
Wijnlijst Wine Temptations 
 

 

   Witte wijnen Prijs Notitie/bestellijst 

Cava Marques de Monistrol Brut 8,30   

Latido de Sara Garnacha Blanca 5,90   

Airén - Marques de la Castilla 5,90   

La Cave du Port Vermentino - Viognier 7,20   

Rocca Bernarda - Friulano 15,90   

Cuvée Hippocampe  Blanc” Henri de Richemer 8,50   

Château Theulet Bergerac Sec 7,90   

Touraine “Sauvignon” Domaine Desloges 8,70   

Castello di Magione - Monterone 12,90   

Limoux Chardonnay, Res du Champ Nummus 11,80   

Château Turcaud, Cuvée Majeure Blanc 13,30   

Tierra El Primavera Blanco 13,50   

Château l'Hospital Blanc 13,20   

Grand Estates Chardonnay - Columbia Crest 14,80   

      

Rosé wijnen     

Rosado - Canapi, The Wine People 6,20   

Latido de Sara Rosé, Sarah's Selection 5,90   

      

Rode wijnen     

Tempranillo/Syrah/Merlot – Marq. de la Castilla 5,90   

Beaujolais Lancie, Domaine du Penlois 10,80   

Bosstok Pinotage - M.A.N Family Wines 8,10   

Tierra El Primavera Tempranillo 13,50   

Château Turcaud, Cuvée Majeure Rouge 13,20   

Reserva Tempr/Cab Sauv. - Marq de la Castilla 8,30   

Cabernet Sauvignon Reserve, M.A.N. 11,70   

Rocca dei Mori - Sursum 12,10   

Tapiz Malbec 10,80   

Merlot Reserve - Vina Santa Ema 11,80   

      

Zoete wijn     

Château Theulet Côtes de Bergerac Moelleux 8,20   

 
 

Naam:........................................................................................ 
 

Straat:........................................................................................ 
 

Gemeente:.................................................................................. 
 

Tel./GSM:................................................................................... 
 

E-mail:....................................................................................... 



 

 

Cava, Marqués de Monistrol Brut  
 

 

 

 

Beschrijving: 

De geschiedenis van Cava gaat terug tot 1870 toen in de Spaanse Penedes voor het eerst 
mousserende wijn volgens de Methode Champenoise werd geproduceerd. Het is het begin 

geweest van de modernisering van de wijnbouw in Catalonië. Ruim honderd jaar later kreeg 
het begrip Cava juridisch handen en voeten. Cava mag alleen geproduceerd worden volgens 
de traditionele methode, identiek aan die van het Franse champagnegebied. Het verschil ligt 

in de bodemgesteldheid, het klimaat en de druiven: Xarel-lo draagt karakter, aroma en body 
bij, de Macabeo frisheid en fruit en de Parellada elegantie. Marques de Monistrol was in 1882 

een van de eerste die zijn wijngaarden uitbreidde t.b.v. de productie van die toen nieuwe 
mousserende wijn, die wij tegenwoordig kennen als Cava. Monistrol kijkt vandaag trots terug 
op zijn rijke geschiedenis en combineert een moderne innovatieve aanpak van wijnproductie 

met de waarden van het verleden. Het eigen wijngaardbezit ligt in de gemeente Sant Sadurni 
d'Anoia, 40 km van Barcelona en is de meest omvangrijke uit de omgeving. De wijnen van 

Monistrol zijn internationaal verkrijgbaar en worden met de regelmaat van de klok bekroond 
met internationale prijzen en onderscheidingen. Deze cava heeft een licht strogele kleur en 

een fijn en fruitig aroma. Een fraaie en uitzonderlijk frisse Cava met een stevige mousse, een 
rijke neus en een speelse, frivole smaak. Pittig en droog gaat hij graag aan tafel met vis en 
koude schotels, maar vooral onovertroffen als aperitief! 

 

De aanbevolen serveertemperatuur van deze cava is tussen 6 en 8 °C 

 

 

Classificatie: Cava brut 

 

Gemeente: Spanje, San Sadurni d’ Anoia 

 

Aanplant druiven: Parellada, La Xarello en Macabeo. 

 

Lagering: 36 maanden  

 



 

 

Latido de Sara Garnacha Blanco 
 

 

 

 

Beschrijving: 

Sarah Selections werd opgericht in 2013 door Sarah Martinez-Lagos. Sarah begon in de wijn 

business in een familiale wijnmakerij in 2007, ze is opgegroeid van marketing tot verkoop in 

een korte tijd en bouwde een indrukwekkende afdeling export voor een kleine wijnmakerij in 

het dorp waar ze werd geboren “Oion”. Na deze periode van leren en groeien, professioneel 

en persoonlijk, besloot ze in 2013 om verder te gaan met haar dromen en doelen. Sarah 

Selections bedrijf is het selecteren en ook de productie van de beste wijnen uit de beste 

gebieden van Spanje. In een tweede fase zou ze dit nog willen uitbreiden naar andere landen, 

zoals Italië of Frankrijk. Ze werkt alleen met kleine familiale wijnhuizen, lage producties en 

wijnen van hoge kwaliteit. Het doel is om de beste kwaliteit en de beste prijs op de 

exportmarkt te bieden. Ondertussen groeit ook haar eigen project, het produceren van haar 

eigen wijn in een zeer bijzonder gebied van Spanje in DO Navarra en ook DOC Rioja.  

Helder strogeel van kleur. Brede en open geur met een heel eigen karakter, aroma’s van 

citrusvruchten, mint en een hint van anijszaad. De smaak is eerlijk open en mild, mineraal en 

levendig in de smaak, toch ook zacht, niet te droog, maar lekkere frisse zuren. 

We raden aan deze wijn te drinken voor zijn 3de jaar. 
 

Serveertemperatuur: 6 - 8°C  

 

 

Classificatie:  DO Navarra 

 
Streek : Spanje, Navarra 
 

Aanplant van de druiven: 100% Grenache white 

 
Gemiddelde leeftijd wijnstokken: 5 jaar 
 

Ondergrond: kalksteen 
 

Opbrengst: 8000kg/ha. 
 

Houtlagering: geen 
 



 
 

La Mancha, Marques de la Castillo “Airén” 
 

 

 
 

 
Beschrijving: 

 
La Mancha is het grootste wijngebied in Spanje en ligt ten zuid-oosten van Madrid in het 

hartje van Spanje. Te midden van de uitgestrekte druivenvelden staat Bodegas Cristo de la 

Vega. Het wijndomein werd opgericht in 1955 door 25 druiventelers, welke nu nog steeds de 

druiven leveren voor al hun wijnen. Het wijnhuis heeft nu al meer dan 60 jaar ervaring 

zonder de traditie uit het oog te verliezen. Jaar in jaar uit blijft dit wijnhuis al zijn installaties 

vernieuwen om zo te blijven voldoen aan de hoge eisen van hun klanten. Cristo de la Vega 

heeft steeds 1200 eiken vaten in hun kelders om de wijnen te laten rijpen.  

 Deze heerlijke frisdroge witte wijn is 100% Airén druif, een van de authentieke 

druivensoorten van de wijnvelden van La Mancha. Heerlijke, zuiver gemaakte droge witte 

wijn met in de neus fruitige aroma’s, rijp geel fruit (banaan en ananas). Een volle, 

evenwichtige smaak; sappige en aromatische afdronk.  

Een prima wijn voor zonnige momenten, heerlijk als aperitief, maar ook een uitstekend glas 

bij voorgerechten en niet al te gekruide visschotels 

Nu drinken, houdbaar tot twee jaar na oogst. 

Serveertemperatuur: 7 à 8°C 

 

 

 

 

Classificatie: D.O.P. La Manca Joven 

 

Wijndomein: Bodegas Cristo de la Vega 

 

Aanplant druiven: 100% Airén 

 

Gemiddelde leeftijd wijnstokken: /  

  

Houtlagering: geen 

 

Alcohol procent: 11,5% 

 



 

Caves Henri de Richemer « La Cave du Port »  

Vermentino - Viognier 
 

 
 

 

Beschrijving: 
 
De Languedoc-Roussillon strekt zich uit langs de kusten van de middellandse zee, we 

onderscheiden in dit gebied 4 wijnregio’s: de Pyrénées-Oriéntale, de Aude, de L’Hérault en de 
Gard. Samen produceren deze gebieden 70 % van alle Franse landwijnen. We onderscheiden 

in deze vier grote regio’s 68 verschillende “vins de pays”. Het is na Corsica hier in deze regio 
het warmst van Frankrijk. De gemiddelde temperatuur op jaar basis bedraagt hier 13,5-15°C. 

De winters zijn zacht te noemen, de zomers droog en warm, wat uitermate goed uitkomt voor 
de algemene wijnbouw in dit gebied. De sterke winden drogen niet enkel uit maar zorgen ook 
voor een vochtigheid die mee uit de zee gebracht word. September heeft meestal een ideaal 

weerbeeld om de druiven in de beste conditie te kunnen oogsten. Zoals in ieder middellands 
wijnbouwgebied is de diversiteit aan wijndruiven enorm groot. 

Deze wijn heeft een levendige fris gele kleur. Een fruitige neus met op de voorgrond 
citrusfruit en steenvruchten. De fruitige toets wordt afgerond met een hints van vanille.  
De smaak is vettig en rond met een mooi uitgebalanceerde zuurgraad. Een volle afdronk met 

aroma’s van grapefruit en gearomatiseerde abrikozen. 
 

Wijn en spijs combinatie: Schelpdieren, gegrilde vis, wit vlees of gewoon als aperitief. 
 
Aanbevolen serveertemperatuur: 8 - 10°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificatie: IGP Côtes de Thau 

 
Gemeente: Marseillan 
 

Eigenaar: Les Caves Henri de Richemer 
 

Aanplant druiven: 85% Vermentino, 15% Viognier 
 
Bodem: zand, klei en gravel 

 
Houtlagering: geen 
 



 
 

Rocca Bernarda - Friulano 
 

 

 

 
 

 

Beschrijving: 

De groep S.Agri. V.It. (Italian Agricultural and Vinicultural Company) verenigt 14 producenten 

uit verschillende Italiaanse regio’s waaronder 3 wineries: Rocca Bernarda (Friuli Colli 

Orientali), Castello di Magione (Umbria) en Villa Giustiniani (Prosecco DOCG). Rocca Bernarda 

gelegen in Udine, is één van de oudste wijnhuizen van Friuli -Venezia Giulia. De wijngaarden 

op een hoogte van 150m boven de zeespiegel, bevinden zich in het noordoosten van Italië, 

vlakbij de grens met Slovenië.  

Friulano is het belangrijkste autochtoon wit druivenras van Friuli. Friulano heeft wel wat weg 

van Sauvignon, maar is voller van smaak en body, de aroma’s gaan eerder in de richting van 

witte perzik en amandelen. 

Intense strogele kleur. Fijne neus van boter en amandelen. Een volmondige witte wijn met 

een aangename lichtjes bittere afdronk. 

Aan tafel een mooie combinatie met schaal- en schelpdieren, rauw of gemarineerd met verse 

kruiden, asperges. 

 

Serveertemperatuur: 12°C 

 

 

 

 

Classificatie: DOC Friuli Colli Orientali 
 

District: Italië, Friuli - Venezia Giulia, Italië 
 

Domein: Rocca Bernarda – S.Agri.V.lt. 
 
Alc: 13%Vol 

 
Ondergrond: zandsteen, mergel op zuid/zuid- oost gerichte 

hellingen 
  
Druivensoorten: 100% Friulano 

 
Houtlagering: geen 

 



 
 

Caves Henri de Richemer  
Cuvée Hippocampe Blanc 

 

 

 
 

Beschrijving: 
 
De Languedoc-Roussillon strekt zich uit langs de kusten van de middellandse zee, we 

onderscheiden in dit gebied 4 wijnregio’s: de Pyrénées-Oriéntale, de Aude, de L’Hérault en de 
Gard. Samen produceren deze gebieden 70 % van alle Franse landwijnen. Het is na Corsica 

hier in deze regio het warmst van Frankrijk. De gemiddelde temperatuur op jaar basis 
bedraagt hier 13,5-15 °C. De winters zijn zacht te noemen, de zomers droog en warm, wat 
uitermate goed uitkomt voor de algemene wijnbouw in dit gebied. De sterke winden drogen 

niet enkel uit maar zorgen ook voor een vochtigheid die mee uit de zee gebracht word. 
September heeft meestal een ideaal weerbeeld om de druiven in de beste conditie te kunnen 

oogsten. Zoals in ieder middellands wijnbouwgebied is de diversiteit aan wijndruiven enorm 
groot. Dit huis is vooral gekend voor de productie van wijnen die uitmunten in authenticiteit 
en typiciteit.  

Een mooie volle goudkleurige wijn met florale aroma’s. Een lichte toets van eik uit zich in 
geuren van vanille en muskaatnoot. De smaak is vol met rijp fruit, geroosterd brood en 

karamel. 
Een wijn om te drinken voor zijn vierde jaar. 
 

Bereidingen: Lekker om te aperitieven alsook bij visbereidingen en schaal- en schelpdieren. 
 

Serveertemperatuur: 10 °C. 
 
 

 

 

 

Classificatie: IGP Côtes de Thau 

 
Gemeente: Marseillan 
 

Eigenaar: Les Caves H. de Richemer 
 

Aanplant druiven: 50% Chardonnay, 25% Sauvignon, 25% Viognier 
 
Bodem: enorme diversiteit aan terroirs 

 
Houtlagering: eik 

 



 

 

Bergerac Sec, Château Theulet 
 

 

 

 

Beschrijving: 

Bergerac hoort bij het Sud-Ouest gebied, gelegen vlak naast het Bordeaux gebied. Nader 

bepaald tegen de Libourne streek (Saint-Emilion en Pomerol). Ook de druivensoorten komen 

overeen met deze uit de Bordeaux streek. Château Theulet hoort bij de betere wijndomeinen 

van de Bergerac. Het wordt geleid door een gedreven Pierre Alard. 

Deze wijn is fris en lekker fruitig. Hij heeft een lichtgele kleur. In de neus kom je heerlijke 

geuren tegen van pompelmoes, perzik, citrusfruit en bloemen. Zijn smaak is rond, fris, fruitig 

en zeer rijk met een aangename middellange afdronk. 

Drink deze wijn best jong, liefst voor zijn vierde jaar, om zo te genieten van zijn fruitige 

aroma’s en de prachtige nervositeit in de smaak. 

Gerechten: Charcuterie, visgerechten, gevogelte, buffetten 

 

Serveertemperatuur: 10 -12°C. 

 

 
 

 
 

Classificatie: A.O.C. Bergerac 
 

Gemeente: Monbazillac 
 
Eigenaar: Piere & Antoine Alard 

 
Aanplant druiven: 80% Sauvignon Blanc, 20% 

Sémillon 
 
Gemiddelde leeftijd wijnstokken: 25 jaar 

 
Terroir: Kalkachtige leem 

 
Houtlagering: geen, rijping in inoxcuves. 
 



 

 

Loire, Touraine Sauvignon Domaine Desloges 
 

 

 

 

Beschrijving: 

 Het Touraine gebied bevindt zich rond de stad Tours. Touraine wordt de tuin van Frankrijk 

genoemd, vanwege zijn uitgestrekte bossen, groene valleien, talrijke boomgaarden en 

vruchtbare akkers. Er heerst een zacht klimaat: de winters zijn zelden streng, de zomers 

bijna nooit heet. Sinds mensenheugenis wordt hier op de oevers van de Loire met zijn 

bijrivieren wijn gemaakt. Domaine Desloges is gelegen op de rechteroever van de rivier Cher, 

in het hart van Touraine. Het huis is al vier generaties lang in handen van de familie.  

 Deze wijn is gemaakt van de Sauvignon Blanc druif. Hij heeft een kristalheldere lichtgele 

kleur. In de neus eerst passievruchten, na enige tijd gevolgd door een grote aromatische 

complexiteit beheerst door citrusvruchten. Uit het glas stuivend fruit met kruisbes en zure 

ananas. 

In de mond is het een zeer aromatische ronde en vette wijn met tonen van exotische 

vruchten, knapperig fruit en een lichte mineraaltoets.  

Drink hem tussen zijn 1ste en 3de jaar. 

Gerechten: Deze wijn is ideaal bij zeevruchten, visgerechten (sandre, snoek, paling, heilbot, 

zeebrasem...) geroosterd of in saus. Ook bij salades, vooral met geitekaas. 

 

Serveertemperatuur: 10°C. 

 

Classificatie: A.O.C. Touraine 
 
Gemeente: 41400 Monthou/Cher 

 
Aanplant druiven: 100% Sauvignon Blanc. 

 
Terroir: leem, kiezelachtig 

 
Gemiddelde leeftijd wijnstokken: 25 jaren 
 

Gemiddelde opbrengst per HA: 60 HL 
  

Houtlagering: geen. 



 
 

Castello di Magione – Monterone 
 

 

 
 

Beschrijving: 

De groep S.Agri. V.It. (Italian Agricultural and Vinicultural Company) verenigt 14 producenten 

uit verschillende Italiaanse regio’s waaronder 3 wineries: Rocca Bernarda (Friuli Colli 

Orientali), Castello di Magione (Umbria) en Villa Giustiniani (Prosecco DOCG).  

Castello di Magione is een prachtig middeleeuws kasteel gebouwd als een ziekenhuis voor 

pelgrims op weg naar Rome. De wijnproductie begon hier al in de Middeleeuwen.De 

wijngaarden zijn gelegen op de heuvels rond het meer van Trasimeno in Umbrië. De 

overvloedige zonneschijn en perfecte oriëntatie zorgen voor heerlijke rijpe druiven.  

Deze wijn is afkomstig uit een oude Grechetto kloon die behoort tot de historische wijngaard, 

“Monterone”. De stevige huid van de Grechetto laat toe om laat in het seizoen te worden 

geoogst met behoud van een hoog suikergehalte. De wijn presenteert een vol delicaat boeket 

en een zacht, glad 

en aromatisch mondgevoel. Hij heeft een frisse kruidigheid, die gepaard gaat met wat 

amandelbitter en citrustoetsen.  

 

Serveertemperatuur: 6 à 8°C 

 
 

 
 

 
 
 

 

Classificatie: Colli del trasimeno D.O.C. 
 

District: Umbrië, Italië 
 

Wijnhuis: Castello di Magione – S.Agri.V.lt. 
 
Alc: 13,5%Vol 

 
Ondergrond: losse zand 

  
Druivensoorten: 100% Grechetto 
 

Houtlagering: geen 
 



 

 

Reserve du Champs des Nummus Limoux « Chardonnay » 
 

 

Beschrijving: 
 

De naam “Nummus” van deze wijn is afgeleid uit de vele fossielen, Nummulites (ronde 

slakken)  die zich in de bodem bevinden. De wijngaard voor deze wijn bevindt zich in de 

Haute Vallée de l'Aude met uitzicht op de Pyreneeën. 12 hectare Chardonnay geplant in 1972, 

op een hoogte tussen de 400 en 450 meter boven de zeespiegel. De combinatie van de 

bodem, blootstelling aan de zon, wind en hoogte zorgen voor een uniek micro-klimaat. 

Deze wijn heeft een goudgele en fonkelende kleur met groene nuances. Ruik hier intense 

aroma’s: amandel, groene olijven, citrusfruit, kweepeer en linde. Dit alles verweven tot een 

fijn en delicaat geheel. De smaak is vettig, mondvullend en rond. In de neus rijp tropisch fruit 

met ananas perfect ondersteunt door een subtiele toets van hout.  

Aanbevolen als aperitief met foie gras, toast of tijdens een maaltijd. Deze wijn is ook heerlijk 

bij vis en schaaldieren tot zelfs bij gevogelte met room en geitenkaas. 

 
Serveertemperatuur: 11°C 

 
 

 
 

 
 

Classificatie: A.O.P. Limoux 
 
Eigenaar: Claude Vialade 

 
Aanplant druiven: 100% Chardonnay 

 
Leeftijd wijnstokken: tussen 40 en 50 jaar 
 

Bodem: kalkrijke klei en grind oppervlaktelaag bestaat uit 
zwarte bodem rijk aan leisteen. 

 
Rendement: 30 à 4 hl/ha 
 

Houtlagering: op eikenhout, waarvan 20% nieuw en 80% 
van 1 jaar oud 

 



 

Château Turcaud «Cuvée Majeure»  

Bordeaux Blanc 
 

 

 

 

Beschrijving: 

Tussen de rivieren Garonne en Dordogne ligt het qua oppervlakte grootste wijngebied van 

Bordeaux, Entre-Deux-Mers. In dit weidse en heuvelige land worden zowel witte als rode 

wijnen gemaakt. In het hart van deze streek, bij het dorpje La Sauve Majeure ligt Château 

Turcaud van vader Maurice en dochter Isabella en haar man Stéphane. Het land is hier intens 

groen met opvallend veel bos, licht heuvelig en bezaait met smalle kronkelige weggetjes. Qua 

natuurschoon is dit zeker het mooiste wijngebied van heel Bordeaux. Maurice Robert, die 

vroeger regisseur was van enkele Châteaux van de beroemde André Lurton, vinifieert hier 

zijn wijnen volgens de modernste technieken. Zij behoren tot de beste van het gebied en 

prijken op wijnkaarten van fameuze restaurants. 

 Deze wijn heeft een kleur van mooi geel stro. In de neus ontdekken we veel finesse en 

complexiteit: fruitig met droge abrikoos, verse hazelnoot en peer. Eveneens florale geuren 

die zorgen voor een mooie aromatische frisheid. Parallel hiermee geroosterde en gerookte 

aantekeningen. De fruitigheid van de neus verlengt zich in een vette, rijke smaak en lange 

afdronk met net voldoende zuren die zorgen voor frisheid. Het hout zit mooi verweven in het 

geheel.  

 Wijnbereiding: na de eerste gisting volgt de alcoholische gisting in nieuwe eiken vaten 

(35%), vaten van één jaar (45%) en 2 jaar oude vaten (20%).  De wijn verblijft gedurende 6 

tot 8 maanden in deze vaten.  

Drink deze wijn tussen zijn derde en vijfde jaar. 

Gerechten: als aperitief, bij visgerechten, langoustines, St. Jakobsschelpen, kreeft,  wit vlees 

en bij het merendeel van kazen. 

Serveertemperatuur: 10°C (zeker niet te koud) 

 

 

Classificatie: A.O.C. Bordeaux  
 
Eigenaar: Monsieur Maurice Robert 

 
Druivensoorten: 1/3 Sauvignon Blanc,          

1/3 Sémillon, 1/3 Sauvignon Gris 
 
Bodem: Kiezel, leem en grind 

 
Houtlagering: 7 maanden op eiken vat 

 



 

Rioja Alavesa, Tierra El Primavera Blanco Crianza,  
Blend Paul Van Dinter 

 

Beschrijving: 

El Primavera (lente in het Spaans) is “het nieuwe leven” en hier zit voor mij (Paul Van Dinter) 

de achterliggende gedachte “een nieuw leven van een jongensdroom, het maken van een 
eigen wijn. Mijn droom is werkelijkheid geworden door de mogelijkheid die mij geboden werd 

om samen te werken met Tierra Agricola Labastida en een eigen wijn met een geheel eigen 
visie te maken.  
 

Productie: Carlos en ikzelf houden een grondige selectie erop na. Rioja Alavesa is rijk aan 
kalkachtige kleibodems die perfect voor de witte druiven zijn en zo het eigen witte Rioja 

karakter kunnen typeren.  
De Viura druif toch 70% aanwezig in deze wijn  komt goed tot zijn recht. De wijn is een koud 

gegiste frisse, moderne wijn met een perfect gedoseerde houtlagering. De opvoeding op 
vaten gebeurt deels in nieuwe en ook op gebruikte vaten. In dezelfde vaten wordt de wijn 
gedurende vier maanden op z’n droesem opgevoed. 

Proefnotities:  
Visueel: mooi, bijna strogeel . 

Neus: Fantastische complexe aroma's van een grote witte Rioja: wit fruit (peer en perzik) en 
een lekkere kruidigheid van vanille en licht bloemig. 
Smaak: lekker samenspel van Malvasia en Garnacha blanco. Voornamelijk kruidig en florale 

toetsen afgewisseld met wit pitfruit, rijpe exotische vruchten en een elegante houttoets die 
perfect zal versmelten met het ouder worden. Breed in de mond met veel inhoud en 

stevigheid. Rond mondgevoel, serieuze lengte en complexiteit. Aanbevolen voor vette vis en 
witvlees gerechten , pasta’s en zeevruchten.  
 

Serveren: Fris serveren 10°C-12°C, best karafferen in zijn jonge jaren. 
 

 

Classificatie: DOC Rioja 
 
Afkomst: Rioja Alavesa 

 
Wijnhuis: Tierra Agricola Labastida 

 
Aanplant druiven: Garnacha blanca 20%, 

Malvasia 10% en Viura 70% 
 
Terroir: arme kalk en kleibodem  

 
Houtlagering: De helft 4 maanden op 

nieuwe eiken barriques 
 
Alcohol: 14% Vol 

 



 

 

Graves, Château de L’Hospital Blanc 
 

 

 

Beschrijving: 

Het gebied Graves ligt ten zuiden van de Médoc en is zo’n 15 kilometer breed, 55 kilometer 
lang en ligt aan de rivier de Garonne. De bodem is in het noorden grindrijk en richting het 

zuiden kalk, zand en klei. Het klimaat is matig, zacht en zo nu en dan neerslag, die gunstig is 
voor de druivenstokken. 

Druivenrassen die we veel in de Graves terug zien zijn Cabernet Sauvignon en de Merlot voor 
rode wijnen, dit zijn elegante, fruitige wijnen die na enkele jaren op zijn lekkerst zijn. Voor 
witte wijn is dit Sémillon, Sauvignon blanc en Muscadelle. Deze witte wijnen zijn er in twee 

varianten: droge witte Graves, pittig aromatisch en fris, of op vat gerijpte rijke wijnen. Deze 
wijn is een voorbeeld van de laatste, op vat gerijpte wijnen. De rijping op vat zorgt ervoor 

dat de wijn vriendelijker, zachter en voller van smaak wordt. 
 
Château de l’Hospital ligt in Portets, 24 kilometer ten zuiden van de stad Bordeaux, in de 

Graves Appellation. Het is een historisch en monumentaal neo-klassiek Château. Het is in 
1780 gebouwd voor Jacques de l’Hospital, een adviseur van de koning. 

 
Deze klassieke witte Bordeaux is zacht en fruitig van smaak, met een mooie zalvende 
afdronk. Hij heeft de typerende aromatische complexiteit van een witte Graves. De wijn is net 

zo verfijnd en in harmonie als het Château. Serveer de Château l’Hospital bij kreeft of 
bijvoorbeeld bij een mooi stuk gegrilde tonijn. 

 
Serveertemperatuur: 12 °C. 
 

 

 
 

Classificatie: A.O.C. Graves 

 
Aanplant druiven: 20% Sauvignon Blanc, 80% Sémillon 
 

Gemiddelde leeftijd wijnstokken: 35 jaar 
 

Terroir: kleine en grote keien op klei 
 
Houtlagering: 8 maanden op eiken vaten waarvan 1/3 

nieuwe vaten. 
 
 



 

 

Washington,Columbia Crest  
Grand Estates Chardonnay 

 

 

 

Beschrijving: 

 
Grand Estates staat synoniem voor kwaliteit, consistentie en waardering. 

De combinatie van de beste wijngaarden van Columbia Valley met de traditionele wijze van 
wijn maken hebben deze topper als resultaat. 77% van de Chardonnay heeft een rijping van 
8 maanden ondergaan in nieuwe en 1 à 3 jaar oude Franse- en Amerikaanse eik. Wekelijkse 

remontage in het vat de eerste 6 maanden. De overige 23% Chardonnay heeft een verblijf 
achter de rug in inox vaten om de typische aroma's te versterken in de definitieve blend. 

 
De geur is als een heerlijke fruitsalade met toast en vanille. Aroma's van appel, peer, karamel 
en romige boter versmolten in de mond. De verfijnde smaken van deze Chardonnay eindigen 

in een afdronk die balanceert tussen rijk tropisch fruit (ananas, mango), lichte hints van boter 
en muskaatnoot aangevuld door een verfrissende aciditeit. 

Dit is een wijn met Bourgogne allures tegen een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding! 
Om nu van te genieten maar kan nog bewaren tot 2016. 

 
Drink bij: carpaccio, ganzenlever / foie gras, gegrilde vis, koude visschotel, quiches, vis, vis 
met saus, voorgerechten, zachte kazen. 

 
Aanbevolen serveertemperatuur: 10°C. 

 
 
 

 
 

 

Afkomst: V.S. Washington 

Appelatie: Columbia Valley 

Eigenaar: Columbia Crest 

Aanplant druiven: 100% Chardonnay 

Houtlagering: 8 maanden 

 



 

Sicilië, Canapi “Rosé” 
 

 

 

Beschrijving: 
 

Canapi is de Siciliaanse naam (in Siciliaans dialect) voor de speciale zeemansknoop die 
afgebeeld op het etiket staat. Sicilië heeft een rijke historie op gebied van zeevaart en 
wijnbouw. De ‘Canapi knoop’ op het etiket is symbool voor het samenbinden van deze twee 

voor Sicilië historisch belangrijke bedrijfstakken.  
 

Canapi wordt gemaakt door een van Italië’s bekendste wijnmakers Stefano Girelli. Hij heeft 
als wijnmaker een grote reputatie opgebouwd in Noord Italië met het beroemde wijnhuis 

Casa Girelli. Stefano selecteert de beste druiven van de mooiste wijngaarden van 
druiventelers op Sicilië waar langlopende afspraken mee gemaakt zijn. Dit om de kwaliteit en 
continuïteit te waarborgen. Moderne techniek en eeuwenoude tradities gaan hier hand in 

hand en dit resulteert in 3 authentieke Siciliaanse wijnen met een unieke prijs- kwaliteit 
verhouding.  

Een Siciliaanse rosé die fris en vol droog van smaak is en barst van het rode fruit zoals 
aardbeien en kersen. Florale aroma's en een rijk boeket van rood fruit. In de mond komen 
dezelfde tonen naar voren. Een frisse en fruitige rosé. 

 
De geadviseerde temperatuur: tussen 10 en 12°C. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Classificatie: IGT Sicilia  

District: Italië, Sicilië 

Leeftijd wijnstokken: tussen 12 en 25 jaar oud 

Druivensoorten: 100% Nero d’Avola 

Vatlagering: geen 

 



 

 

Latido de Sara Rosé 
 

 

 

 

Beschrijving: 

 
Sarah Selections werd opgericht in 2013 door Sarah Martinez-Lagos. Sarah begon in de wijn 
business in een familiale wijnmakerij in 2007, ze is opgegroeid van marketing tot verkoop in 

een korte tijd en bouwde een indrukwekkende afdeling export voor een kleine wijnmakerij in 
het dorp waar ze werd geboren “Oion”. Na deze periode van leren en groeien, professioneel 

en persoonlijk, besloot ze in 2013 om verder te gaan met haar dromen en doelen. Sarah 
Selections bedrijf is het selecteren en ook de productie van de beste wijnen uit de beste 
gebieden van Spanje. In een tweede fase zou ze dit nog willen uitbreiden naar andere landen, 

zoals Italië of Frankrijk. Ze werkt alleen met kleine familiale wijnhuizen, lage producties en 
wijnen van hoge kwaliteit. Het doel is om de beste kwaliteit en de beste prijs op de 

exportmarkt te bieden. Ondertussen groeit ook haar eigen project, het produceren van haar 
eigen wijn in een zeer bijzonder gebied van Spanje in DO Navarra en ook DOC Rioja.  
Een heldere framboosroze kleur met levendige paarse tinten. Sterke fruitige aroma’s van 

aardbeien en citrusvruchten, samen met zoete wenken van karamel. Verfrissend in de mond, 
met een goede balans tussen vers fruit en zoete aardbei.  

Aan tafel bij paella, andere rijst en pastagerechten, wit vlees en alle soorten vis. 
 
We raden aan deze wijn te drinken voor zijn 3de jaar. 

Serveertemperatuur: 6 - 8°C  
 

 
 

 
 

Classificatie:  DO Navarra 
 

Streek : Spanje, Navarra 
 

Aanplant van de druiven: 100% Garnacha 
 

Gemiddelde leeftijd wijnstokken: > 30 jaar 
 

Ondergrond: kalksteen 
 
Opbrengst: 5000kg/ha. 

 
Houtlagering: geen 
 



 

 

La Mancha, Marques de la Castillo Tinto 

“Tempranillo/Syrah/Merlot” 
 

 

 

 

Beschrijving: 

La Mancha is het grootste wijngebied in Spanje en ligt ten zuid-oosten van Madrid in het 

hartje van Spanje. Te midden van de uitgestrekte druivenvelden staat Bodegas Cristo de la 

Vega. Het wijndomein werd opgericht in 1955 door 25 druiventelers, welke nu nog steeds de 

druiven leveren voor al hun wijnen. Het wijnhuis heeft nu al meer dan 60 jaar ervaring 

zonder de traditie uit het oog te verliezen. Jaar in jaar uit blijft dit wijnhuis al zijn installaties 

vernieuwen om zo te blijven voldoen aan de hoge eisen van hun klanten. Cristo de la Vega 

heeft steeds 1200 eiken vaten in hun kelders om de wijnen te laten rijpen.  

De druiven voor deze wijn worden volledig rijp geplukt. Gescheiden fermentatie van de 

verschillende druivensoorten met het oog op een maximale extractie van geuren, kleuren en 
kenmerken van elk van de verschillende druivensoorten onder gecontroleerde temperatuur. 
Na de gisting, wordt de wijn gefilterd, gemengd, gestabiliseerd en gebotteld. 

De wijn heeft een kersenrode kleur met paarse reflecties. Intense aroma's van rijpe rode 
vruchten en pruim. Dit is een frisse en fruitige wijn met een mooie soepele, doch volle 

smaak. De afdronk is zacht en vol. 
 

Begeleidt perfect rijstgerechten, pasta en zachte kazen. 
Schenktemperatuur: 16-18 °C 
 

 
 

Classificatie: D.O.P. La Manca Joven 

 
Wijndomein: Bodegas Cristo de la Vega 
 

Aanplant druiven: 70% Tempranillo, 15% Syrah, 15% Merlot 
 

Gemiddelde leeftijd wijnstokken: /  
  
Houtlagering: geen 

 
Alcohol procent: 12,5% 
 



 

Beaujolais Lancie, Domaine du Penlois 
 

 

 

 

Beschrijving: 

Domaine du Penlois kijkt terug op bijna een eeuw familietraditie. Het wijngoed is gevestigd in 

het kleine wijnbouwersdorpje Lancié, ongeveer 50 km ten noorden van Lyon. Maxence, 

Corinne en zoon Sébastien Besson hebben maar één doel voor ogen: de hoogst mogelijke 

kwaliteit bereiken. Daarvoor hebben ze gelukkig alles in huis: groot vakmanschap, 

diepgaande kennis van de bodems, slimme investeringen en moderne techniek. 

Lancie is ideaal gelegen tussen de vier Crus, Fleurie, Chiroubles, Morgon en Moulin à Vent.  

In de neus rijpe aroma’s vol rode bessen, cassis en aardbei. De aangename zuurgraad snijdt 

dwars door de rijpe textuur. Met wat stevige tannines in de rug, is het goed mogelijk om deze 

wijn een 6-tal jaar te laten rijpen, hoewel hij ook nu al klaar is om te drinken. Deze 

Beaujolais-Villages Lancie is een excellente wijn om samen met gegrild vlees en vlees te 

drinken. 

 

Serveertemperatuur: 10 -12°C 

 

 
 
 

Classificatie: A.O.C. Beaujolais Villages 
 
Aanplant druiven: 100% Gamay 

 
Leeftijd wijnstokken: 30 tot 50 jaar 

 
Houtlagering: geen. 

 
Alcohol: 12,5% 

 



 

 

 

MAN Family Wines - Bosstok “Pinotage” 
 

 

 

 

 

 

Beschrijving: 

Dit M.A.N. verhaal begint bij drie vrienden. Ze hadden het idee om een wijn te maken met 

een goede kwaliteit, excellente waarde en een coole verpakking. Als naam voor hun wijn 

namen ze de initialen van hun 3 echtgenotes, Marie, Anette en Nicky. Zo legden ze aan hen 

uit dat het voor hen was dat ze elk weekend druk bezig waren met wijn. It’s for you zeiden 

ze. 

Bosstok refereert naar de wijngaarden die gelegen zijn in bosrijk gebied. De wijnranken 

bevinden zich laag bij de grond en geven hierdoor slecht een lage opbrengst. De druiven 

hebben hierdoor echter wel een hoog concentraat. De MAN Vintners Pinotage wordt na de 

oogst 5 dagen gegist in roestvrijstalen tanks. Ongeveer een vijfde van de wijn wordt 15 

maanden gerijpt op Amerikaans eiken. Bij deze Pinotage is een wat Viognier aan de blend 

toegevoegd om het aroma expressiever te maken. Dit is een modern gemaakte Pinotage met 

een hint van kaneel in de neus en volle body van rode bessen en cranberry. Deze wijn is 

lekker bij, maar zeker niet beperkt tot rood vlees, kip, en kruidige gerechten.  

Serveertemperatuur: 13 - 18°C 

 

 
 

 
 
 

Afkomst: Stellenbosch, Perdeberg Regio in Paarl 

Aanplant druiven: 97% Pinotage, 3% Viognier 

Leeftijd wijnstokken: + 15 jaar 

Houtlagering: 20% van de wijn gedurende 15 maanden 

op Amerikaanse eik 

 



 

Rioja Alavesa, Tierra El Primavera,  
Blend Paul Van Dinter 

 

 

 

 

Beschrijving: 

El Primavera (lente in het Spaans) is “het nieuwe leven” en hier zit voor mij (Paul Van Dinter) 
de achterliggende gedachte “een nieuw leven van een jongensdroom, het maken van een 

eigen wijn. Mijn droom is werkelijkheid geworden door de mogelijkheid die mij geboden werd 
om samen te werken met Tierra Agricola Labastida en een eigen wijn met een geheel eigen 

visie te maken.  
 

Deze wijn heeft één doelstelling gehad, dat is het behoud van zijn fruitig karakter en toch een 
toets van aardsheid, leder en vanille. Dit zijn voor mij de belangrijke ingrediënten indien men 
een karakterwijn zoals een Rioja wil maken. De gisting is dan ook in inox cuves gebeurd met 

heel weinig overpompen en de temperatuur nooit hoger laten gaan dan 25°C. Daarna 
opvoeding op eiken houten vaten waarvan een deel op nieuw hout. 

 
Visueel: heeft een mooie kersenrode kleur met een zeer mooie intensiteit. 
Neus: heerlijke aroma’s van zwarte bessen en een subtiele toets van vanille. Lekker die 

plantaardigheid die tevens ook een beetje aards aandoet. 
Smaak: volle smakelijke wijn met edele tannines die menigeen kan bekoren. 

 
Te combineren met rood vlees, stoofschotels, pasta’s en rijstschotels en zelfs als aperitief 
zoals in het Baskenland de traditie is.  

Gerechten: vele hoogstaande vleesgerechten, grilllades en kazen 
 

Serveertemperatuur: 16-18°C. 
 

Classificatie: DOC Rioja 
 
Afkomst: Rioja Alavesa 

 
Wijnhuis: Tierra Agricola Labastida 

 
Aanplant druiven: 100% Tempranillo 

 
Terroir: zand-klei-kiezel-kalkbodem  
 

Houtlagering: 5 maanden op eiken 
barriques 

 
Alcohol: 13% Vol 
 



 

Bordeaux Supérieur, Château Turcaud        

« Cuvée Majeure » 
 

 

 

 

 

 

Beschrijving: 

Tussen de rivieren Garonne en Dordogne ligt het qua oppervlakte grootste wijngebied van 

Bordeaux, Entre-Deux-Mers. In dit weidse en heuvelige land worden zowel witte als rode 
wijnen gemaakt. De witte wijnen hier vallen onder de appellatie “Entre-Deux-Mers” en de 
rode onder ‘‘Bordeaux’’. In het hart van deze streek, bij het dorpje La Sauve Majeure ligt 

Château Turcaud van vader Maurice en dochter Isabella en haar man Stéphane. Het land is 
hier intens groen met opvallend veel bos, licht heuvelig en bezaait met smalle kronkelige 

weggetjes. Qua natuurschoon is dit zeker het mooiste wijngebied van heel Bordeaux. Maurice 
Robert, die vroeger regisseur was van enkele Châteaux van de beroemde André Lurton, 
vinifieert hier zijn wijnen volgens de modernste technieken. Zij behoren tot de beste van het 

gebied en prijken op wijnkaarten van fameuze restaurants. 
Het boeket van deze prachtige wijn wordt gekenmerkt door aroma’s van fruittaart (zwart 

fruit), leder, vanille en een uitstekende houttoets. Het smaakpalet kent eenzelfde stijl met 
ideale aromatische perfectie en een fijne materie die goed ondersteund wordt door de 
allermooiste tannines. Een plezier voor onze papillen. 

Het is aan te raden deze wijn enkele uren voor het gebruik te openen en eventueel in een 
karaf te schenken. Deze wijn zal de komende jaren zeker nog evolueren en pas op zijn best 

zijn tussen zijn vijfde en zijn negende jaar. 
 
Serveertemperatuur: 16 à 18°C 

 
Gerechten: bij de betere roodvleesgerechten, wild, gevogelte. 
 

 

 

 

 

Classificatie: A.O.C. Bordeaux Supérieur 

  
Eigenaar: Monsieur Maurice Robert 
 

Druivensoorten: 2/3 Merlot, 1/3 Cabernet Sauvignon 
 

Bodem: Kiezel, leem en grind 
 
Houtlagering: 11 maanden op eiken vaten   

 



 

 

La Mancha, Marques de la Castillo 

Reserva“Tempranillo/Cabernet Sauvignon” 
 

 

 

 

Beschrijving: 

La Mancha is het grootste wijngebied in Spanje en ligt ten zuid-oosten van Madrid in het 
hartje van Spanje. Te midden van de uitgestrekte druivenvelden staat Bodegas Cristo de la 

Vega. Het wijndomein werd opgericht in 1955 door 25 druiventelers, welke nu nog steeds de 
druiven leveren voor al hun wijnen. Het wijnhuis heeft nu al meer dan 60 jaar ervaring 
zonder de traditie uit het oog te verliezen. Jaar in jaar uit blijft dit wijnhuis al zijn installaties 

vernieuwen om zo te blijven voldoen aan de hoge eisen van hun klanten. Cristo de la Vega 
heeft steeds 1200 eiken vaten in hun kelders om de wijnen te laten rijpen.  

 
In het glas een donkerrode wijn. Een lekker intens aroma van rijpe bosvruchten met noties 
van vanille en cacao. Dit alles gemixt met de typische aspecten van de houtrijping. In de 

mond een mooie balans tussen de tannines en het fruit. Kortom, een prachtige Spaanse rode 
wijn die ons trots maakt. Deze wijn heeft een bewaarpotentieel van een tiental jaren. 

Heel mooi bij rood vlees, wildgerechten, paté en romige kazen. 
 
Schenktemperatuur: 17-18 °C 

 
 

 
 

Classificatie: D.O.P. La Manca Joven 

 
Wijndomein: Bodegas Cristo de la Vega 

 
Aanplant druiven: 70% Tempranillo, 30% Cabernet Sauvignon 
 

Gemiddelde leeftijd wijnstokken: /  
  

Houtlagering: 12 maanden op Amerikaanse eik,  
                     24 maanden op fles 
 

Alcohol procent: 12,5% 
 



 

 

MAN Family Wines “Cabernet Sauvignon” Reserve 

 

 

Beschrijving: 

Dit M.A.N. verhaal begint bij drie vrienden. Ze hadden het idee om een wijn te maken met 
een goede kwaliteit, excellente waarde en een coole verpakking. Als naam voor hun wijn 
namen ze de initialen van hun 3 echtgenotes, Marie, Anette en Nicky. Zo legden ze aan hen 

uit dat het voor hen was dat ze elk weekend druk bezig waren met wijn. “It’s for you” zeiden 
ze. 

Dit is een volle en fruitige wijn met aroma’s van rode bessen en een toets van eik. Typische 
smaken van cassis en rood fruit. 
De vatlagering op Amerikaanse eik geeft een hint van vanille in de neus en heeft zijn invloed 

op de fluweelzachte tannines. 
 

Aan tafel een mooie begeleider van vele gerechten waaronder rood vlees en pasta. 
 
Serveertemperatuur: 18°C 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Afkomst: Paarl Region 

Wijnmakers: Tyrell Myburgh, Jose Conde and Charles Back. 

Aanplant druiven: 100% Cabernet Sauvignon 

Leeftijd wijnstokken: + 25 jaar 

Houtlagering: 50% op Amerikaanse eik waarvan 25% 

nieuwe eik, 12 maanden 

 



 

 

Puglia, Rocca dei Mori “Sursum Salento” IGT 

 

 

 

 

 

Beschrijving: 

De provincie van Salento is gelegen in het zuidelijkste deel van de regio Puglia, de 
langgerekte regio die de hak van de Italiaanse laars vormt. De winters zijn hier zacht en de 
lente en zomer zeer droog. Het verhaal van het huis Apollonio begint in 1870 wanneer Noé 

Apollonio start met het maken en verkopen van wijn. Drie generaties verder is het huis nog 
steeds in handen van dezelfde familie, Marcello en Massimiliano Apollonio hebben het huis 

sinds 1995 weten uit te breiden en een volledig nieuwe installatie geïnstalleerd.  
De druiven voor deze wijn werden manueel uitgeselecteerd en geoogst.  
De wijn heeft een donkere kersenrode kleur die mooi blijft hangen in het glas. 

Hij heeft een uitnodigend bouquet van rijpe bessen en kruiden, een vleugje tabak en speelse 

tonen van hout. De smaak is vol, zacht en gemakkelijk te drinken. 

Drinkt lekker weg maar ontwikkeld zich na een jaar of zes ook in de diepte: zwoel, zacht, 

krachtig en zelfs complex! Lekker bij wildragout, gekruide stoofschotels, lamsvlees en 

belegen cheddar en pastagerechten. Maar ook heerlijk om zo een glaasje te drinken. 

 

Serveertemperatuur: 18 à 20 °C 

 
 
 

 

Land: Italië 

Herkomstgebied: Apulië, Salento 

Wijnhuis: Apollonio, Rocca dei Mori 

Terroir: kalk, klei 

Aanplant druiven: 50% Montepulciano, 50% Primitivo 

Rijping: 12 maanden op eik, 12 maanden op fles 

 



 

 

Tapiz - Malbec 
 

 

 

 

Beschrijving: 

Bodegas Fincas Patagónicas is gelegen in Agrelo, Lujan de Cuyo regio Mendoza in Argentinië. 

Het is één van de technologisch meest geavanceerde bodega’s van Argentinië, 

gebruikmakend van zowel moderne als traditionele methodes. De producent heeft als doel 

het produceren van de allerfijnste wijnen. Daar zijn zij dan ook ruimschoots in geslaagd!   

In de mond cassis, zwart fruit, kersen en pruimen met een vleugje vanille. Mooie ronde 
tannines en een uitstekende afdronk. 

Door de houtrijping krijgt deze wijn “body” en proef je hints van vanille en chocolade. Een 
kruidige en volmondige afdronk maken van deze Malbec een topper voor de liefhebbers van 
het stevigere werk. 
 

Gerechten: Gegrild vlees, kruidige gerechten. 

 

Serveertemperatuur: 16 à 18°C 

 

 

 
 

Streek:  Argentinië - Tupungato, San Carlos & Tunuyán, Mendoza. (Uco 
Valley). 
 

Wijnhuis: Bodegas Fincas Patagonicas 
 

Druivensoorten: 100% Malbec 
 
Bodem: zand, klei 

 
Houtlagering: 8 maanden op Franse (70%) en Amerikaanse (30%) eik 
 



 

 

Santa Ema - Merlot Reserva 
 

 

  

 

Beschrijving: 

 

Santa Ema heeft één van de fijnste reputaties in Chili. Pedro Pavone kwam in Chili in 1917 

aan, de zoon van Italiaanse wijnmakers van Piemonte. 20 jaar lang verkocht M. Pavone zijn 

druiven aan reeds lang gevestigde Chileense wijnmakerijen tot hij besliste om samen met zijn 

zoon Felix de nieuwe prestigieuze wijnmakerij van Santa Ema te vestigen.  

Dit is een vrij volledige en smaakvolle wijn. Hij heeft een heldere donkerrode kleur. Rijpe 

fruit-aroma’s (pruim, braambessen) met wenken van chocolade, koffie en vanille. De smaak 

is complex met hints van kers en vanille, de zachte tannines zorgen voor een goede structuur 

en evenwichtige wijn. De afdronk is lang en zacht.  

Serveertemperatuur: 16 à 18 °C 

 

 
 
 

 
 

 

Land van herkomst: Chili 

Classificatie: D.O. Maipo Valley       

Druivensoorten: 100% Merlot 

Alc.: 13,5% Vol. 

Houtlagering: 8 tot 10 maanden eiken vatlagering 

 



 

 

Côtes de Bergerac Moelleux, Château Theulet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving: 
 

Bergerac hoort bij het Sud-Ouest gebied, gelegen vlak naast het Bordeaux gebied. Nader 
bepaald tegen de Libourne streek (Saint-Emilion en Pomerol). Ook de druivensoorten komen 

overeen met deze uit de Bordeaux streek. Château Theulet hoort bij de betere wijndomeinen 
van de Bergerac. Het wordt geleid door een gedreven Pierre Alard. 
Het verschil tussen Bergerac en Côtes de Bergerac zit hem niet in de helling, maar wel in het 

alcoholgehalte. Wettelijk moet de Côtes de Bergerac 1% meer alcohol hebben. 
De kleur van deze wijn is mooi helder geel. In de neus vinden we nuances van Poires 

Williams, perzik en pompelmoes. De smaak is licht zoet met een prachtige zoet - zuur balans.  
In de afdronk vinden we een mooie frisheid waardoor deze wijn zeker niet te zoet overkomt. 
Drink deze wijn best voor zijn vijfde jaar. 
 

Gerechten: Bij diverse patés, desserts maar probeer hem ook eens als aperitief. 

 
Serveertemperatuur: 7 à 10°C 
 

 

Classificatie: A.O.C. Côtes de Bergerac  
 

Gemeente: Monbazillac 
 

Eigenaar: Piere Alard 
 
Aanplant druiven: 80% Sémillon, 20% 

Sauvignon 
 

Gemiddelde leeftijd wijnstokken: 30 jaar 
 
Terroir: Kalkachtige leem 

 
Houtlagering: geen, inox cuves. 

 


