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Wijn is de bloem in het knoopsgat van de beschaving.
J.W.F. Werumeus Buning

Nederlands dichter en schrijver 1891-1958



Nooit gedacht dat wijn zo complex kon zijn bij een gerecht.
Wijn kan een gerecht naar hogere niveaus tillen, maar evengoed volle-
dig afbreken. 
Hoe dikwijls horen we de vraag: “welke wijn past het best bij welk stukje 
vlees, kaas of charcuterie”? 
Met de jaren ben ik van een fervente witte-wijn-drinker, met mate na-
tuurlijk, geëvolueerd naar een gepassioneerde rode-wijn-proever (en 
drinker).

Een wijntje gekocht bij die leverancier, een wijntje geproefd op een 
beurs, bij een gerenommeerd restaurant, gewoon gezellig thuis … ik 
zag de bomen door het bos niet meer! Wat moet ik mijn klanten aan-
bevelen?

Deze brochure bevat een selectie van heerlijke  wijnen uit het aanbod 
van onze 5 wijnleveranciers. Wijnen die ik persoonlijk lekker en vooral 
complementair vind bij diverse gerechten uit onze zaak.
 
Ik wens jullie veel leesplezier en proost!

groeten,
Dieter

Zoveel kleur, geur 
en smaak!
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Aperitief
Champagne Gobillard 

Gelegen in het hart van de Champagne, op 5 kilometer van Epernay, do-
mineert Hautvillers, een onvergelijkbare site, de wijngaard met zijn abdij 
waar de Grand Cellerier Dom Pérignon rond 1681 de eerste bubbels van 
champagne baarde. Dankzij zijn benedictijner monnik is Hautvillers het be-
kendste dorp van de hele regio geworden.
Met zijn eigen wijngaard van 30 ha voor de levering van druiven en 125 
ha oogstcontracten met wijnbouwers die zijn geselecteerd vanwege hun 
knowhow, produceert Champagne JM Gobillard et Fils jaarlijks 1.500.000 
flessen, waarvan 50% voornamelijk wordt geëxporteerd in Europa, Afrika en 
Azië. Passie, dynamiek en competentie bepalen duidelijk dit snelgroeiende 
familiebedrijf waar, van het werk van de wijngaard tot de marketing, elke 
stap zorgvuldig wordt gecontroleerd, met respect voor de tradities van de 
Champagne.

Brut 75cl I € 29,90
Serveersuggestie: aperitief I dessert

Prosecco Pronol

Pronol Prosecco is een heerlijk mousserende wijn afkomstig uit Italië, ge-
maakt van de Glera druif. Hij heeft een zeer licht aroma maar komt sterker 
terug in zijn smaak. Beginnend bij een zacht droge kern, omringt door de-
licate maar aanwezige tonen van steenfruit zoals perzik en abrikoos. Spran-
kelend en aangenaam fris. Werkt bijzonder goed als aperitief maar paart 
goed bij schelpdieren, vegetarische gerechten, apero, tapas en zelfs kaas 
is aan te raden.

75cl I € 16,65
Serveersuggestie: aperitief I dessert



Ginarte is een Italiaanse dry gin die Frida Kahlo eert. 
Een prachtig eerbetoon aan de Mexicaanse surrea-
listische kunstschilderes. Frida leefde van 1907 tot 
1954 en kende in haar 47 jarig bestaan veel leed wat 
haar op het einde deed besluiten uit het leven te 
stappen. Op zesjarige leeftijd werd ze door kinder-
verlamming getroffen in haar rechter been. Op 17 
september 1925 werd de bus waarin de dan acht-
tienjarige Kahlo met haar liefje Alejandro Gómes 
door Mexico-Stad reed, aangereden door een tram. 
Een stuk stalen leuning drong haar lichaam binnen 
door haar linkerzij en zorgde voor een gruwelijk blij-
vend letsel. Vechtend tegen de pijn besloot ze om 
te gaan schilderen. Het werk van Frida Kahlo karak-
teriseert zich door vrolijke kleuren, die in contrast 
staan met een vervreemdende sfeer. Ze schuwde 
de controverse niet. Kahlo heeft 143 schilderijen 
nagelaten, waarvan 55 zelfportretten. Ginarte is 
een ode aan alles wat geweldig is, een eerbetoon 
aan diepe emoties. Een heldere transparantie waar 
traditie wordt genesteld in het licht van renovatie. 
Alle ingrediënten worden afzonderlijk in 55% pure 
tarwealcohol gegoten en vervolgens afzonderlijk 
gedestilleerd in een kleine, niet-vacuüm, disconti-
nue alambiek stille. Gebruikte botanicals: Calamint, 
Saffloer, Reseda, Rubia, Indigo, Wilde selderij, La-
vendel, Hibiscus, Vlierbloesem, Dennenknoppen, 
Mountain dennen dennennaalden.

 1 liter I € 49,90
Serveersuggestie: aperitief 
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Gin Michielsen

Bij de opmaak van deze bro-
chure zitten we in de eindfase 
van de ontwikkeling van onze 
eigen Gin waar we reeds maan-
den aan gewerkt hebben.
Meer informatie leest u in onze 
volgende Fashion in Food.



Matsu D.O. Toro

Fan van wijn maar dan liefst heel origi-
neel? Dan is de biodynamische Matsu wijn 
van Vintae een origineel alternatief voor 
de traditionele Franse wijnen!

Waar staat Matsu voor?

Matsu is een innovatieve, Spaanse rode 
wijn van de groep Vintae, dat kwalitatie-
ve wijn in een hedendaagse vorm giet. De 
smaken zijn origineel en door hun speel-
se etiket rebelleren ze subtiel tegen de 
gevestigde, klassieke wijnhuizen. Ze ver-
nieuwen continu en dat laat zich merken 
aan de beoordelingen: met elk van de 3 
wijntypes scoren ze keer op keer in gere-
nommeerde wedstrijden!

Welke types wijnen 
biedt Matsu?

Wij hebben de 3 wijnen in ons assorti-
ment. Elk van hen vertegenwoordigt een 
generatie wijnboeren: de opa (el Viejo), 
de vader (el Recio) en de kleinzoon (el 
Pícaro). ‘Matsu’ is Japans voor ‘wachten’. 
De term verwijst naar het duurzame pro-
ces voor deze wijn: een combinatie van 
zorg voor de natuurlijke bodemrijkdom 
met biodynamische technieken. Deze 
symboliek zie je terug in de ‘generaties’ 
wijn. Zo is de oudste wijn bijvoorbeeld 
gemaakt van wijnranken van 130 jaar; de 
wijnstokken van de 2e generatie zijn 90 
jaar oud … Biodynamische wijn gaat nog 
iets verder dan BIO wijn. Net zoals bij BIO 
wijnen worden bijvoorbeeld geen pestici-
den gebruikt in de wijngaarden. Daarbo-
venop houdt men ook nog rekening met 
de maancyclus in het volledige proces van 
de wijnteelt. Op die manier verloopt elke 
stap in perfecte harmonie met de natuur. 
En dat laat zich finaal proeven in je glas!

Welke druiven gebruikt 
men?

Aan de grondslag van deze originele wij-
nen ligt de druifsoort Tinta de Toro D.O. 
Dat is synoniem voor de gekende spaan-
se Tempranillo, maar deze naam gebruikt 
men specifiek voor deze streek (Toro) in 
centraal Spanje. De regio is relatief nieuw, 
maar produceert reeds enkele prach-
texemplaren tempranillo wijn. Vaak met 
een volle, rijke smaak die je zelfs in de 
noordelijke Rioja moeilijk bekomt. 

D.O. Toro

Een van Spanjes snelst opkomende ap-
pellaties van de laatste jaren. Vooral se-
dert 2000 is het ontzettend snel gegaan. 
Oorspronkelijk is deze zeer rurale regio 
erg gericht op landbouw in het algemeen, 
met een zeer oude traditie van wijnbouw 
die teruggaat tot de Romeinen. Net als 
voor vele Spaanse wijngebieden was er 
een bloeitijd net voor de vorige eeuw-
wisseling, toen Frankrijk geplaagd werd 
door de phylloxera. Het gebied werd ech-
ter pas een D.O. in 1987, met slechts een 
handvol wijndomeinen actief. Het plaatje 
veranderde begin 2000 toen belangrijke 
domeinen uit andere gebieden hier kwa-
men en grote hoeveelheden wijngaarden 
opkochten en zwaar investeerden in dit 
kleine gebied. Vandaag zijn er bijna 40 
domeinen actief. Toro is gelegen in het 
uiterste westen van Castilla y León, ver-
deeld tussen de provincies Valladolid en 
Zamora. Het volgt de loop van de Duero 
richting Portugal. Het gebied ligt op gro-
te hoogte, tussen 700 en 1.100 meter en 
heeft daardoor een nog extremer klimaat 
dan Ribera del Duero. Hier overleeft enkel 
de Tinta de Toro, de plaatselijke druif, die 
verre familie is van de Tempranillo, maar 
bestand is tegen veel extremere omstan-
digheden. De bodems zijn meestal arm, 
zodat we ook hier alle condities verzameld 
hebben om topwijnen te maken.
Aanrader!



Matsu El Picaro  100% 
Tinta de Toro
El Pícaro is een jonge, rode wijn die op 
biodynamische wijze gemaakt werd met 
absoluut respect voor de natuur. Zoals 
het personage op de fles is deze wijn 
jong, sterk en dapper. Het heeft een aro-
ma van zwart fruit, zoals braambessen en 
tonen van rood fruit en mineralen. Het is 
een frisse, complexe wijn met een aange-
name, lange na dronk.

∙ 100% tinto de toro
∙ 1 maand op vat
∙ Neus: frisse mineralen, zwart fruit en
  bessen
∙ Smaak: jong en fris
∙ Serveersuggestie: tapas I kaas I 
  pasta I rood & wit vlees

0,75cl I € 11,90
1,5 liter I € 25,99

Matsu El Recio 100% 
Tinta de Toro
Deze wijn met zeer beperkte oplage 
wordt volgens biodynamische technieken gemaakt met druiven van 60 tot 100 jaar oude wijnstokken. Het is 
een volle, rode wijn met veel finesse en een intens aroma van chocolade, zwart fruit en vanille. Het heeft een 
volle, zijdezachte smaak met minerale tonen en een aangename, lange na dronk. 

∙ 100% tinto de toro
∙ 14 maanden op vat
∙ Neus: intense aroma's van zwart fruit, chocolade, vanille. 
∙ Smaak: vol in de mond, lange minerale nasmaak.
∙ Serveersuggestie: rundvlees I lamsvlees I wild I stoofschotels I kaas
 
0,75cl I € 18,99
1,5 liter I € 39,99

Matsu El Viejo 100% Tinta de Toro
Deze wijn heeft een dieprode kleur met violet gekleurde tinten. Een zeer intense en krachtige geur met aro-
ma’s van rijp rood fruit dat goed samengaat met de gerookte, kruidige tonen dat verkregen werd door 16 
maanden te rijpen in Franse eiken vaten. Het is vol in de mond met rijpe en ronde tannines met zoete tonen. 
De nadronk keert terug naar het geroosterd karakter van de houten vaten dat perfect verenigd wordt met het 
rijpe fruit… een absolute topper! Lekker bij een rijke BBQ, lamsvlees, entrecôte.

∙ 100% tinto de toro
∙ Meer dan 16 maanden op vat
∙ Neus: rijpe, ronde en zoete tannines. Karakter van hout.
∙ Smaak: volle ronde sterke tannines.
∙ Serveersuggestie: rundvlees gerijpt I sterk wild I stoofschotels I kaas 

75cl I € 39,99
1,5 liter I € 79,99

Giftbox Matsu Picaro & Recio € 34,90
Giftbox Matsu Picaro & Recio & Viejo € 79,90 7



Machoman

Een topper van formaat, zoals mannen zijn. Deze ge-
spierde en krachtige rode wijn wordt gemaakt van de 
Monastrell-druif. De druif die in Frankrijk Mouvèdre 
heet. Het is een kleine druif met een vrij dikke schil. 
De wijnen hiervan zijn heel apart: ze zijn vol, krach-

tig en hebben een duidelijk bouquet. Met name de 
geur is opmerkelijk en wordt vaak beschreven 

met vlees, wild of leer. Ter compensatie zijn 
er prettige fruitaroma’s, zoals die van don-

kere bramen. En door de vergisting van 
vier maanden op eikenhouten vaten is er 
ook een duidelijke toets van cederhout 
en lichte vanille waar te nemen. Een 
perfecte wijn voor bij een stevig stuk 
vlees, rosbief, wild, BBQ, een stevig 
stukje kaas of gewoon om van te ge-
nieten.  

Stoere macho met lieflijk en zacht ka-
rakter. Het is de wijnmakers van Casa 
Rojo geweldig gelukt om deze 100% 
monastrell wijn lekker sappig te ma-
ken met in de smaak veel rood fruit en 
tóch de frisheid te bewaren. In de neus 
rood en zwart fruit met mineraliteit en 
hints van balsamica. De wijn heeft vier 
maanden op hout gerijpt. Het hout is 
zeer subtiel aanwezig en geeft de wijn 
een vriendelijk karakter. Het fluwelen 
fruit is prachtig gebalanceerd met een 
rokerige toets en mooie zachte zuren. 
Een heerlijke wijn voor alle dag, met 
vrienden en heerlijk bij licht vlees, kip, 
gevolgelte. Drink hem licht gekoeld op 
15°C à 16°C. 

100% Monastrell
Neus: vanille en rozijnen.
Smaak: Zwoel, rijp, machtig en stoer.
Serveersuggestie: kip I gevogelte
kalfsvlees I stoofpotjes

75cl I € 29,80
1,5 liter I € 69,00
3 liter I € 169,00
5 liter I € 269,00



The Invisible Man   
Rioja

The Invisible Man van Casa Rojo is een tempranillo uit de Rioja en heeft een dieprode ker-
senkleur met een jeugdige paarse rand. De aromatische intensiteit is prachtig met rijpe rode 
bessen, die mooi geïntegreerd zijn met het hout (50% Amerikaans en 50% Frans eikenhouten 
vaten). Deze discrete, vriendelijke wijn heeft een mooie zachte structuur, zoete tannines en 
lichte nuances van getoast hout. We proeven aardbei, rozijnen, pruimen en specerijen. Je er-
vaart de kwaliteit aan de hand van de intensiteit van de smaak en de lange finale. Heerlijk bij 
lichte vlees- en pasta gerechten.

∙ 100% Tempranilla Rioja
∙ Neus: diepe kersen, rode bessen en mooi geïntegreerd hout
∙ Smaak: intens met een lange finale
∙ Serveersuggestie: licht vlees I pasta I wit vlees I gevogelte

75cl I € 29,00

Casa Rojo Enemigo Mio D.O.P. Jumilla
Kersrode wijn met paarse rand. De neus is fruitig en bloemig, met hints van rozenblaadjes. 
Delicaat, elegant, met een rijke complexiteit van aroma's van rood fruit en balsamico, typisch 
voor de Sierra de La Pila. Door een korte passage in Frans eikenhouten vaten van 11.000 liter 
proeven we geroosterde karamel en ... heel subtiel ... een bonbon met rum. De smaak is fris, 
sappig, puur druivensap en benadrukt de mediterrane streek waar het vandaan komt. De wijn-
gaarden met de Garnacha druif bevinden zich in Del Paraje de La Raja. De opbrengst is minder 
dan 2.000 kg per hectare en de productie is beperkt tot 43.000 flessen. Uitstekende jaargang 
2017, waarbij de wijngaard in de maand augustus werd gesnoeid om de productie aan te pas-
sen aan de gewenste concentratie. De druiven worden in de laatste week van september met 
de hand geoogst in kleine kratten van 12 kilo, voor een perfecte aanlevering van de druiven 
tot de wijnmakerij.

∙ 100% Garnache
∙ Neus: kers, rood fruit en balsamico
∙ Smaak: delicaat en elegant
∙ Serveersuggestie: rundvlees I wild I pasta I lam 
  gevogelte

75cl I € 25,00

The Ham Factory VS Alexander  Ribera Del Duero
De wijnmakers van Casa Rojo streven er naar om de typiciteit van het microklimaat en bodem 
zo goed mogelijk tot uiting te laten komen in de wijn. De van nature stevige wijn wordt ele-
gant beteugeld met 18 maanden Franse eiken vaten. De wijn is levendig rood, karmijn van 
kleur, met paarse flonkeringen. Een hoge intensiteit in de neus en van smaak met toast, cacao 
en mokka. Vol en ruimhartig met zwart fruit. Heerlijke begeleider van gebraden of geroosterd 
rood vlees gerechten en tapas.

∙ 100% Tempranilla
∙ Neus: zwart fruit, cacao, mokka
∙ Smaak: intens, levendig en krachtig
∙ Serveersuggestie: geroosterd rood vlees I gebraad I tapas I gedroogde hammen

75cl I € 28,90 9



Casa Rojo La Marimorena 
Albariño D.O. Rias Baixas  
La Marimorena is een 100% Albarino uit Rias Baixas. 
Deze witte wijn is helder goudgeel van kleur. De 
geur is zeer intens, waarbij de primaire en Atlanti-
sche aroma's van de Albariño-druif worden bena-
drukt. Ook ruiken we een bloemig vleugje jasmijn 
en de viooltjes worden omhuld door een heerlijke 
fruitigheid waarbij de frisse geur van vers geplukte 
perzik extra opvalt. De smaak is elegant en com-
plex met een prachtige lengte. De wijn heeft mine-
raliteit, citrus en een plezierige ziltigheid. La Mari-
morena is evenwichtig en rond en zal de komende 
10 jaar prachtig evolueren in de fles.

∙ 100% Albarino
∙ Neus: perzik, veldbloemen
∙ Smaak: kruidig met prachtige zuren
∙ Serveersuggestie: sushi I krab I zalm

75 cl I € 24,90

Casa Rojo El Gordo Del Circo 
Verdejo D.O. Rueda  

Heerlijke 100% Verdejo uit Rueda! Traditioneel al 
een best-seller binnen de Casa Rojo range, maar 
nu nóg lekkerder. Vanaf jaargang 2019 heeft deze 
volle wijn drie maand op hout gelegen. Dat geeft 
hem nét even iets dikker, rijker en voller. Eerdere 
jaargangen scoorden maar liefst 90 punten bij het 
Amerikaanse Wine Spectator. Ook deze jaargang 
zal weer hoog scoren want het was een perfect 
wijnjaar. De druiven komen van oude wijngaarden 
in Olmedo, de provincie Valladolid. Er is geoogst 
halverwege september 2018 waarna de wijn nog 
vijf maanden gerijpot heeft op de lie (droesem). 
Productie is om kwaliteits redenen gehalveerd tot 
ca. 24.000 fles.

∙ 100% Verdejo
∙ Neus: tropisch
∙ Smaak: breed, intens verfijnde complexiteit
∙ Serveersuggestie: kabeljauw I zalm I wit vlees
  pasta

75 cl I € 23,95

Casa Rojo 
The Orange Republic Godello 
D.O. Valdeorras

De Orange Republic is lichtgeel met een glinstertje groen van kleur. In de neus 
oranje fruit zoals abricoos en sinaasappel, een tikje anijs. In de mond heel ge-
laagd: er is bloemig zacht fruit, maar ook een ragfijn bittertje en groene kruidig-
heid: venkel, dragon. De wijn heeft mooie mineraliteit en een ongelooflijk lange en zachte afdronk. Prachtig 
complex door de opvoeding op de droesem. Enorm goed uitgebalanceerd. Heerlijk in combinatie diepge-
laagde salades, elegante witvis of witvlees-gerechtjes die een olie van kruiden bij zich hebben. 

∙ 100% Valdeorras
∙ Neus: citrus, tropisch fruit.
∙ Smaak: intense en verfijnde smaak
∙ Serveersuggestie: salades I wit vlees I gerechten op basis van olie
  witte vis

75cl I € 26,90



Venta Las Vacas

Wijnhuis: Uvas Felices

Regio: Spanje - D.O. Ribera del Duero

Druivenrassen: 100% Tinta del Pais (Tempranillo)

Wijngaard: de 15-jaar oude wijngaarden liggen in 
Tras de San Pedro en Las Arras, in de provincie 

Burgos op kalkrijke kleigronden.

Opvoeding: manuele oogst in oktober. Enkel de 
beste trossen werden geselecteerd. Later in het 
wijnhuis is er een nog strengere selectie, druif 
voor druif. Ze worden 5 dagen bij 12°C koud 
gehouden. Vinificatie in roestvrijstalen tanks van 
16.000 liter en vervolgens fermentatie in eiken 
vaten. Daarna rijpt de wijn 12 maanden in ei-
ken vaten van 225 en 400 liter, en vervolgens 2 
maanden in de tank voordat hij wordt gebotteld.

∙ 100% Tempranillo
∙ 12 maanden op vat
∙ Neus: aroma's van zwart fruit en aromatische 
  kruiden
∙ Smaak: intens en evenwichtig met karakter
∙ Serveersuggestie: tapas I gedroogde ham 
  lamsvlees I rundsvlees I fijn hertenvlees
∙ Serveertemperatuur: 15°C à 17°C.

Awards
Robert Parker: 90/100
Guía Peñin: 93/100

Venta Las Vacas Ribera del Duero 
75cl I € 19,98

11



El Pacto D.O Ca Rioja 

Wijnhuis: Bodega Classica
Regio: D.O.Ca. Rioja
Serveertemperatuur: 15°C - 18°C
Druivenvariant: 100% Tempranillo

Vol liefde en passie zit deze rode El Pacto Rioja wijn. 
Maar dat gaat niet vanzelf, er dient hard gewerkt 
te worden in de wijngaarden en de menselijke kant 
dient tot in de puntjes verzorgd te zijn. Hiermee wil-
len we zeggen dat de wijnmaker van El Pacto echt al-
les tot in de hoogste precisie brengt voor het maken 
van zijn geliefde rode Rioja. Het begint allemaal in de 
zeer maar dan ook zeer oude wijngaard in de Rioja. 
Deze heeft inmiddels de leeftijd van wel 70 jaar en 
geeft een top oogst met diepe en krachtige trossen. 
Deze rode wijn is geheel gemaakt van de Tempranil-
lo druiven die natuurlijk staan aangeplant in op de 
beste plek in de Rioja. Gesitueerd in San Vincente 
de la Sonsierra krijgen de druiven alles wat ze nodig 
hebben. Veel zonneschijn draagt bij aan de rijpheid 
van de trossen, de koele wind die door de wijngaar-
den waait geeft de druiven verfrissing waardoor het 
rijpingsseizoen lang en gecontroleerd plaats vind.

Houtlagering voor de El Pacto Rioja
Als de druiven hun perfecte rijpheid hebben gekre-
gen worden ze in de vroege ochtend geoogst. Dit 
doet men om schade aan de trossen te voorkomen en 
om de frisheid en zuren in de druiven te behouden. 
In kleine kratjes van maximaal vijftien kilo worden de 
druiven vervoerd naar El Pacto en daarbij worden alle 
trossen met de hand geoogst om zo enkel het beste 
sap in de fles te krijgen. Na de persing ondergaat 

deze El Pacto Rioja een houtlagering van wel veer-
tien maanden op zowel Franse en Amerikaanse eiken 
houten vaten. Door gebruik te maken te maken van 
verschillende soorten hout wordt deze rode rioja nog 
voller en krachtiger van smaak. Het is een plaatje van 
een wijn en dat voor deze prijsklasse. 

El Pacto Rioja is vol en zeer krachtig
Op het etiket staan de handen van de wijnmakers 
afgebeeld, om te laten zien dat het allemaal hand-
werk is. Niet voor niets dat deze rode Rioja een veel 
geschonken wijn is in menig top restaurant. Want we 
proeven het vakmanschap, kennis en de oude stok-
ken heel goed in deze El Pacto Rioja. De geur is intens 
met veel nadruk op zwart fruit, lichte kruiden, vanil-
le en natuurlijk eiken hout. Rijpe smaken van donker 
rood fruit hebben zich ontwikkeld naar smaken van 
compote, chocolade, eiken en specerijen. Elegant en 
aangenaam, zacht en in balans met zachte tannines 
en een lange afdronk. Wat een topper!

∙ 100% Tempranillo
∙ Neus: donker fruit, compote, chocolade, eik en  
  specerijen
∙ Smaak: fijn, volmondig en perfect in balans
∙ Serveersuggestie: rood vlees I wild I gevogelte 
  lamsvlees I sterke kazen I gedroogd vlees
 
El Pacto Rioja 75cl I € 16,80
Giftbox El Pacto 2x75cl I € 38,90



Bodega Classica Lopez de Haro 
Tempranillo Joven

Bodega Classica is gelegen in het historische dorp San Vicen-
te de la Sonsierra in het wereldberoemde wijnbouwgebied La 
Rioja. Zover als het oog reikt is dit Spaans wijndomein omgeven 
met wijngaarden. De selectie wijnen Hacienda Lopez de Haro 
zijn vernoemd naar Don Diego López de Haro, oprichter van 
de stad Bilbao. De Tempranillo druiven worden perfect rijp met 
de hand geoogst. Hierna worden de druiven uiterst voorzichtig 
getransporteerd naar de kelder alwaar de zwaartekracht verder 
zijn werk doet. Men maakt hier geen gebruik van pompen wat 
beter is voor de druiven en uiteindelijk voor de jonge wijn. Bo-
dega Classica Lopez de Haro Tempranillo Joven is een heerlijke 
fruitige Spaanse rode wijn met een prima prijs-kwaliteitsverhou-
ding! 
Vanaf ontvangst van de druiven in de bodega werkt men met 
de zwaartekracht. Dat betekent dat er geen gebruik wordt ge-
maakt van pompen, wat beter is voor de druiven en uiteinde-
lijk de wijn. De selectie wijnen zijn vernoemd naar Don Diego 
López de Haro, oprichter van de stad Bilbao. Hacienda López 
de Haro omvat een serie wijnen die de eenvoud en elegantie 
van grote klassiekers combineert met de huidige smaak van de 
consument. Robert Parker en Hubrecht Duijker hebben zich over 
een aantal van de wijnen heel lovend uitgelaten.

Lopez de Haro Rioja Tempranillo
∙ 100% Tempranillo
∙ Neus: rood fruit, zoethout
∙ Smaak: zoete tannines
∙ Serveersuggestie: tapas I wit vlees I gevogelte 
75cl I € 9,80

Lopez de Haro Rioja Crianza
∙ 85% Tempranillo I 10% Garnache I 5% Graciano
∙ Neus: rode en zwarte vruchten
∙ Smaak: krachtig, hout expressie
∙ Serveersuggestie: wit en rood vlees I pasta I BBQ
75cl I € 9,99

Lopez de Haro Rioja Gran reserva
∙ 85% Tempranillo I 15% Garnache
∙ Neus: complex, koffie, balsamico, vanille, rood rijpfruit
∙ Smaak: kruidige en gerookte aroma's, complex, vol
  en vlezig
∙ Serveersuggestie: rood vlees I lamsvlees I varkensvlees
  gerijpt vlees I tapas I gedroogde ham I klein sterk wild
  harde kazen I stoofpotjes
75cl I € 22,60
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Rode wijn
Suggesties

Gocce Primitivo 
di Manduria 

Top primitivo van Feudi Salentini! De druiven voor 
deze wijn worden zorgvuldig geselecteerd en met 
de hand geoogst in kleine dozen. De kleur is prach-
tig robijnrood met aroma's van jam en bessen. De 
wijn heeft na de vergisting een rijping achter de 
rug van minimaal 10 maanden op Frans en Ameri-
kaans eiken. De smaak is bijzonder zacht en rond, 
hetgeen je natuurlijk ook kunt verwachten van een 
top primitivo. Het is dan ook een stevige wijn die 
zeer kenmerkend is voor deze regio. Topper!

∙ 85% Tempranillo I 15% Garnache
∙ Neus: stevig fruit, confituur
∙ Smaak: droog maar evenwichtig en perfect in 
  balans
∙ Serveersuggestie: geroosterd vleesI aperitief I
  streekgerechten uit Puglia I gerijpt vlees I wild
  olijven I gedroogde ham I stoofpotjes I 
  rood vlees 

75cl I € 22,95

Ook van dit huis 
Malvasia Del Salento 75cl I € 12,90
Negroamora Del Santo 75cl I € 12,90
Bianco Paglia Organic 75cl I € 12,90
Primitivo Del Salento 75cl I € 12,90

Ontdekki
ng



Montagne Noire 
Syrah  
Jean-Michel Cazes is een levende wijn-
legende in Bordeaux. De wijngeschiede-
nis van de familie Cazes begon toen de 
grootvader in 1939 het ietwat vervallen 
Château Lynch Bages in Pauillac, Médoc 
kocht. Jean-Michel nam het kasteel over 
na de dood van zijn grootvader in 1972 
toen Bordeaux in een economische cri-
sis verkeerde. Een grote taak lag voor de 
deur, maar Jean-Michel geloofde in het 
potentieel van Lynch Bages en ging met 
gebogen nek naar de taak. Door de mo-
dernisering van het kasteel en het gebruik 
van nieuwe technieken in zowel veld als 
kelder, bereikte hij door de jaren 1980 om 
het kasteel te leiden naar de sterrenstatus 
die het vandaag heeft. Jean-Michel won 
veel respect en zijn vaardigheid bracht de 
Franse verzekeringsmaatschappij Axa er-
toe hem in te huren als beheerder van hun 
beroemde wijnkastelen Pichon-Longuevil-
le en Cantenac Brown in Médoc, het kas-
teel van de Suduiraut van de Sauds.

Serveersuggestie: kip I gevogelte I pasta 
kalfsvlees

75cl I € 9,80

Rioja Marques 
de Riscal Reserva  
De wijn is rijp en vol van smaak met impres-
sies van rood fruit, kruiden, hout en vanille. 
Uitzonderlijk lange afdronk. De 16 maan-
den lagering op Amerikaanse eikenhou-
ten vaten zorgen voor een uitzonderlijke 
smaakexplosie, waarbij het fruitige karakter 
overweldigend naar voren komt. Na deze 
lagering blijft de wijn in een speciale kelder 
liggen tot de tannines zacht zijn geworden 
en de wijn zijn karakteristieke smaak heeft 
bereikt. Hierdoor beleeft u de smaak van 
pure passie! Een sieraad voor uw wijnkel-
der met nog ruim voldoende bewaarpo-
tentieel.

Serveersuggestie: aperitief I stoofschotels 
gedroogde hammen I rood gegrild vlees
kaas

37cl I € 12,90
75cl I € 22,80
1,5 liter I € 46,80

Côtes Du Rhone 
Parallele 45  
Bio  
Uitnodigend in de geur en aantrekkelijk 
van smaak. Het is een volle, zachte wijn 
met de zwoele aroma's van rijpe bos-
vruchten en een vleug specerijen. Zeer 
mooie en klassieke Côtes du Rhône! Een 
lange afdronk beloont het drinkplezier!

Serveersuggestie: stevige kazen I rood 
gegrild vlees sterk wild terinnes I ree I fa-
zant I hert

37cl I € 7,90
75cl I € 11,90
1,5 liter I € 22,90

Villa Harmonia 
Red Italian Organic Wine

Ronde, donker fruitige en "sappige" geur 
van krenten, aardbeien, bramen en cho-
colade samen met wat peper en kruiden. 
Ronde, halfvolle en zachte smaak van tuin-
bessen, rozijnen, cacao en zwarte peper. 
Fris zuur op de achtergrond in een lange 
afdronk.

Serveersuggestie: kaas I alledaagse schotels
75cl I € 8,90

Chateau Martet   
Merlot

Krachtig en rond tegelijk, met aroma’s van 
rode vruchten en leer. Het huwelijk tus-
sen een uitzonderlijk oogstjaar en wine-
maker “Louis Mitjaville” maken van deze 
Château Martet “Réserve de la Famille” 
een high level wijn met een uitzonderlijk 
bewaarpotentieel. Tip ; geniet ervan met 
eendefilet maar ook met rood vlees en 
bereidingen met champignons, plezier 
verzekerd!

Serveersuggestie: stevige sauzen I eend 
duif I rood vlees I wildpaté's I wilde cham-
pignons I zachte stoverijen

75cl I € 19,80
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Marques de Riscal 
Rueda

is een smaakvolle strogele expressieve, 
frisse 100% Verdejo wijn van een zeer goe-
de jaargang. Aangename neus gedomi-
neerd door rijp geel fruit (appel, banaan), 
met een toets van vanille, citrus, bloesem 
en een vleugje mineralen. 
Marques de Riscal (officieel Herederos del 
Marques de Riscal) is de naam van een 
wijnhuis in Rioja. Onlangs werd bij de bo-
dega een luxueus hotel gebouwd dat de 
naam van de wijn draagt  " Marques de 
Riscal ".  

Serveersuggestie: gegrilde vis I salades 
aperitief I witte charcuterie I gedroogde 
vruchten

75cl I € 11,90

Villa Harmonia 
White Italian Organic Wine

Een topspeler binnen de regio, energiek, 
knisperend, fris en mooi licht geparfu-
meerd. Hier merk je de Trebbiano op uit-
muntende wijze de Chardonnay wat extra 
frisheid en aciditeit kan aanbrengen. De 
wijn geurt en smaakt intens en complex 
naar bloemen als acacia en jasmijn, stuift 
aroma's van ananas, grapefruit en sinaas-
appel. Ook bespeur je een vleugje appel, 
peer, mango en zelf iets van banaan. Een 
verrukkelijk aperitief of goede begeleider 
van gerechten met vis, groenteschotels en 
koude gerechten. Eveneens voortreffelijk 
bij pasta, risotto's en fruit de mer.

Serveersuggestie: aperitief I pasta I rissoto
vis I zeevruchten I koude gerechten I 
groentenschotels

75cl I € 8,90

Witte wijn
Suggesties



Montagne Noire
Viognier 

Montagne Noire ligt tussen Carcassonne 
en Beziers in de Languedoc. Het zuidelij-
ke klimaat, het uitzonderlijke terroir en de 
moderne vinificatietechnieken geven een 
fruitige en elegante wijn. Het extraheren 
van het sap vindt plaats onder bescher-
ming tegen lucht en onder lage tempe-
ratuur. De vinificatie van het schone sap 
gebeurt onder lage temperatuur om er zo 
het maximale aan fruit uit te halen. Char-
donnay en Viognier druif met een heldere 
kleur en rijke aan complexe aroma's van 
perzik, abrikoos en tonen van honing en 
viooltjes.

Serveersuggestie: salade I zeevruchten 
wild I gevogelte I geitenkaas

75cl I € 9,80

Pouilly Fumé Riaux

Deze Pouilly Fumé is het hoogtepunt inza-
ke verhouding kwaliteit/prijs/genot!
Domaine de Riaux is eigendom van de fa-
milie Jeannot sinds generaties. Dit prach-
tig domein, op een bodem van leem en 
silex, wordt van vader op zoon met vak-
kundige wijze verdergezet en levert nu al 
jaren kwaliteitsvolle wijnen af.  De term 
“fumé” heeft twee betekenissen: de eer-
ste ligt aan de druif, ten tweede aan het 
terroir. Pouilly Fumé wordt gemaakt uit 
Sauvignon Blanc, een druif die heel ge-
spannen groeit. Op maturiteit worden 
deze bedolven onder een grijze laag 
met een kleur die op rook lijkt. Vandaar 
dat sommige wijnmakers uit Pouilly nog 
steeds spreken over “Blanc Fumé” als ze 
onder elkaar praten over hun wijnen. De 
term “Fumé ligt ook aan de aroma’s en het 
boeket van de wijnen die door de wrijving 
van de silex stenen deze geur bekomen.

Serveersuggestie: aperitief I geitenkaas 
tomaat garnaal I paling I gebraden vis

37cl I € 9,98
75cl I € 19,98

Sancerre Daulny  
De Sancerre van Etienne Daulny: een le-
vendige, stuivende wijn, typisch Sauvig-
non Blanc. Gemiddelde leeftijd van de 
wijnstokken 30 jaar. Een lichte kleur met 
groene tint. Een neus van citroen en bloe-
men, fris en levendig. In de smaak vooral 
citrusvruchten (pompelmoes). Vol, rijk, in-
tens aroma en mooie afdronk.

Serveersuggestie: aperitief I foie gras 
vis en complexe sauzen I wild I wit vlees 
kazen I rijkelijke chocolade desserten

37cl I € 11,90
75cl I € 22,00
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Chateau Martet
Bordeaux

Blend van oude Sémillon Blanc, Sauvig-
non Blanc, Sauvignon Gris en Muscadelle 
geoogst op een kalk- en leemgrond. Ver-
fijnd en delicaat.

Serveersuggestie: aperitief I schaaldieren 
vis I vitello I wit vlees

75cl I € 11,00
Chablis Drouhin

Een zeer elegante fruitige droge witte wijn 
met rijpe smaken en een prachtige mine-
raliteit. In de neus herkennen we heerlijk 
intense tonen van citrus, grapefruit en pe-
permunt. Een genot van een wijn.

Serveersuggestie: zwaardere vissoorten 
sterke complexe kazen I wit vlees met 
sterke sauzen

37cl I € 11,90
75cl I € 22,00

Les Sablettes
Sauternes

80% Semillon, 15% Sauvignon, 5% Mus-
cadelle. Les Sablettes Is een zoete witte 
wijn met aroma's van kruiden, citrus, con-
fituur en gekonfijt fruit. 

Serveersuggestie: aperitief I foie gras  
vis in saus I wit vlees I kazen I chocolade 
taart

37cl I € 14,90
75cl I € 24,00
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