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Guyvin
Gaupinlaan 18 – 8670 Oostduinkerke – T 0497 39 30 88

¨

Wit:

GU 1 - Giraudon: Bourgogne Chitry – 2018

€12,00

Chitry - Bourgogne – Frankrijk – per 6
Druivensoort: Chardonnay
Verleidelijke geur van Provençaalse perzik, peer en toast die in de smaak overgaat naar Galliameloen, citroen en zweem van hout.
Chitry is een appellatie aanpalend aan Chablis, in prijs een stuk minder maar in smaak “très Chablis”!
Marcel Giraudon en zijn kinderen, Aurélie en Thibaut baten een familiezaak uit die al generaties wordt verdergezet in Chitry (regio Yonne
in het noorden van Bourgogne). Daar bewerken ze zo’n 30ha verdeeld over Bourgogne Aligoté, Bourgogne Chitry (zowel wit als rood) en
enkele ha verdeeld over Bourgogne rosé, Chablis en Crémant de Bourgogne. Op deze gepriviligieerde gronden streven ze naar een zo
goed mogelijke kwaliteit druiven. Ook hebben ze het certificaat “Haute Valeur Environmentale” niveau 3 behaald daar ze hun wijngaarden
met het grootste respect voor de natuur behandelen.

GU 2 - Domaine Michel Thomas: Sancerre Silex – 2018

€17,90

Sancerre - Loire – Frankrijk – per 6
Druivensoort: Sauvignon
Deze speciale cuvée is gemaakt van druiven die afkomstig zijn van wijngaarden die volledig op kiezelhoudende grond liggen, hierdoor
ontstaat er een maximale beleving van vuursteen (waar de Sancerre bekend om staat). Heerlijke lange afdronk met veel wit fruit, klein
beetje citrus en een prachtige mineraliteit. Top Sancerre!
Ideaal bij: Aperitief en zeker niet te vergeten de “crottin de Chavignol” kaas. Ook bij verschillende visbereidingen een aanrader.
Familiebedrijf van meerdere generaties, met een exploitatie van 17ha: 12ha in SAUVIGNON blanc en 5ha in Pinot noir. Laurent begon in
1986 op met zijn vader Michel mee te werken, in 1991 werd hij de manager. Vandaag is Michel met pensioen gegaan, zijn kleinzoon,
Alexis, werkt nu met zijn vader op het domein . Onze wijnstokken zijn verspreid over de heuvels van verschillende gemeenten die de
diversiteit van de terroirs brengen.

¨

Rosé:

GU 3 - Domaine Pieracci BIO – 2019

€16,00

Côtes de Provence – Frankrijk – per 6
20% Rolle, 70% Grenache, 20% Cinsault
Heldere roséwijn met aroma’s van vers fruit (aardbeien, frambozen …). Fris en fruitig in de mond. Ideaal bij: Aperitief, gegrilde vis,
gevogelte, typisch provençaalse gerechten.
Wijnbouwer Jean Pierre Pieracci : “de kelder is sinds 2007 gevestigd tegenover de Baie des Anges, een van de mooiste baaitjes ter wereld,
en herbergt er het mozaïek van onze Provençaalse wijnen. Uiteraard zijn wij BIO, gecertificeerd door ECOCERT. Handwerk volgt het ritme
van de seizoenen en door het gebruik van planten kunnen we preventief optreden tegen schadelijke invloeden (schimmels etc). In de
kelder stelt de technische kunde ons in staat om het potentieel van onze druiven te onthullen. Zoals een van onze leveranciers zegt,
verkoopt de verpakking de eerste keer, de kunst van de wijnmaker de tweede … We hechten evenveel belang aan de presentatie als aan
de wijnen zelf. Etiketten, flessen, doppen, capsules, dozen worden ook gepersonaliseerd … Het is ons visitekaartje!”

¨

Rood:

GU 4 - Chateau Porte Chic – 2016

€54,00

Pomerol - Bordeaux – Frankrijk – per 6
Druivensoort: 70% merlot – 25% Cabernet Franc – 5% Cabernet Sauvignon
Mooie neus van rood fruit (kers, zwarte bes), waaraan toetsen van geplette aardbeien en houtnoten worden toegevoegd (aroma’s van licht
gebrande koffie). De smaak is vol, fris en genereus. De tannines zijn gesmolten en zacht. Deze Pomerol wordt gekenmerkt door zijn
elegantie, zijn lange afdronk en zijn fluwelen smaak.
Een perfecte aanvulling bij stevige gerechten.
Gelegen nabij het dorp Pomerol en in 2010 overgenomen door Benoit en Jean- Louis Trocard, respectievelijk 15e en 14e generatie van
de familie. De wijngaard was ooit het toneel van paardenrennen. De oude piste trok de aandacht van de familie Trocard vanwege zijn
terroir en geschiedenis. Benoit, gepassioneerd door paarden, dacht meteen aan “Papillon Porte Chic”, het zondagspaard van zijn
grootouders. De volbloed van de familie gaf zijn naam aan Château Porte Chic.

GU 5 - Château La Croix Bellevue – 2016

€19,80

Lalande de Pomerol - Bordeaux – Frankrijk – per 6
Druivensoort: Merlot 50% – Cabernet Sauvignon 25% – Cabernet Franc 25%
Deze frisse en rijpe neus van rood fruit is intens, licht en delicaat. Menthol-noten zorgen voor nog meer complexiteit. De mond wordt ook
gekenmerkt door een mooie frisheid, dichtheid en kracht met mooie, zijdezachte tannines. Het eindigt met een lange nadronk. De
persistentie van het fruit is heel verrassend.
Serveren bij rood vlees, gegrilde gerechten, kazen
Jean Louis Trocard. Deze getalenteerde duizendpoot met een flinke dosis ambitie is boven alles een gezegend wijnmaker. De wijnen van
zijn domein horen reeds jaren tot de elite van de appellatie, niet verwonderlijk, voor een voorzitter van het CIVB (Conseil interprofessionel
du vin de Bordeaux). De waaier van Trocard’s wijnen trok intussen een trouwe schare volgelingen aan. Ze horen immers tot de beste van
de streek. Niet alleen de wijnen, maar ook Trocard’s verdienste is door talrijke journalisten bekroond.

GU 6 - Vega Real Crianza “El Empecinado” – 2016

€13,60

Ribera del Duero – Spanje – per 6
Druivensoort: Tempranillo
Vega Real crianza heeft 13 maanden gerijpt op Frans en Amerikaanse eiken vaten.
Deze wijn is een krachtige complexe 100% Tinta del País (Tempranillo) wijn. Rijp fruit, een vleugje kruiden, hout tonen, ‘roasted tones’,
mooie rijpe tannines en een prachtige afdronk. Goede combinatie met rood vlees, wild, boeuf bourguignon, paté, jamón en harde kazen.
Het wijnhuis Barbadillo werd in 1921 opgericht in de sherry streek in het dorpje Sanlucar de Barrameda. Hun visie en streven naar de
hoogste kwaliteit zorgde ervoor dat ze vanaf de eerste jaren zeer kwalitatieve wijnen en fino’ produceerden. In de jaren 70 kenden ze een
grote groei en waren ze in staat om een wijnhuis in de Pyreneën op te richten. In 1997 gaan ze fusioneren met een wijnhuis in de Ribero
del Duero (rode wijnen) en de Rueda (witte wijn): Vega Real werd geboren.

La Scaligera
Sint-Idesbaldusstraat 23 – 8630 Veurne – T 058/28.73.70

¨

Wit:

SCA 1 - Friuli Pinot Grigio DOC - 2019

€9,90

Pradio - Friuli – Italië – per 6
Deze typische druivenvariëteit zorgt voor wijnen met rijke boeketten van citrus aroma’s en pittige accenten. In friuli komt daar een licht
vegetaal toets bij met fraicheur en mineraliteit. De goed gevulde textuur en mooie droge afdronk passen uitstekend bij alle visbereidingen
of wit vlees zoals kip in roomsaus.

¨

Rosé:

SCA 2 - Vicenza DOC Rosato - 2019

€10,80

Bericanto - Veneto – Italië - per 6
Dankzij de delicate en zachte persing van de druiven verkrijgt deze elegante rosé zijn mooi licht zalmroze kleur en fijne aroma’s van zomers
rood fruit met toetsen van lentebloesem. Zeer fijn en subtiel met aangename fraîcheur, en dus ideaal bij zomerse koude gerechten,
salades, schaal en schelp, sushi of gewoon als heerlijk aperitief. Luca Maroni: 95 ptn

¨

Rood:

SCA 3 - Barbera d'Asti DOCG "Del Martin" – 2018

€10,90

Ferraris - Veneto – Italië - per 6
De Piëmontese Barbera leeft soms wat onterecht in de schaduw van Keizer Nebbiolo. Barbera is overigens sappiger en vrijgeviger dan zijn
bekende collega. Een zorgvuldige selectie bij de oogst en moderne vinificatiemethodes leveren een optimaal product om lang te bewaren.
Op het domein van Luca Ferraris krijgt deze wijn alle nodige aandacht en rijpt zo tot zijn volle expressie. Vol en krachtig is dit een goede
keuze bij de rijke smaken van een sappige stoofpot of een goede steak. Eveneens een 90+ wine!

SCA 4 - Puglia IGT Rosso d'Appassimento "Gran Maestro" – 2018

€12,20

Vigne del Maestro - Puglia – Italië - per 6
De Oude Grieken hadden een naam voor de toenmalige streek Puglia: “Oenotria”, het land van de wijn… omdat het zo goed geschikt
was voor wijnbouw en er zoveel authentieke druivensoorten waren, zoals in dit geval de Primitivo. De hiel van Italië is ondertussen
uitgegroeid tot een volwaardige speler in het topsegment waar ook succes behaald wordt met alternatieve vinicatie technieken… zoals
hier de “appassimento”-methode. Deze “amarone van het zuiden”, combineert een pittig temperament met een zacht karakter: intense
en rijpe aroma’s van rood fruit en bosvruchten, kruidige toetsen met aangename tannine en zachte afdronk. Ideaal bij de stevige keuken
met sappig gegrild rood vlees zoals rib-eye maar zeker ook bij lamsvlees. Eveneens één van de favorieten van Luca Maroni met 96 ptn …

SCA 5 - Chianti Classico DOCG Riserva - 2015

€21,90

Orsumella - Toscana – Italië - per 6
Ontegensprekelijk is de Chianti Classico de meest iconische rode wijn uit Toscane. Samengesteld uit een nauwkeurige selectie van de
beste Sangiovese, ontdekken we een rijk boeket van wilde bosvruchten en besjes, een wijd pallet aan geurige aroma’s van gebrande
koffie, toast en elegant “sottobosco”. Gerijpt gedurende 2 jaar op eiken houten vaten zal deze topper met zijn nobel karakter de beste
keuken op de ideale manier begeleiden… Om echt van te genieten !
SCA 6 - Montepulciano DOC Abruzzo Riserva "San Zopito" - 2016

€26,80

Torre Raone - Abruzzo – Italië - per 6
Torre Raone is BIO overtuigd. In de wijngaard groeit de krachtige Montepulciano volgens biologische regelgeving. De druiven worden bij
volledige rijpheid handgeplukt en geselecteerd. Diep kersenrood met rijke aroma’s van zwart fruit, kruidig in de mond en een zachte
houttoets in de finale. Heel rijke en rijpe smaken verlangen naar een grillade van rundsvlees of een Breugheliaans buffet op Italiaanse
wijze met gegrilde beenham, kruidige worstjes, pasta al ragù, lamspiesjes, gerijpte kazen, charcuterie, ….

Nieuwpoortse Wijnhandel
Albert-I-Laan 49 – 8620 Nieuwpoort – T 0478 20 96 46

¨

Bubbels:

NI 1 - Champagne Roualet Desbordes “Blanc de Noir” Brut à Champillon

€22,45

Champagne - Frankrijk - per 6
Zoals de naam al aangeeft, is deze cuvée alleen gemaakt van blauwe druiven, de Pinot Noir & Pinot Meunier. Ze zijn alleen afkomstig van
de 'montagne de Reims' en bepaalde percelen in de gemeente Champillon . Het is een vineuze Champagne met een zeer rijk aroma,
zonder aan frisheid in te boeten. Aroma's van vers rood fruit en cassis maken dit een zeer aantrekkelijke Champagne

¨

Wit:

NI 2 - Chardonnay Francis Ford Coppola – 2018

€18,95

Californië - USA - per 12
Deze Chardonnay uit de Diamond Collection heeft een aantrekkelijke geur van rijp tropisch fruit, meloen, appel, peer, citrus , bloempjes
en een subtiele toon van vanille. De smaak is sappig, soepel en lekker vol van tropisch fruit met iets wat boter. Heerlijk vullend in de
mond met mooie frisse zuurtjes, romig, rond met een uitgebalanceerde hoeveelheid hout.

NI 3 - Domaine Cheveau: Mâcon Solutre Pouilly Fussé – 2018

€17,95

Bourgogne - Frankrijk - per 6
De familie Cheveau verbrodt deze Chardonnay niet door een te lange houtlagering en verkrijgt hierdoor de pure smaak van de
Chardonnay in de fles. Mâcon Solutré-Pouilly behoort tot de witte Bourgognewijnen en bevindt zich dicht bij de stad Mâcon, meer bepaald
aan de beroemde rots van Solutré. Deze wijn heeft een lichte, strogele kleur met een mooie groene schijn. In de neus vrij floraal maar ook
voldoende wit fruit en botertoetsen, bij het ouder worden ontwikkelt zich een prachtig truffelaroma. In de mond is dit een zuivere
Chardonnay met fris fruit en voldoende kracht. De afdronk is middellang met een lekker botercaramelletje als
afsluiter.

¨

Rood:

NI 4 - Crianza Lealtanza Tempranillo – 2017

€12,95

Rioja - Spanje - per 6
Er wordt traditioneel gewerkt, en de wijnen zijn van erg hoog niveau. De kleur van deze mooie tempranillo is kersen rood en intens donker.
In de neus komen aroma’s vrij van rijpe kersen en massa’s ander rood en zwart fruit ondersteund door een milde vanille toets en lichte
houtimpressies. 9 maanden Franse nieuwe eik.

NI 5 - Cuvée Nicolas Lafage - Vieilles Vignes Côtes Catalanes – 2018

€13,15

Côtes Catalanes - Frankrijk - per 6
De Grenache voor de Cuvée Nicolas komt van een hete maar toch heel boeiende terroir uit de Roussillon nochtans roept de ligging van
de wijngaard aan de voet van de Pyreneeën op 400 meter hoogte eerder spontane associaties op van een koeler microklimaat. Deze zone
‘Les Aspres' (dor in het Catalaans) is droog en weinig vruchtbaar. Maar ‘warme en arme' terroirs storen de Grenache niet, integendeel. Een
opbrengst van 18 hl/ha zorgt voor een smaakintensiteit die je niet snel vergeet en zeker niet aan zo’n milde prijs.

NI 6 - Zinfandel Francis Coppola – 2018

€19,65

Californië - USA - per 12
De Zinfandel is de zeer krachtige druif van Californië, de eigen wijntrots, die we verder vrijwel nergens ter
wereld tegenkomen –alleen in het zuiden van Italië, waar hij als ‘primitivo’ door het leven gaat. De 'Diamond Collection' is een rode wijn
met een soepele aanzet, jammy toetsen en wat peper, romig en intens, veel diepgang en kracht, rijp en smakelijk, een lichte kruidigheid
en soepele tannines.

Quality Wines
Vooruitgangstraat 3D – 8630 Veurne – T 058/53.26.54

¨

Bubbels:

QU 1 - Champagne Saint-Germain des Crayes Blanc de Blancs Brut

€26,60

Champagne - Frankrijk - per 6
Zeer aangename Budgetchampagne van 100% Chardonnay.
Deze Champagne was de huischampange van het voormalig 3-sterrenrestaurant De Karmeliet te Brugge!
Zachte aanzet met fijne bubbel , ideaal als aperitief. Dit met een mooie verhouding Prijs - Kwaliteit

¨

Wit:

QU 2 - Dom. de la Chapelle St Véran “Madame Noly” – 2018

€16,25

Bourgogne - Frankrijk - per 6
Domaine de la Chapelle maakt schitterende wijnen in Mâconnais waarbij alle aandacht gaat naar terroir. Vandaar dat de wijnen niet echt
typisch “Mâconnais” zijn, maar wel wijnen met veerkracht diepgang en enorme mineraliteit. Catherine & Pascal ROLLET begonnen aan dit
project in 1982 en behoren nu reeds tot de absolute top uit deze regio.
De oogst gebeurt altijd volledig manueel met verschillende passages in de wijngaard, dit om optimale rijpheid te bekomen. De
gemiddelde leeftijd van de wijngaard schommelt van 50 tot 60 jaar.

¨

Rood:

QU 3 - Château Haut Grelot “Cuvée l’Heritage” - 2014

€12,50

Blaye Côtes de Bordeaux - Frankrijk - per 6
Château Haut Grelot ontstond in 1920 en is gelegen in het kleine gehucht « Les Grelots », dit op z’n 50 Km. ten noorden van Bordeaux,
aan de rechteroever van de Gironde. In 1975 nam Joël Bonneau het domein over van zijn vader en grootvader en liet het uitbouwen tot
58 ha. wijngaard. Momenteel zijn het de kinderen, Célien en Julien, die instaan voor dit mooi domein. Deze cuvée is gemaakt naar
aanleiding van het 10-jarig bestaan van Quality Wines, een ware feestwijn. Typische Bordeauxwijnen met veel aandacht voor finesse en
diepgang
QU 4 - Palazzo MAFFEI Valpolicella Ripasso - 2017

€15,75

Veneto - Italië - per 6
Ripasso is een methode waarbij de schillen van semi- gedroogde druiven worden meegegist met het sap van vers geplukte druiven. De
half ingedroogde druiven bezitten meer alcohol en geven de wijn een typerende zoetzure smaak. Schitterende complexe wijn voor
winterse gerechten!

QU 5 - Borgo SCOPETO “Borgonero” - 2017

€14,50

Toscana - Italië - per 6
Borgo Scopeto ligt in de gemeente Castelnuovo Berardenga (provincie Siena) in het zuidelijke deel van de Chianti Classico. Het domein
bezit in totaal 493Ha waarvan 67 Ha wijngaard,
dit gelegen op 350 à 420 meter hoogte. Er is veel geïnvesteerd in Borgo Scopeto, sinds Mevr. Gnudi het in 1998 kocht. Voor de Chianti
Classico gebruikt men 90% Sangiovese met Merlot & Colorino. De “Supertuscans” Borgonero word gemaakt van Sangiovese met
internationale druivenrassen als Cabernet Sauvignon en Syrah.
QU 6 - Finca la Estacada "12 meses barrica" - 2017
Castilla La Mancha - Spanje - Magnum in houten kist 1,5L – per fles
De wijngaarden liggen in en rondom Úcles, een gemeente die een stuk hoger ligt dan de andere regio’s uit
La Mancha. Door zijn iets koeler klimaat slaagt men erin verfijnde wijnen te maken met alle aandacht voor fruit.
100 % Tempranillo met een lagering van 12 maanden op franse eik. Ideale feestwijn in unieke fles.

€23,50

Twinus
Dageraadstraat 21 – 8670 Koksijde – T 0477 45 40 42

¨

Wit:

TW 1 - Villa Blanche Chardonnay

€9,50

Pays D’Oc - Frankrijk - per 6
Lichtgeel, schitterend en helder. Villa Blanche Chardonnay biedt een zeer expressieve neus met aroma’s van steenvruchten als abrikoos
en perzik, witte bloemen en toets bittere amandel. De smaak is vol, evenwichtig, fris en fruitig met noten van mango en verse abrikoos.
Een levendige afdronk met subtiele hints van hout en resulteert in een harmonie van alle elementen. Een elegante wijn met finesse.
TW 2 - Saint-Véran Joseph Drouhin

€18.79

Saint-Véran - Bourgogne – Frankrijk - per 6
Klassieker uit de Zuidelijke Bourgogne net ten noorden van de Beaujolais. De twee voornaamste kenmerken van de wijnen van SaintVéran zijn verfijning en elegantie. De hoogwaardige wijnen hebben een mooie goudgroene kleur en een subtiel bouquet van wit fruit
zoals perzik.
TW 3 - Sancerre Blanc Chaumeau Balland et fils

€14.94

Sancerre - Loire – Frankrijk - per 12
Een klassieke wijn met een strak, fris en droog karakter.
Een neus met intense aroma’s van citrus, mineralen en gras. De smaak is verfrissend en droog met vers fruit, mineraal en een knisperend
zuurtje. Ideale wijn als apéritief, bij visgerechten of salades.

¨

Rood:

TW 4 - Côtes du Rhône Rouge Paralelle 45 Jaboulet

€10.45

Côtes du Rhône – Frankrijk - per 6
Diepe kersenrode kleur. Zeer aromatisch en fruitig, uitnodigend in geur en aantrekkelijk van smaak. De geur kent zwoele aroma’s van
divers rood fruit, zoals aardbeien en frambozen, en een vleug exotische specerijen. Mooi gestructureerde smaak, elegant met ronde
tannines en een levendige afdronk met wat specerijen zoals peper en zoethout.
TW 5 - Rioja La Vendimia van Telmo Rodriguez

€11.93

Rioja – Spanje - per 12
Alvaro stamt uit een geslacht van wijnmakers met als thuisbasis Rioja. Hij studeerde in Bordeaux en raakte door een stage op château
Petrus geïnspireerd door, wat hij zelf noemt, "de magie van de grand crus". Alvaro wordt inmiddels tot één van de beste wijnmakers van
Spanje gerekend. Hij vestigde zijn reputatie met zijn wijnen uit Priorat, een wijngebied 160 km zuidwestelijk van Barcelona. Zijn
bekendste wijn uit dit gebied is de L' ermita, die wordt gezien als een van de beste rode wijnen die er in Spanje gemaakt wordt. Toen
Alvaro's vader José in 2000 overleed werd Alvaro door de familie gevraagd als opvolger. Hij besloot tot modernisering en herstructurering
van het 100 hectare tellende familie domein in Rioja Baja, dat voor het grootste deel met garnacha (grenache) en aanvullend tempranillo
is beplant. Zoals iedere goede wijnmaker wist Alvaro dat vooral de wijngaarden aangepakt moesten worden om een wijn van
onderscheidende kwaliteit te kunnen maken. Hij beperkte de opbrengst per hectare, bewerkt de wijngaard op basis van biologische
principes en begon een intensief herbeplantingsprogramma. Door Alvaro's grondige aanpak behoren de wijnen inmiddels tot de
allerbeste van de Rioja Baja

TW 6 - Esprit de Barberousse Saint Emilion Grand Cru

€20.74

Saint Emilion - Bordeaux – Frankrijk - per 6
Château Barberousse is eigendom van de familie Puyol en ligt in het wijndistrict Saint-Emilion. De wijnen van dit wijnhuis worden als zeer
bijzonder beschouwd. De wijnen staan de niet op de lijsten met de officiële classificaties en er staat geen 'Grand Cru' op het etiket omdat
de familie niet bereidt is de hiervoor geldende geldelijke vergoeding aan de prefectuur af te dragen.omdat de familie niet bereidt is de
hiervoor geldende geldelijke vergoeding aan de prefectuur af te dragen.
De wijn is een ware parel en een topvoorbeeld van hoe een lekkere Saint-Emilion moet smaken!

Wijnen Weber
Koninklijke Baan 332 – 8670 Koksijde – T 0475 32 97 79

¨

Wit:

WE 1 - Pouilly-Fumé - Cuvée “Les Croqloups“ - Domaine Chauveau – 2019

€ 15,95 – Magnum: € 45,00

Pouilly-Fumé - Loire - Frankrijk - per 12 (75cl) - per fles (1,5L)
Deze Pouilly Fumé is dan ook puur genieten. De smaak is voor een belangrijk deel te danken aan de bodem waarop de Sauvignon druiven
groeien. Deze bestaat voor een groot gedeelte uit kalkhoudende klei en vuursteen en dit zorgt voor mineraliteit en frisheid.
Met zijn aantrekkelijke lichtgele kleur met gouden reflecties in het glas. In de neus een betoverende geur met aroma's van eucalyptus,
limoen en exotisch fruit. In de mond, rijke, soepele en sappige structuur, goed uitgebalanceerd tussen frisheid en volume, levendige
afdronk met tonen van gekonfijte citrusvruchten en groene appels, een zeer zuivere Pouilly Fumé.
Bij aankoop van magnums voorzien wij 6 geschenkdozen van 1 Magnum
De magnums zijn van het jaar 2018 en 2019

WE 2 - Chablis 1° cru Beauroy - Domaine Hamelin – 2018

€ 19,95

Chablis - Bourgogne - Frankrijk - per 12
Thierry Hamelin bezit in totaal 36,5 ha wijngaard, wat voor het gebied een flinke bezitting is.
Het is een familiebedrijf van vader op zoon, gesticht rond 1840, waarin ook zijn zoon Charles actief is.
De sterk kalkhoudende bodem in Chablis is doorgaans strak droog mineraal.
Om deze eigenschappen noemde men Chablis vroeger ook wel ‘oesterwater’.
Tegenwoordig zijn er nogal wat producenten die een stevige, volle Chablis maken, vaak met duidelijk nieuw eiken in de smaak.
Hamelin maakt een type dat weliswaar ook soepel drinkt, maar dat ook duidelijk het karakter heeft van de 'ouderwetse' Chablis, dus :
frisse zuren en een brede, droge structuur met lichte houtlagering.
De Premier Cru wijngaard "Beauroy" van Hamelin is een perceel met relatief oude stokken aangeplant in de jaren tachtig. Een top 1° Cru
chablis voor een kleine prijs !

¨

Rood:

WE 3 - Château Penin - Cuvée “Les Cailloux” - Bordeaux Supérieur – 2016

€ 16,95

Bordeaux - Frankrijk - per 6
De aandacht die de wijnen van Patrick Carteyron in de pers krijgen is overweldigend. Zo staat het domein ook weer in de 2020 Gids "Le
Guide des Meilleurs Vins de France (RVF)" en heeft het een Honor Award gekregen in de 2020 Guide Dussert-Gerber. Het domein staat
verder vermeld in de Guide Hachette 2020 en in de Guide Bettane + Dessauve 2020 (2 sterren)
Cailloux dat betekent kiezel (stenen). Toepasselijk want deze wijngaard van 1,5 ha ligt bezaaid met stenen. In de verte zie je Saint-Emilion
liggen. Uitsluitend aangeplant met merlot stokken.
De wijn gaat 12 maanden op nieuwe barriques. 2016 is een heel goed Bordeauxjaar. In de neus blauw fruit en elegant hout. In de smaak
rond, geconcentreerd met lange afdronk. Fluwelige tannines die enerzijds houdbaarheid garanderen maar de wijn ook jong drinkbaar
maken.
“ 2015 & 2016” vintages are for Bordeaux unique years”

WE 4 - Château La Commanderie - Lalande Pomerol – 2018

€ 18,95

Pomerol - Bordeaux - Frankrijk - per 12
De Klassieker ! Zwart fruit, tabak en leer in zowel geur als smaak.
Een wijn met een zekere voornaamheid en geliefd bij vele consumenten.
Terecht, want de eigenaar van het wereldvermaarde Château Petrus bezit ook deze wijngaarden en zijn équipe is verantwoordelijk voor
deze voortreffelijk gemaakte Lalande-de-Pomerol.
Een 'grand seigneur' met een lang bewaarpotentieel.

WE 5 - Château Magnan la Gaffelière - Saint Emilion Grand Cru - 2016

Fles: €21,45 - Magnum: €45,00

Saint-Emilion - Bordeaux - Frankrijk - per 12 (75cl) - per fles (1,5L)
Château Magnan la Gaffelière vindt zijn oorsprong in de jaren 1770. De toenmalige eigenaar was kuiper van Château La Gaffelière, waar
hij zowel inspiratie opdeed voor de naam van zijn eigen wijngaard als voor de geest van zijn wijnen.
Het is eigendom van dezelfde familie als van Clos La Madeleine -Saint-Émilion Grand Cru Classé, Château Magnan la Gaffelière geniet
dezelfde attente benadering in de wijngaard en in de kelder. Het terroir combineert aderen van klei met zandige uitlopers, waardoor een
wijn wordt geproduceerd die van nature delicaat en genereus is.
De heer Hubert de Bouard de Laforest de eigenaar van Château Angelus was er consulent-wijnmaker tot het in 2017 werd verkocht
aan Jean-Pierre Moueix ( Ch Trotanoy , Ch Lafleur Petrus... Vandaag wordt Magnan la Gaffelière rechtstreeks beheerd door de technische
teams van Jean-Pïerre Moueix.
De wijnen van Château Magnan la Gaffelière zijn rond, fruitig, charmant en vol van smaak, ideaal voor bij een verscheidenheid aan vlees, gevogelte- of kaasgerechten.
Schenk deze knappe grand cru 2016 , van de hand van de “Saint emilion “ meester Hubert de Bouard de Laforest op 17 à 18 graden en
geniet van dit staaltje vakmanschap !

WE 6 - Il Poggione - Brunello di Montalcino DOCG - 2015

€42,00

Brunello - Toscane - Italië - per 6
Elk jaar top van de top , dit jaar met zijn beste Robert Parker score ooit : 97/100
Il Poggione is een zeer gerenommeerd wijnhuis in Toscane. Al jarenlang produceren ze fantastische wijnen met als paradepaardje hun
Brunello di Montalcino. Brunello behoort samen met Barolo en Amarone tot de topwijnen van Italië. De brunello’s van Poggione zijn altijd
van zeer hoog van kwaliteit, maar ze streven er wel naar om hun wijnen betaalbaar te houden. Door deze geweldige prijskwaliteitsverhouding scoren hun wijnen altijd zeer hoog in de internationale wijnpers zoals nu.
De geur is zeer interessant met indrukken van wilde kruiden, leer en kersen. Al met al een stevig glas wijn met een gelaagde smaak en
een zeer lange afdronk. Deze wijn verdient een prachtig stuk rundvlees en gaat ook fantastisch bij wildgerechten. Hij wordt beschreven
als: "Een van de beste brunello’s van 2015."

Winetime
Ambachtstraat 11 – 8620 Nieuwpoort – T 058/24.30.30

¨

Wit:

WI 1 - Chardonnay Bodega Cerron – 2019

€9,00

Jumilla - Spanje - per 6
Enorm verfrissende en kwieke chardonnay met veel rondeur, florale accenten en vooral ook voldoende citrusondersteuning. Heel veel
kwaliteit voor een verbluffend interessant prijskaartje! De puurste BIO die wij kennen, het domein met de mooiste filosofie naar de
toekomst toe. Hier werken ze keihard, vol passie, met kennis en met de juiste portie geduld, aan iedere druppel druivensap. Aan alles
wordt hier tot in de kleinste details een uitzonderlijke aandacht besteed: bij het laten herleven van oude wijngaarden, de manuele oogst,
het vergisten, en rijpen in hun kelders die ze bouwden in de berg, de familie op de etiketten, de kwaliteit in het glas…

¨

Rosé:

WI 2 - Château Pigoudet – 2019

€12,30

Provence - Frankrijk - per 6
Het toppunt van finesse is wat deze ultra moderne rosé uit de Provence is! Licht van kleur, frijn fruit in de mond, met een afdronk zo
verkwikkend strak als die van een minerale Chablis met de kracht van een roze Ferrari.

¨

Rood:

WI 3 - Bodega Cerron – 2019

€8,80

Jumilla - Spanje - per 6
Druif: Monastrell
Cerron is een bodega die al generaties lang (vanaf 1895) in bezit is van de familie. Juan Jose en z'n 28-jaar oude broer Carlos zijn echt
wel profeten. Hier horen jullie nog van! (ligt zwaar onder de loep van heel wat wijnrecensenten). Het respect voor hun geschiedenis en
hun terroir kenmerkt hen. Wijn maken zit in hun DNA. Hun wijngaarden zijn deels pré-phyloxera, geworteld en versmolten dus met hún
terroir!
WI 4 - Merum Priorati – 2016

€59,90

Priorat - Spanje - per 3
Grenache/Carignan/Cabernet
El Cel: the sky is the limit, werd als enige wijn uit deze regio bekroond met een platinum médaille voor deze 2016, in Winespectator!!
Topperdetop dus! Dit wijnhuis is gelegen in Tarragona, meer specifiek in het dorpje Porerra. Het wijnhuis behoort tot de vernieuwers in
deze toch vrij conventionele, traditionele streek. De bodem bestaat hier uit schist en leisteen, de wijngaarden zijn aangeplant in
terrasvorm in deze onherbergzame regio. De jonge wijnmaker Roger tovert hier als geen ander, met zijn eigen filosofie overtreft hij hier
iedere dag zijn wildste dromen. Met vuur en vlam werkt hij in z’n wijngaarden, met Catalaans geduld en z’n aanstekelijke wijsheid
dirigeert hij zijn stalen tanks en eiken vaten in de uiterst moderne wijnkelder, tot ze hun edel vocht met passionele kracht over laten aan
de fles. The sky is the limit als je deze nog in jouw kelder hebt over een aantal jaar!

WI 5 - Chateau Musar – 2011

€38,95

Bakaa Valley - Libanon - per 6
Cabernet/Cinsault/Carignan
Dit is een icoonwijn! Z'n elegante smaak, open en toegankelijk, bieden kersen, bramen, cassis, zonder harde tannines. Mooi rijp en
afgewerkt. De wijn werd op het domein in flessen gerijpt, waardoor dit één van de recentste jaargangen op de markt is. Naast het mooie
fruit zijn heerlijke aroma's zoals ceder en leer te herkennen. Kan zeker nog liggen. Legendarisch, wereldtop, "one to have"!
WI 6 - Château Moncets – 2015

€18,50

Lalande de Pomerol - Bordeaux - Frankrijk - per 6
Merlot/Cabernet
De wijngaarden van dit Château liggen naast die van de legendarische wijnhuizen Pétrus & Gazin. Z'n dominantie aan zachte Merlot, met
een fijne punch van Cabernet en een rijping op eiken vaten maakt van deze 2015 (topjaar!) een ware klassebak. We herkennen er rood
fruit in (aalbes, aardbeien), subtiel gekruid met tonen van pepermunt, ronde en rijpe tannines, chocolade en een kruidig karakter
Evenwichtig en elegant tot in de finale.

