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Elzas Elzas in de kijkerin de kijker

Superbe Fran ciacor ta  Superbe Fran ciacor ta     en Prosecco   en Prosecco

11,90
fles 75 cl

PROMOPRIJZEN!

9,70
fles 75 cl

9,70
fles 75 cl

9,10
fles 75 cl

9,10
fles 75 cl2211

33 44

1. 2021 HERDADE DA  
CANDEEIRA COLHEITA SUPERIOR - WIT   NEW

Alentejo

85% Roupeiro, 15% Antão Vaz. Het domein Herdade da Candeeira 
ligt in het kleine dorpje Redondo en beschikt over 80 ha wijngaard. 
De frisse aanzet wordt vervolgd door aroma’s van agrum en wit 
steenfruit. Opwekkende wijn met volle smaak en aangename 
fraîcheur in de afdronk.

11+1 FLES GRATIS     

2. 2021 QUINTA DO GRADIL 1492 - ROOD

Lisboa

Het getal 1492 verwijst naar het jaartal waarin het domein Quinta 
do Gradil voor het eerst vernoemd werd in de Portugese koninklijke 
annalen. Een wijn met een grote aromatische intensiteit. In de 
mond is hij vol, kruidig en onderscheidend door de combinatie 
van de druivensoorten. De Touriga Nacional verzacht het intense 
tanninekarakter van de Tannat. Het resultaat is een evenwichtige 
en zeer veelzijdige wijn. Aanbevolen bij wildstoofpotjes, alsook bij 
tartiflette.

11+1 FLES GRATIS     
3. 2020 HERDADE DA  
CANDEEIRA COLHEITA SUPERIOR - ROOD   NEW

Alentejo

60% Alicante Bouschet, 40% Touriga Franca. Een elegante rode 
wijn met fijne nuances van zwart en rood fruit, specerijen en 
hint vanille. De wijn wint aan complexiteit dankzij de 6 maanden 
vatrijping. Aanrader bij gegrild vlees met pompoen en kalkoen met 
kastanjevulling.   

11+1 FLES GRATIS     

HERFST TOP 5
UIT PORTUGAL

20,50
fles 75 cl

11,50
fles 75 cl

12,95
fles 75 cl

25,40
fles 75 cl

ELZAS DOMAINE SAINT REMY - WETTOLSHEIM   BIO

De familie Ehrhart maakt zijn wijnen sinds 2012 volgens de biodynamische methode. Meer en 
meer wijnbouwers kiezen voor deze filosofie, waarbij de natuur centraal staat. Het is bijzonder 
arbeidsintensief, maar het succes van deze wijnen zorgt er voor dat de beslissing snel gemaakt is.

5. 2017 MONTARIA ESCOLHA DO ANO - ROOD

Alentejo

Montaria is gemaakt van de beste Petite Syrah druiven. 
Deze wijn zal u verleiden met zijn intense dieprode kleur. Een 
geconcentreerde, kruidige wijn met hints van rozemarijn,  
pruim en zwarte peper. Door het Portugese wijnmagazine ‘Vinho 
Grandes Escolhas’ verkozen tot rode Alentejano wijn van het jaar. 
Lekker bij risotto met boschampignons en truffel, reefilet met 
zoete aardappel. Aanrader!

11+1 FLES GRATIS  

FRANCIACORTA LA FIORITA BRUT ZERO DOSAGE - WIT   NEW

Italië - Franciacorta DOCG

Franciacorta, ook wel ‘De Champagne van Italië’ genoemd. Een parelende wijn die zijn 
roots heeft in Lombardije. La Fiorita bezit er 14ha wijngaard. Heerlijke blend van 65% 
Chardonnay en 35% Pinot Noir. Een Franciacorta waarin citrus tonen samensmelten met 
floraliteit en wit steenfruit. Een verrukkelijk aperitief boordevol complexiteit, finesse en 
met lage dosering.

11+1 FLES GRATIS

PROSECCO ALICE EXTRA DRY - WIT

Italië - Veneto DOC

De essentie van een lekkere Prosecco: floraal, met wit steenfruit, exotisch toetsje  
en excellent fris in de finale. Een lekker aperitief! 

11+1 FLES GRATIS

15,98
fles 75 cl
55

4. 2021 QUINTA DO GRADIL 1492 - WIT

Lisboa

De wijngaarden zijn gelegen op de heuvels van Cadaval, een 
bevoorrechte ligging tussen de Serre de Montejunto en de zee. 
Ze profiteren van de Atlantische invloed die bepalend is voor de 
frisheid van de wijnen maar tegelijkertijd genieten ze ook van 
een flink aantal zonuren, wat een optimale rijping van de druiven 
teweeg brengt. Een wijn op basis van Arinto en Sauvignon Blanc. 
Aromatische neus met uitgesproken  citrusfruit en een fijne 
mineraliteit.

11+1 FLES GRATIS     

1. 2019/20 PINOT GRIS - WIT

Een weelderige Pinot Gris met toetsen van rijpe perzik, agrum alsook witte bloesem. 
Heerlijke bij wild terrines, gevogelte alsook bij oosterscheldepaling.

2. 2019/20 GEWURZTRAMINER ‘VIEILLES VIGNES’ - WIT

Een wijn die zijn diepgang, intensiteit en zijn bijzonder aromatisch karakter te danken heeft 
aan de oude wijnranken van de Gewurztraminer. Weelderig smaakpallet met hints van 
lychee, pittige kruiden en rozenbloesem. Ideale begeleider bij winterse ovenschotel en de 
aziatische keuken.

3. 2019 RIESLING GRAND CRU ‘SCHLOSSBERG’ - WIT

Dit is een Grand Cru van de befaamde wijngaard Schlossberg, die een hoogteligging heeft 
van 230 tot 350 meter. Het is een uiterst complexe wijn met een fruitig boeket van citrus 
alsook witte bloemen. De smaak is mineraal en strak met een bijzonder lange afdronk. 
Inzetbaar bij de gastronomische keuken. 92/100 James Suckling

ALLE WIJNEN 11+1 FLES GRATIS



11,25
fles 75 cl

10,65
fles 75 cl

10,95
fles 75 cl

14,75
fles 75 cl

2021 WEINGUT SALZL CHARDONNAY SELECTION - WIT   NEW   

Heerlijke Chardonnay uit Burgenland die 7 maanden ‘sur lie’ rust. Expressieve wijn 
boordevol aroma’s die doen denken aan kruisbes, perzik en met lichte kruidige toets in 
de afdronk.  Aanrader bij mechelse koekoek met dragon alsook kabeljauwhaasje. 

11+1 FLES GRATIS

2020 WEINGUT SALZL BLAUFRÄNKISCH - ROOD   NEW   

De druif Blaufränkisch is een echte autochtone Midden-Europeaan die aan populariteit 
wint. Rijpe braam en bosbes zijn terug te vinden in de geur, samen met een vleug je 
zoethout, vijgen en kersen. Een uitgebalanceerde wijn die perfect op dronk is. Lekker 
bij duif en rood vlees met pastinaak.

11+1 FLES GRATIS

2020 WEINGUT SALZL ZWEIGELT  - ROOD   NEW

Neusiedlersee - De rode druif Zweigelt is de nationale trots van Oostenrijk. Sappige 
rode wijn met elegante tannines en licht kruidige afdronk. Heerlijk bij patrijs of 
parelhoen met herfstgroentjes.

11+1 FLES GRATIS  

2018 WEINGUT SALZL ZWEIGELT RESERVE  - ROOD   NEW

De Zweigelt Reserve is de belangrijkste wijn van de familie Salzl. Een volrijpe wijn die 
zijn grandeur dankt aan de ‘vieilles vignes’ wijngaard en de 12 maanden vatrijping. 
De smaak is delicaat met fijn rood fruit, kers, lichte specerijen en met een fluwelen 
zachte houttoets in de afdronk. Puur genot in het glas! 91/100 Falstaff Magazine

ONZE WITTE  
NA JAARSWIJNEN

2021 DOMAINE L’HERBE SAINTE ‘HARMONIE’ VIOGNIER   NEW  

Frankrijk - Languedoc

Viognier, oorspronkelijk afkomstig uit de noordelijke Rhône-regio, is een druivensoort van zeer hoge kwaliteit. 
Een druif die intense en volle wijnen produceert met hints van bloesems op de achtergrond. 

Een kenmerkende Viognier met een heerlijk boeket in de neus van perzik, abrikoos, jasmijn en een tikkeltje 
citrus. De smaak is vol en aromatisch met voldoende fraicheur. Deze wijn match bij kruidige en pittige gerechten 
zoals bij de Thaise keuken.

11+1 FLES GRATIS

2021 WEINGUT HUBER RIESLING ‘TERRASSEN’   BIO  VEGAN   

Oostenrijk - Traisental

Wijnbouwer Markus Huber maakt een typische en zuivere Riesling. ‘Terrassen’ verwijst naar de wijnranken die 
op de steile heuvels in terrasbouw zijn aangeplant. Hierdoor is enkel manueel werk mogelijk in de wijngaard, 
wat de Riesling extra diepgang en finesse geeft. Frisse en florale smaak met toets van kleine witte perzik en een 
aangename mineraliteit in de afdronk. Heerlijk bij gemarineerde zalm, dimsum, nobashi garnaal en gegrilde tonijn. 

11+1 FLES GRATIS

2021 CASTEL SALLEGG PINOT GRIGIO

Italië - Alto Adige

De lekkerste vertegenwoordiger van de Pinot Grigio druif. De wijngaarden zijn gelegen aan het Caldaro meer, 
waar een uniek micro klimaat heerst. Hierdoor verkrijgen we een opwekkende witte wijn met een heerlijk boeket 
van wit steenfruit, citrus en een vleug je acacia bloesem. Breed inzetbaar, als aperitief, bij zeevruchten of bij 
risotto met garnaaltjes.

11+1 FLES GRATIS

2021 SILENI WINE ESTATE ‘STRAITS’ SAUVIGNON BLANC RESERVE   

Nieuw-Zeeland - Marlborough

Deze wijn onthult de typische Marlborough-stijl van Sauvignon Blanc en alleen de beste percelen worden 
hiervoor geselecteerd. We ontdekken intense aroma’s van kruisbes en passievrucht. De smaak is fris maar met 
veel volume in de mond en met een aanhoudende fijne afdronk dankzij de ‘sur lie’ methode. Gaat prima samen 
met de Aziatische keuken en fijne visgerechten.

11+1 FLES GRATIS

7,25
fles 75 cl

13,55
fles 75 cl

13,75
fles 75 cl

12,20
fles 75 cl

EEN BOEIENDE 
SELECTIE

PROMOPRIJZEN!

TRADITIE & PASSIE 
UIT OOSTENRIJK

Wijndomein Salzl ligt in Illmitz, tussen de meren en 
laaglanden van de Seewinkel in Burgenland, de meest 
oostelijke staat van Oostenrijk. Gedurende 3 generaties 
werken ze zij aan zij om de meest kwalitatieve wijnen 
te produceren. Ze staan bekend voor hun excellente 
rode wijnen, uitmuntende witte wijnen op basis van de 
Chardonnay druif en zoete wijnen, de trots van de regio. 

Het is de ervaring en kennis die de Salzls begeleiden bij 
het vinden van de ideale balans voor elke variëteit en 
elke jaargang. Daarom zijn alle wijnstokken zorgvuldig 
en doordacht afgestemd op de bodem, het klimaat en de 
locatie. Strenge selectie en nauwgezet wijngaardbeheer zijn 
vanzelfsprekend. Het resultaat is een kwalitatief hoogstaand 
en kleurrijk assortiment wijnen. Ontdek ze hieronder.

WEINGUT 
SALZLNEW



ONTDEKKING  
UIT UMBRIË

2021 ORVIETO  
CLASSICO SECCO - WIT   NEW

Podere Barbi is een familiedomein, 
gelegen in de omgeving van Orvieto, ook 
wel het groene hart van Italië genoemd. 
Orvieto Classico is een heerlijke aperitief 
wijn boordevol fraîcheur en mineraliteit, 
gemaakt van typische inheemse druiven-
rassen aangevuld met Sauvignon Blanc. 

11+1 FLES GRATIS

2020 ‘ARCHE’ ORVIETO 
CLASSICO SECCO - WIT   NEW

De wijngaarden liggen op een hoogte 
van ongeveer 300 meter boven de 
zeespiegel, in een gebied genaamd 
‘I Poggi di Baschi’, bekend om de 
productie van wijnen van hoge 
kwaliteit. De rijke aroma’s van rijp 
exotisch fruit stuiven uit het glas, met 
een subtiele kruidige impressie. 

De wijn is bijzonder elegant, 
harmonieus, fruitig en mooi 
uitgebalanceerd met een intense en 
complexe afdronk. De ideale begeleider 
bij tal van visgerechten en crustacés.

11+1 FLES GRATIS

2021 G5 GRECHETTO - WIT   NEW

Bij Podere Barbi gaan traditie en moderne 
vinificatie hand in hand. G5 verwijst naar 
de Grechetto kloon die wordt gebruikt voor 
deze cuvée. Fruitige wijn met citrus en een 
zachte kruidentoets in de afdronk. Lekker 
bij ceviche van zeebaars en langoustines.

11+1 FLES GRATIS

2021  
QUI PRO QUO - ROOD   NEW

Blend van 50% Montepulciano en 50% 
Sangiovese. Verleidelijk boeket van rijp 
rood fruit en kruidigheid. De smaak is zacht 
en harmonieus. Een klassieker uit de regio! 
Heerlijk als genietwijn buiten de maaltijd 
maar ook in combinatie met grillades alsook 
bij cacio e pepe.

11+1 FLES GRATIS

2020 IL RUSPO SANGIOVESE - ROOD   NEW  

Il Ruspo is gemaakt van de Sangiovese druif, een mix van oude en nieuwe wijnstokken. Deze combinatie geeft 
de wijn haar unieke kwaliteit. De wijn krijgt een korte houtlagering van 6 maanden op Amerikaans eik. Het 
resultaat mag er zijn. Met zijn prachtige robijnrode kleur en intense geur zet Il Ruspo jou zintuigen al meteen 
open: kersen, braambessen, rozijnen en een hint van peper. De intense smaak is pittig, genereus en vol, met 
impressie van gestoofd zwart fruit en vanilletoets. Aanrader bij wildgerechten en harde kazen. 

11+1 FLES GRATIS

2021 CILIEGIOLO - ROOD   NEW

De druif Ciliegiolo is een oud inheems 
druivenras en één van de voorouders van de 
beroemde Sangiovese druif.  
De naam is afgeleid van het Italiaanse 
woord Cilieggia, wat kers betekent. 

Deze rasechte Ciliegiolo is een expressie 
van rood fruit vergezeld van een vleug je 
rozemarijn. Sappig en genereus in de 
mond. Lekker bij ossobucco en gegrilde 
wintergroenten.

11+1 FLES GRATIS

9,45
fles 75 cl

13,50
fles 75 cl

10,95
fles 75 cl

9,95
fles 75 cl

11,65
fles 75 cl

13,40
fles 75 cl

PROMOPRIJZEN!

FASCINEREND  
TOSCANE

Wijnen die in een kelder van een Toscane-liefhebber niet 
mogen ontbreken! Het wijndomein Cortonesi is een echt 
familiebedrijf waarbij vader en zoon instaan voor het 
maken van fantastische Montalcino wijnen. Ze bezitten 
56 ha wijngaard en deze wordt uitsluitend beplant met de 
Sangiovese Grosso. 

75% van de wijngaarden bevinden zich in het noorden, in 
het gebied van La Mannella, en het resterende deel bevindt 
zich in het zuidoosten, in de plaats genaamd Poggiarelli. De 
druiven worden afzonderlijk gevinifieerd zodat de eigenheid 
en typiciteit van beide terroirs onderstreept worden.

PODERE CORTONESI  
MONTALCINONEW

20,35
fles 75 cl

45,85
fles 75 cl

98,50
fles 75 cl

2020 ROSSO DI MONTALCINO ‘LA MANNELLA’ DOC   NEW     

De kleine broer van de Brunello di Montalcino. Intense aroma’s van klein rood fruit en 
een delicate bloementoets. Vol en zacht in de mond met een warme expressie van de 
Sangiovese druif, die afkomstig is van de La Mannella wijngaard. Een fijne afdronk dankzij 
de 6 maanden vatrijping. Een aanrader bij zowel melanzane alla parmigiana, tagliata di 
manzo alsook bij escalope milanese. 91/100 Robert Parker

11+1 FLES GRATIS

2017 BRUNELLO DI MONTALCINO ‘LA MANNELLA’ DOCG   NEW    

De Brunello di Montalcino ‘La Mannella’ komt van een wijngaard die niet ver van Montosoli 
ligt, aan de voet van de heuvels van de stad Montalcino. De wijn rijpt 40 maanden op eiken 
vaten en krijgt daarna een verplichte rust van 6 maanden in de kelder van het domein. 
Intense wijn met jeugdig rood en zwart fruit, hints van geroosterde kruiden, cacao en 
zelfs een vleug je koffie. Een heerlijke wijn met mooi verweven tannines, voor bijzondere 
momenten! 93/100 Wine Spectator & 94/100 James Suckling

2016 BRUNELLO DI MONTALCINO ‘RISERVA’ DOCG   NEW   

Een befaamde Italiaanse wijn die alleen in de beste jaren wordt gemaakt. De druiven voor 
deze smaakvolle cuvée worden met extra zorg manueel geoogst en alleen de beste druiven 
worden hiervoor gebruikt. De wijn rijpt 5 jaar op eiken vat en blijft nadien nog 10 maanden 
in de kelder. In de neus weelderige aroma’s van kersen, wilde bessen, viooltjes, vanille, 
zwarte peper en leder. De smaak is prachtig in balans, met een uitstekende frisheid, sappige 
tannines en een lang aanhoudende afdronk. 94/100 Wine Spectator

PODERE  
BARBI NEW



WIJNEN UIT  
CÔTES DU RHÔNE

HARTVERWARMEND 
& KRUIDIG ROOD

BETOVEREND 
BORDEAUX

2018 CHATEAU  
DUBARD BEL-AIR

Puisseguin Saint-Emilion

Blend van hoofdzakelijk Merlot aangevuld 
met Cabernet Franc (10%). De 
wijngaarden zijn gelegen op het kalkplateau 
van Puisseguin. Harmonieuze Bordeaux 
met toetsen van bosvruchten en vijgen. 
De wijn heeft genoten van 18 maanden 
vatrijping. De smaak is genereus, gul en 
heeft veel diepgang en een harmonieuze 
afdronk. Schenk deze wijn bij fazant fine 
champagne met pomme dauphine.

11+1 FLES GRATIS

2018 CHATEAU PUY CASTERA

Haut-Medoc ‘Cru Bourgeois’

Deze Haut-Medoc verbluft ons meteen: 
een mooie, diepe kersrode kleur en 
een neus van rood en zwart fruit. In 
de mond is hij vol en rond met zachte 
structuur. Aantrekkelijke wijn, lekker bij 
hazenrug harlekijn met amandelkroketjes. 
Aanbevolen wijn door Decanter 
wijnmagazine.

11+1 FLES GRATIS

2018 CHATEAU LAFARGUE

Pessac-Leognan

Deze wijn onderscheidt zich door zijn 
krachtig smaakpallet en zijn jeugdigheid.  
Rijpe aardbei, wilde bramen, bosbes, 
chocolade en toets vanille prikkelen onze 
neus. De wijn kan gerust nog enkele jaren 
rusten in de kelder. Zeer geschikt bij stevige 
najaarsgerechten zoals ragout van everzwijn 
met witloofslaatje.

11+1 FLES GRATIS

2019 CHATEAU 
LA CROIX BELLEVUE

Lalande-de-Pomerol

Deze Lalande de Pomerol, van het topjaar 
2019, imponeert met zijn rondeur en 
evenwichtigheid. Een rasechte klassieker 
op basis van 50% Merlot,  25% Cabernet 
Franc en 25% Cabernet Sauvignon.  
Breed versmolten smaakpallet van zwarte 
kers, veenbesjes, cassis en hint cederhout 
door de vatrijping. Heerlijk bij gerijpt vlees 
zoals wagyu.

11+1 FLES GRATIS

2017 CHATEAU DU GLANA - SAINT JULIEN 

Château du Glana ligt op de route van de grote Médocwijnen langs de Gironde, tussen de dorpen Beychevelle 
en Saint-Julien, recht tegenover het alomgekende Château Ducru Beaucaillou. 

Typische Bordeaux blend van 53% Cabernet Sauvignon, 47% Merlot en 12 maanden vatrijping. Het resultaat 
is een bijzondere Saint-Julien boordevol kracht en finesse, klaar om van te genieten. Voltreffer bij ree met 
aardpeer en gepofte aardappelen.

11+1 FLES GRATIS

15,85
fles 75 cl

13,35
fles 75 cl

21,25
fles 75 cl

13,65
fles 75 cl

26,35
fles 75 cl

2020 CÔTES DU RHÔNE ‘LES CAMASSOTS’ DOMAINE CHAMFORT - ROOD    

Domaine Chamfort is gelegen aan de noordelijke grens van het bekende dorp Gigondas. De bodem  
bestaat uit grind en zandvlaktes. De geuren van de Grenache, Syrah en Cinsault druiven stuiven uit het glas.  
Een wijn die scoort bij iedereen dankzij zijn uitgebreid en toegankelijk smaakpallet. Zwarte bes, framboos, kers 
en licht geroosterde tonen domineren de neus en de smaak. Heerlijk bij linguini met tomaat en gegrilde paprika, 
alsook bij parelhoen. Ook verkrijgbaar in halve flesjes van 37,5cl.

11+1 FLES GRATIS

2020 RASTEAU ‘LA PLANNE’ DOMAINE CHAMFORT - ROOD

De wijnranken van ‘La Planne’ bevinden zich op het plateau van Rasteau, omgeven door bossen op een 
oppervlakte van 4 ha, genietend van een heel uitzonderlijk panorama op ‘Dentelles de Montmirail’ en het 
Rhônedal. In de blend van 70% Grenache en 30% Syrah vinden we de ware authenticiteit terug van de terroir. 
Een wijn met aroma’s van zwart fruit, viooltjes en kruidige afdronk die heerlijk samengaat met klein wild zoals 
patrijs en fazant met bospaddenstoelen.

11+1 FLES GRATIS

9,35
fles 75 cl

13,75
fles 75 cl

2019 VACQUEYRAS DOMAINE PRAT SURA - ROOD

De jonge en ambiteuze wijnbouwer Olivier Gras slaagt er in om jaar na jaar een schitterende Vacqueyras te 
maken. Het landgoed omvat 7 hectare in AOC Vacqueyras, met wijnranken van 20 tot 40 jaar oud. Hij beheert 
zijn wijngaard met respect voor het milieu en houdt de tradities in eer. Deze rijke wijn op basis van Grenache 
en Syrah heeft veel body en kruidigheid met verrukkelijke aroma’s van cassis, braam, zwarte kers, cederhout en 
garrigue specerijen. Een wijn met groot bewaarpotentieel!

11+1 FLES GRATIS

2019 CHATEAUNEUF DU PAPE DOMAINE BERTHET RAYNE - ROOD   BIO

65 % Grenache, 20 % Mourvèdre, 10 % Cinsault, 5 % Syrah. Op de linkeroever van de Rhône tussen Orange en 
Avignon ligt dit mooie wijndomein. De wijnfles is wereldwijd bekend, ze draagt in reliëf op het glas het pauselijk 
wapen van de stad Avignon: twee gekruiste sleutels, die van Sint-Pieter. Een volle en robuuste wijn boordevol 
aroma’s van viooltjes, zwarte kers, leder, chocolade en fijne houttoets. Ware complexiteit en kruidigheid in het 
glas. Te serveren bij carpaccio van hert met wintertruffel en wilde eend met geroosterde knolselder.

11+1 FLES GRATIS  

17,95
fles 75 cl

26,95
fles 75 cl

PROMOPRIJZEN!

EEN VAN DE MEEST  
A ANSPREKENDE WIJNBOUWGEBIEDEN  

TER WERELD



BOURGONDISCH  
LEKKERS OP TAFEL

1. 2021 BOURGOGNE  
CHARDONNAY - WIT

Chateau de la Greffière

Deze uitgebalanceerde Chardonnay uit de zuidelijke 
Bourgogne is een zuivere, robuuste en mooi droge witte 
wijn met aroma’s van rijp geel fruit als perzik en abrikoos.  
Kortom, een geweldige witte wijn die breed inzetbaar is.

11+1 FLES GRATIS

2. 2020 MACON-IGÉ - WIT

Chateau London Domaine Normand

Deze geweldige Chardonnay komt uit de Bourgogne 
streek. Château London was de eerste ‘lieu-dit’ in de 
Maconnais. Een verrukkelijke wijn, gedomineerd door 
aroma’s van wit steenfruit en een vleug je amandel. Mooi 
vettig en rond in de mond met aangename fraîcheur in de 
afdronk. Schenk deze wijn bij roggevleugel of tarbot.

11+1 FLES GRATIS

2

3

12,80
fles 75 cl

14,65
fles 75 cl

4

5

NIEUWE  
HERSTWIJNEN

VLOT & EENVOUDIG WIJN BESTELLEN? 
SURF NAAR WWW.LAMBRECHTWIJNEN.BE EN ONTDEK ONZE NIEUWE WEBSHOP

37,50
fles 150 cl

42,75
fles 150 cl

31,95
fles 150 cl

2019  
CHATEAU LA CROIX 
BELLEVUE 

Lalande-de-Pomerol

GROTE WIJNFLESSEN

2018 CHATEAU  
VIEUX LARMANDE 
GRAND CRU

Saint-Emilion

2016  
CHIANTI CLASSICO 
VILLA TRASQUA

Italië - Toscane - in houten kist

MAGNUMS ROOD 
1,5LNEW

1. 2021 Herdade da Candeeira - wit

2. 2021 L’Herbe Sainte Harmonie Viognier - wit

3. 2020 Herdade da Candeeira - rood

4. 2020 Weingut Salzl Zweigelt - rood

5. 2021 Podere Barbi G5 Grechetto - wit

6. 2021 Podere Barbi Qui Pro Quo - rood

Onze nieuwe aanwinsten.  
Bijzonder lekkere wijnen voor de herfstperiode.

Proef pakket!Proef pakket! 63,75
per  pakket 1

2

3

6

1

4. 2019 MERCUREY  
VIEILLES VIGNES - ROOD

Maison Albert Sounit

Het wijnverhaal van de familie Sounit begon in 1945. 
Ze staan wereldwijd bekend voor hun onberispelijke 
kwaliteitswijnen. Daar is deze Mercury Vieilles Vignes een 
voorbeeld van. Een uitstekende Pinot Noir van het topjaar 
2019. Uitbundige smaak van zwarte kers, braam met tonen 
van gebrande koffiebonen, chocolade en zwarte peper. 
Heerlijk bij reefilet met rozemarijn en ragout van hert.

11+1 FLES GRATIS

3. 2020 BOURGOGNE PINOT NOIR 
SECRET DE FAMILLE - ROOD 

Maison A. Bichot

Deze Pinot Noir is afkomstig van een zorgvuldige mix van 
geselecteerde percelen, gelegen op de grote terroirs van 
de Côte d’Or (in de buurt van Nuits-Saint-Georges en 
Gevrey-Chambertin). Charmante wijn met overwegend 
aroma’s van rood fruit, kers en toets cederhout. Drinkklaar. 

11+1 FLES GRATIS

5. 2019 ALOXE CORTON - ROOD

Maison Lupé Cholet

De wijngaarden zijn gelegen nabij de Cortonheuvel, de 
grens tussen de Côte de Nuits en de Côte de Beaune.  
Boeiende neus van rode besjes, braam, leder, gedroogde 
kruiden en bloemige nuances van lelie en jasmijn.  
Fijne structuur in de mond met lichte eiktoets door de 
vatrijping. Proef deze wijn bij patrijs, traag gegaard rood 
vlees en rijpe kazen.

11+1 FLES GRATIS

30,80
fles 75 cl

34,20
fles 75 cl

20,96
fles 75 cl

4

5

66,50
fles 150 cl

2020 CHATEAUNEUF 
DU PAPE DOM. 
BERTHET RAYNE

Côtes du Rhône

PROMOPRIJZEN!



Kortrijksesteenweg 265a - B-9830 Sint-Martens-Latem 
T +32(0)9 282 87 62 - info@lambrechtwijnen.be

www.lambrechtwijnen.be

     

OPENINGSUREN  
ma-vrij doorlopend 8u30 - 18u30 
zaterdag doorlopend 9u00-18u00 
op zondag & feestdagen gesloten

VERKOOPSVOORWA ARDEN

Alle opgegeven prijzen zijn in Euro en zolang de voorraad strekt.  
Onze prijzen gelden inclusief 21% BTW. Alle prijzen voor wijnen gelden voor een fles van 75 cl tenzij anders vermeld.  

Promoties geldig van 01/10/2022 tot en met 30/11/2022. Uitgever: Lambrecht Wijnen.

VRIJDAG 21 OKTOBER 2022
van 18u00 tot 21u00

ZATERDAG 22 OKTOBER 2022
van 11u00 tot 18u00

LOCATIE 

The Boutique Gallery, Dorp 6, 9830 Sint-Martens-Latem

ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022
van 10u00 tot 18u00

LOCATIE

Onze verkoopsruimte te Sint-Martens-Latem

WelkomWelkom
OP ONZE DEGUSTATIEDAGEN!

Schrijf je in met vermelding van dag en aantal personen naar 
stefanie@lambrechtwijnen.be of bel ons op 09 282 87 62.


