of roomkaas.

* Ook verkrijgbaar in halfjes.

CÁLEM PORTO SPECIAL RESERVE

 Blend van traditionele druiven uit het Douro 
gebied met voornamelijk de Touriga Nacional, Touriga 
Francesca en Tinta Roriz.

Bouquet van zwarte bessen, gedroogde vijgen en 
honing. Fluweelzacht en uitgebalanceerd.

 Desserts met fruit en chocolade.

CÁLEM PORTO LBV

 Blend van traditionele druiven uit het Douro 
gebied met voornamelijk de Touriga Nacional, Touriga 
Francesca en Tinta Roriz.

Expressieve geur van rood fruit, jam en zwarte bessen. 
Rond en elegant met de juiste frisheid. Lange en 
harmonieuze afwerking.

 Filet Mignon, chocolade, cheesecake met munt 
en kazen.

Recept Calem White Port Tonic
Vul een longdrinkglas tot de rand 
met ijs. Voeg de Calem Porto 
White Port toe (1/2 deel) en vul 
de rest aan met tonic (1/2 deel). 
Garneer met een schijfje limoen 
en geniet van deze aromatische
en verfrissende combinatie.

Port Tonic
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Deze regio’s staan bekend als de 
“Port Wine Cathedral” en hier 
vindt men de hoogste kwaliteit 
druiven afkomstig van beroem-
de wijndomeinen, “quintas” ge-
noemd. 

Ook de Quinta do Arnozelo, waar 
de druiven voor de Cálem zijn 
aangeplant, ligt in dit gebied. 

Na de vinificatie in de Douro 
vallei, worden de portwijnen ver-
voerd naar de rijpingskelders in 
Villa Nova de Gaia (Porto). Deze 
kelders hebben de ideale omstan-
digheden voor het rijpen van de 
portwijnen in houten vaten.

CÁLEM PORTO 10 YEARS OLD 

 30% Touriga Nacional, 30% Tinta Roriz, 30% 
Touriga Franca, 10% Tinta Barroca

Fluweelzachte port met tonen van hout, vanille, kruiden 
en chocolade.

 Ideaal om zo te genieten of gekoeld bij chocolade 
desserts.

* Ook verkrijgbaar in halfjes.

CÁLEM PORTO 20 YEARS OLD 

 30% Touriga Nacional, 30% Tinta Roriz, 30% 
Touriga Franca, 10% Tinta Barroca

Prachtig gestructureerd met tonen van honing, hout en 
specerijen en een kruidige afdronk.

 Ideaal met voorgerechten als sterke kazen en 
paté.

CÁLEM PORTO 30 YEARS OLD 

 30% Touriga Nacional, 30% Tinta Roriz, 30% 
Touriga Franca, 10% Tinta Barroca

Elegante, zijdezachte port met tonen van gedroogde 
vruchten, hout en specerijen.

 Gedroogde vruchten en ganzenlever.

CÁLEM PORTO 40 YEARS OLD 

 30% Touriga Nacional, 30% Tinta Roriz, 30% 
Touriga Franca, 10% Tinta Barroca

Krachtige neus met kruiden, honingzoet in de mond en 
een heerlijke afwerking.

 Lekker met chocolade en pistache.

CALEM VINTAGE ASSORTIMENT:
1985
2002
2003
2007
2012

CALEM COLHEITA ASSORTIMENT:
1998
2000
2002
 

CALEM LBV ASSORTIMENT:
2011

* Ook verkrijgbaar in halfjes.
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Het verhaal van Baladin begint in 
het dorpje Piozzo ten zuiden van 
Turijn in de Langhe.
Het is dit dorpje waar eigenaar 
Teo Musso in de jaren tachtig 
begint met het ontwikkelen van 
bier vanuit zijn ouderlijk huis. Op 
78 hectare grond produceert hij 
zijn eigen ingrediënten waarbij hij 
voor energie vertrouwt op de zon. 

Vele bezoeken aan Vlaanderen en 
jarenlange ontwikkeling van het 
brouwen van de bieren van Baladin 
zorgen voor de hoogwaardige 
producten die op dit moment 
door hem op de markt worden 
gebracht. Baladin heeft meer dan 
23 soorten bier waarbij een aantal 
is vernoemd naar zijn naasten, 
denk hierbij aan zijn zoon Isaac en 
toenmalige vrouw Nora.
 
De bieren van Baladin zijn uniek 
omdat deze niet worden gefilterd, 
niet worden gepasteuriseerd en 
hergisten op de fles. Dit is de reden 
dat het bier langzaam evolueert 
waardoor er een natuurlijke variatie 
in smaak ontstaat. Om de kwaliteit 
van de bieren te waarborgen, is 
een relatief lang proces nodig. 
Bij de meeste bieren kost het drie 
maanden om de bieren te maken: 
één maand voorbereiding, één 
maand hergisting en één maand 
stabilisatie. Teo ziet bier als een 
ambachtsproduct dat bij voorkeur 
gecombineerd wordt met eten.

Over Teo Musso:
Teo Musso is opgegroeid in Piozzo, in een wijnfamilie. Meerdere conflicten zorgden 
ervoor dat hij zich vaak afzette tegen zijn ouders. Van huis uit wilde zijn vader dat 
Teo de huisgemaakte wijn dronk. Zijn passie voor bier was snel geboren. Vanuit zijn 
zelfgemaakte bierbrouwerij in zijn ouderlijk huis heeft hij zijn passie voor bier laten 
uitgroeien tot een waanzinnige fabriek in Piemonte en tientallen Baladin pubs en een 
Baladin hotel in bezit.

BIRRA BIANCA: ISAAC 
Vernoemd naar Teo’s zoon

Isaac wordt gemaakt van rauwe tarwe die op smaak is 
gebracht met koriander en sinaasappelschillen. Isaac is 
heerlijk voor in de zomer; erg verfrissend en makkelijk te 
drinken. Heeft een lichte body en is ideaal als aperitief.
Bier/Spijs: Aperitief, vis en vegetarische gerechten.
Verkrijgbaar in: 33 cl, 75 cl en 300 cl. Alcohol: 5%
 
BIRRA EGIZIA: NORA
Vernoemd naar Teo’s toenmalige vriendin

De Nora is gemaakt op basis van verschillende kruiden 
en Khamut. Khamut, ofwel khorasan tarwe, is een 
‘oergraan’, een graansoort met een hoog eiwitgehalte 
en met zwakke gluten. Dit bier is amberkleurig en heeft 
een volle smaak van zacht fruit en kenmerkt zich door 
Oosterse aroma’s zoals gember, citrus en bloesems.
Bier/Spijs: Charcuterie, Thais en Indiase gerechten
Verkrijgbaar in: 33 cl en 24 ltr. Alcohol: 5,8%
 
BIRRA ITALIANA: NAZIONALE

Het énige bier dat is gemaakt met enkel Italiaanse 
ingrediënten. Deze Italian ale is gemaakt van Italiaans 
water, gerstemout, gist en Italiaanse kruiden (bergamot 
& koriander). De biersoort heeft een licht pittig en 
verfrissend karakter en kenmerkt zich door aroma’s van 
oranjebloesem, peer en bergamot.
Bier/Spijs: Gaat goed samen met de meeste gerechten 
en is zeer geschikt als aperitief of bij een pizza.
Verkrijgbaar in: 33 cl. Alcohol: 6,5%
 

BIRRA BRUNA: LEÖN

Birra Leön is een donker bier; niet te zoet en niet 
te hoppig. Er zijn tonen van kruiden, chocolade en 
gedroogd fruit aanwezig.
Bier/Spijs: Dessert of andere gerechten waar 
chocolade in verwerkt is, blauwe kazen en stoofvlees.
Verkrijgbaar in: 33 cl en 75 cl. Alcohol: 9%

Wist je dat het oorspronkelijk bedoelde winterbier Leön 
rondom Kerst (Noël) zó succesvol was dat Teo besloot 
het bier het hele jaar beschikbaar te stellen? Om die 
reden veranderde hij de naam van het bier in Leön.

 
BALADIN COLA

Baladin Cola wordt gemaakt van Kolanoten afkomstig 
van het Kola Slow Food Presidium uit Sierra Leone. Een 
deel van de opbrengst wordt geschonken aan projecten 
van Slow Food Foundations om zo de biodiversiteit 
te steunen. Baladin Cola bevat geen kleurstoffen of 
conserveermiddelen waardoor de kleur van de cola 
bijzonder is, namelijk: rood.
De eerste Fair Trade cola! 100% natuurlijk!
 
BALADIN XYAUYÚ ORO

Bier van hoge gisting en kenmerkt zich door aroma’s 
van rozijnen en gedroogd zoet fruit. De geuren zijn terug 
te leiden naar de Madeira wijnen; het is een balans van 
fris, zuur, zacht en zoet tezamen met complexe aroma’s 
die ontstaan door de rijping.
Bier/Spijs: Past goed bij gerechten met chocolade en 
bij blauwader- en harde kazen. Kan het best worden 
gedronken na het eten.
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Het begrip ‘Slow food’ is wereldwijd ingeburgerd. Slow verwijst naar methoden van landbouw en veeteelt, respect voor het ritme van de natuur en de tijd voor rijping om diepere 
en complexere geuren en smaken in ons eten en drinken te krijgen.

Het draait hierbij om eerlijke, pure, schone producten. Slow benadrukt ook het belang voor consumenten om langer met elkaar aan de eettafel te zitten en te genieten van hun eten.

Slow Wine
Bij Slow Food hoort ook ‘Slow Wine’, een way of life voor Italianen. Buiten Italië is dit begrip minder bekend.
Deze cultureel-maatschappelijke beweging, ofwel: Slow Movement, staat voor een andere manier van leven en is gericht tegen snelle massaproductie en standaardisering. Er is 
veel discussie over wat de verschillen zijn tussen biologische wijnen, biodynamische wijnen en natuurlijke wijnen.
 
Slow Wijnhuizen: Feudo Monaci, Eò Wines, Nino Negri & Borgogno
Slow Food Frisdrank: Lurisia
Slow Food Olijfolie: Niasca Portofino Olijfolie

NIASCA PORTOFINO
IS ER IN DRIE SMAKEN: 

- Mandarijn 25 cl.
- Citroen 25 cl.
- Tomaat 25 cl.

Traditie  |  Passie  |  Puur  |  Kwaliteit

Niasca Portofino is omringd 
met olijfgaarden, liggend aan de 
prachtige kustlijn in de golf van 
Tigullio in Italië. De frisdranken 
worden gemaakt van de meest 
natuurlijke ingrediënten door 
lokale kleine producenten uit Italië. 
Op de flessen van Niasca Portofino 
bevinden zich ansichtkaarten die 
staan voor frisdrank met de mooiste 
inhoud, uit het mooiste gebied.

NIASCA PORTOFINO
ITALIË
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De bronwaters van Lurisia zijn 
één van de gezondste en lichtste 
watersoorten in Europa. Het 
unieke karakter van het bronwater 
is hoofdzakelijk te danken aan de 
omgeving waaruit het afkomstig 
is. De dranken zijn geproduceerd 
met zuiver, bijzonder licht en 
natriumarm bergwater dat 
afkomstig is van de Monte Pigna, 
op 1460 meter boven zeeniveau. 

Alles gebeurt er volgens een 
strikt beleid dat is gericht op de 
besparing en optimalisering van 
energie en andere bronnen.
 
Wanneer de lente van start gaat 
sijpelt de smeltende sneeuw via de 
grond tussen de weiden en bossen 
richting het dal. Tijdens dit proces 
worden de gezonde mineralen en 
natuurlijke elementen verzameld 
die het zuivere karakter van Lurisia 
bepalen.

Lurisia Bolle en Stille zijn verkrijgbaar 
in glazen flessen van 33 cl., 50 cl. en 
75 cl. Ook verkrijgbaar in 50 cl. PET 
flessen.

LURISIA
ITALIË, PIEMONTE

ITALIË

Vier soorten frisdrank met klasse. Elk met een eigen karakter en gemaakt van de beste ingrediënten. Verkrijgbaar in glazen 
flessen met een inhoud van 27,5 cl. Deze ingrediënten voldoen aan de volgende Slow Food presidiums:

- Gazzosa * Amalfi Limone
- Chinotto * Chinotti di Savona
- Acqua Tonica * Chinotti di Savona
- Aranciata * Gargano IGP

De legende van Lurisia
De legende luidt dat het water waarmee Lurisia is gemaakt per toeval werd ontdekt 
door een mijnwerker. Deze zou aan het begin van de vorige eeuw in de streek rond 
Nivolana (tegenwoordig Lurisia) per ongeluk op een waterbron zijn gestuit. Het water was 
uitstekend te drinken en zou ‘magische’ krachten bevatten. Het Italiaanse Ministerie van 
Gezondheid heeft zelfs toestemming gegeven om de heilzame werking van het water te 
mogen vermelden.

LURISIA FRISDRANK
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De Italiaanse Distilleria Montanaro 
is opgericht in 1885. In 1992 werd 
het gekocht door Mario Montanaro
en zijn vrouw Angela Trussoni die 
met hun zoon Giuseppe de kunst 
van het distilleren perfectioneerden.
Montanaro bevindt zich in het hart 
van het Barolo gebied, in Gallo 
d’Alba.

Give yourself a treat!

Spritz ‘6PM’ Montanaro
• 1/3 Montanaro 6 PM 
• 1/3 Rosanti Prosecco Spumante
• 1/3 Lurisia Bolle

Vermouth
Vermouth is een versterkte wijn die op smaak wordt gebracht met verschillende 
planten en kruiden. Hoewel vermouth bekendheid vergaarde in Frankrijk, ligt de 
bakermat van vermouth in Duitsland en wordt de meeste vermouth tegenwoordig 
geproduceerd in Italië. Al vroeg in de 18de eeuw produceerde men in Duitsland 
versterkte wijn met behulp van alsem. Dit kruid heet in het Duits Wermut wat 
de verbasterde naam ‘vermouth’ verklaard. In de basis worden drie varianten 
vermouth onderscheiden: witte vermouth, rode vermouth en droge vermouth.
 

6PM
Een licht en verfrissend aperitief voor ‘the after hour moments’. Smaken van citrus, kruiden en 
natuurlijke aroma’s en samengesteld met Lurisia bronwater.

Roberto Cavalli Vodka wordt geproduceerd volgens Italiaanse traditie en met de 
ervaring van de beste distilleerderijen. Het is een geraffineerde en elegante Vodka voor 
de veeleisende fijnproevers. Roberto Cavalli Vodka wordt gemaakt van het zuiverste 
water vanuit de hellingen van de Monte Rosa en de beste kwaliteit graan wat wordt 
verbouwd in de valleien van de zuid-westelijke Alpen aan de rivier de Po. De alcohol 
wordt zorgvuldig gedistilleerd tot een perfecte smaak met absolute zuiverheid. Het 
bottelen in kleine partijen geeft Roberto Cavalli Vodka haar exclusieve karakter. 

ROBERTO CAVALLI
ITALIË, PIEMONTE

Roberto Cavalli, wereldwijd bekend 
als fashion designer, besloot in 2006 
zijn Super Premium vodka lijn 
te lanceren. Hij ontving hiervoor 
ditzelfde jaar een gouden medaille 
tijdens de San Francisco World Spirits 
Competition. Ook ontving hij direct 
een gouden medaille met 90 punten 
en een vermelding van ‘exceptional 
vodka’ van International Review of 
Spirits. Vandaag de dag wordt zijn 
vodkamerk gerund door zijn oudste 
zoon, Tommaso Cavalli. 
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Meukow Cognac heeft een ge-
schiedenis die meer dan 150 jaar 
terug gaat. Al in het jaar 1862 
verstrekten de Russische broers 
Christophe en Gustave Meukow 
het Russische hof met cognac.
Zij werden destijds door Tsaar 
Alexander II naar Frankrijk ge-
stuurd om te zorgen dat de Rus-
sian Royal Court voldoende Cog-
nac op voorraad had. 

Nadat de broers diverse keren op 
en neer waren gereisd, ontstond 
het plan om het Cognachuis A.C. 
Meukow & CO op te zetten. Dit 
werd in een sneltreinvaart gerea-
liseerd en inmiddels is Meukow 
een gerenommeerd merk in zowel 
Europa als de rest van de wereld. 
De panter in het logo, evenals op 
de flessen van Meukow, symboli-
seert de kwaliteit, kracht en ele-
gantie met sensualiteit.

Geschenkverpakkingen

MEUKOW COGNAC
FRANKRIJK

FRANKRIJK

MEUKOW VS COGNAC
Elegant en krachtig
6 jaar oude cognac

Schitterend kopergoud van kleur. Vol aroma met tonen 
van gedroogd fruit. Rijkelijke tonen van hout, typisch 
voor lagering op kleine eiken houten vaten. Lange 
soepele smaak met tonen van drop en noga.

MEUKOW VSOP COGNAC
Zacht en soepel
12 jaar oude cognac

Mooi helder ambergeel van kleur. Veel fruittonen 
zoals rozijnen, sinaasappel en witte perzik. Daarnaast 
heerlijke aroma’s van walnoten, hazelnoten en vanille. 
Harmonieuze en soepele tannines met ietwat kruidige 
nuances.

MEUKOW XO GRANDE
CHAMPAGNE
Exclusieve blend

Amber van kleur met gouden heldere nuances. Het 
aroma is complex, licht en elegant. Tonen van vanille, 
cacao en fruit zoals peer, sinaasappel en abrikoos. 
Dankzij de lagering op kleine eikenhouten vaten zijn er 
ook aroma’s van leer, tabak en drop te vinden.
Uitermate in balans zijnde cognac. Een schat, gevuld 
met een harmonieuze en aromatische aanhoudendheid. 
Een plezier om te drinken en zeker in combinatie met 
een fijne sigaar of rijke melkchocolade.

MEUKOW XPRESSO
Meukow Xpresso is een likeur die iets weg heeft van 
koffie & cognac. De neus is rijk aan espresso geuren 
en in de smaak proeft u een vers gezette Americano 
koffie met zoete en leerachtige tonen. In de afwerking 
mokka en cognac.

MOULLON COGNAC
GRANDE 
CHAMPAGNE 
BRUTE
1er Grand Cru

Cognac uit de Grande Champagne. 
Warme, diep gouden kleur met een 
elegant bouquet van vanille, rijp 
fruit, tabak en leer.
Uitermate zachte Cognac door haar 
natuurlijke behandeling. Niet geka-
ramelliseerde cognac, dus direct 
uit het vat op de fles gebotteld.
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SAGATIBA PURA CACHAÇA
Sagatiba Pura Cachaça is het resultaat van 500 jaar evolutie in de Braziliaanse traditie van 
suikerriet gedistilleerde dranken. Het is cachaça met een heldere, scherpe smaak die zich 
perfect uitleent om te gebruiken in mixjes of cocktails zoals een caipirinha.

SAGATIBA CACHAÇA
De oorsprong van Cachaça gaat 
terug naar de jaren tussen 1534 
en 1549 en heeft sindsdien een be-
langrijke rol gespeeld in de laatste 
vijf eeuwen van de Braziliaanse 
geschiedenis. In 1572 werd Ca-
chaça gedistilleerd bij de meeste 
Braziliaanse suikermolens en werd 
het door zeelieden meegenomen 
naar andere continenten. 

In de 18de eeuw groeide de on-
vrede van de Brazilianen t.o.v. 
de Portugese bezetters. Cachaça 
werd het symbool voor de Brazi-
liaanse strijd naar onafhankelijk-
heid. Vandaag de dag is Cachaça 
een internationaal product dat 
in de beste restaurants, bars en 
nachtclubs wordt geserveerd, in 
totaal in 21 landen.

MELODY CREMA CATALANA
Melody is een originele, heerlijke likeur gebaseerd op een typisch Catalaans recept 
(Spaanse versie van de Franse Crème Brúlée) gemaakt van melk, eieren, kaneel, 
citroen, vanille en suiker. Deze Crema Catalana heeft een zachte, delicate smaak met 
tonen van vanille, citroen en kaneel. Puur genieten op ieder moment van de dag.

DON SIMON SANGRIA
Don Simon Sangria is ’s werelds best verkochte Sangria 
en is te koop in meer dan 80 landen. De Sangria wordt 
gemaakt van een blend van Tempranillo, Monastrell en 
Bobal druiven. Zeer smaakvol, semi-droog en vol met 
fruitige tonen en lekkere hints van sinaasappel, kaneel 
en citroen.

HOT N’SWEET
Geboren als shotje naast een biertje in de hippe 
dancescene in de Deense discotheken was daar de 
Deense droplikeur Hot n’Sweet, een mix van vodka, 
salmiakdrop en hete rode Turkse peper. De producent van 
deze likeur heeft het alleenrecht om de Turkse peper te 
gebruiken in een drop-likeur en de merknaam Tyrkisch 
Peber op het etiket te gebruiken.

De best verkochte 
likeur van Spanje!

Brazilian rum!
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