Eindejaarswijnfestival
GINESTET 2014

- zeer mooie Bordeaux-wijn,
fruitig en krachtig,
kan 3 à 6 jaar bewaren
- opdientemperatuur
14 à 16°
- wijn met granaatrode kleur
en mooie fruitaroma’s
van cassis en pruimen;
evenwichtige wijn die
goed past bij charcuterie,
rood vlees of jonge kaas

- bleke witte wijn met gele
schijn
- een wijn met een krachtige
neus van witte bloemen en
met lichte vanillearoma’s
- drinken bij visgerechten,
zeevruchten en
schelpdieren
- opdientemperatuur
10 à 12°

A.O.C. BORDEAUX ROOD

5.99

A.O.C. BORDEAUX WIT

5+1
GRATIS

5.99

5+1
GRATIS

NOS RACINES 2014
SAUVIGNON WIT
VDP D’OC

- dé wijn voor iedere dag
- zeer verfrissende wijn met
veel fijne fruitsmaken.
Perfect evenwichtig

Promoties geldig vanaf heden tot en met 10 januari 2016

NOS RACINES 2014

HELLO KITTY

MERLOT ROOD
VDP D’OC

KINDERCHAMPAGNE
VOOR DE
FEESTDAGEN

- dé wijn voor iedere dag
- soepele en zeer fruitige
wijn, een plezier om te
drinken.

- Berry Mix
- Appel-Perzik
Nieuw, alcoholvrij
aperitief voor de kids

4.99

4.99

5+1
GRATIS

SLECHTS

GINESTET 2012/2014

Dé WIJNGIDS voor de wijn- en fijnproever

5+1
GRATIS

2.49

NIEUW!

B O R D E A U X

B O R D E A U X

LUSSAC ST EMILION

P O M E R O L

B E R G E R A C

CHÂTEAU CHAUVET 2014

CHÂTEAU DE BOUCHET

CHÂTEAU CHÉREAU

DOMAINE DE LA POINTE

CHATEAU PINTOUQUET 2011

- Deze schitterende wijn van de
buurgemeente Lussac wordt
sinds 3 generaties lang
gemaakt door de gepassioneerde
familie Silvestrini met
de nieuwste technieken in
combinatie met respect voor
traditie.
- Intens purperen wijn, aroma’s
van rode en zwarte vruchten,
glijdende en zachte smaak,
intens en diepe middensmaak en een afdronk
die vraagt naar meer.
- Kan nog zeker een 5-tal
jaar ouderen, maar is nu
reeds zeer aangenaam.
- Ideaal bij gebraden vlees
zoals kip, rund, kalkoen,
maar ook lekker bij lam,
wild, hert en pasta.
- 2010 is een topjaar
in deze regio.

- de wijnmaker, de heer
Silvestrini, is al jaren een
zeer bekend figuur in
St.-Emilion en Pomerol.
- deze op nieuwe eiken vaten
gerijpte Pomerol doet het
goed bij alle vleesgerechten,
gevogelte en zelfs wild.
- hij kan zeer goed
ouderen en heeft
een zeer lange
afdronk.
- van het topjaar 2010.

- De familie Lajonie is één van
de betere producenten in
deze regio.
- Ze zijn dermate bescheiden,
dat u echt veel waarde krijgt
voor deze kleine prijs.
- Deze rode wijn verrast door
zijn aangename soepelheid,
zachtheid en lichte
kruidige toets.
- Hij is drinkklaar en kan
nog een 2-tal jaar
bewaren.
- Ideaal bij gebakken
vlees, gefrituurde vis,
lamsvlees, meloen met
parmaham of pasta’s.

A.O.C. BORDEAUX ROOD
- wijn met een granaatrode
en zeer intense kleur
- neus van rode vruchten,
cassis, kersen.
- rond met fijne tannines
en redelijk lange
afdronk.
- past goed bij rood
vlees, deegwaren
en jonge kaas.
- opdientemperatuur
16 à 18°
- kan een paar jaar
ouderen

4.75
H A U T

- een zeer mooie wijn met
smaakaroma’s van rode
vruchten; rond en vol,
zeer evenwichtig met een
goede afdronk
- een wijn die rood vlees
prettig begeleidt
- liefst bij een neutrale
soort kaas
- opdientemperatuur
18°
- bewaartijd 3
tot 6 jaar

6.99
M E D O C

CHATEAU JULIEN 2010
A.O.C. HAUT MEDOC

- Alain Meyre maakt hier samen
met zoon Julien en dochter
Nathalie een prachtige, karaktervolle Médoc, gevinifieerd uit
65% merlot en 35% cabernet
sauvignon.
- De wijn, die een zeer intense
aanzet heeft, smaakt vol en
stevig, zit vol weelderig
fruit en kan alle mooie
eindejaarsgerechten de
baas.
- Het is één van de
interessantste wijnen
van de appelatie en
prijs/kwaliteit
onklopbaar.
- Ideaal bij alle soorten
gebakken rood vlees,
tevens gegrild, wild en
orgaanvlees.
- Een wijn voor de ware
liefhebber van krachtige
wijnen.

12.39

LA RENTIÈRE 2012
A.O.C. BORDEAUX

2010 A.O.C. LUSSAC ST EMILION

2010 A.O.C. POMEROL

9.95

22.95

L A N D W I J N

I

CHÂTEAUX LA FLEUR BIBIAN
2011

DOMAINE DE TAVERNA 2014
- ROOD

PUGLIA IGT SALENTO

- zeer goed gestructureerde
wijn uit de Medoc met een
zeer donkere kleur en zeer
fijne aroma’s van cassis en
rood fruit
- hij past uitstekend bij al
uw vleesgerechten
- opdienen tussen 16°
à 18°
- kan gerust nog
10 jaar bewaren
- van het topjaar 2011

- zeer fruitige, jonge wijn uit
de Cévennes
- jong drinken
- de wijn voor elke dag
- opdientemperatuur 14°

- Zeer mooie neus van rijp
fruit met hout- en gebrande
toetsen
- Ook in de mond zalig zacht,
intens fruit met mooie
vanilletoets in de afdronk
- Jong drinken, bij een
mooi stuk rood vlees

8.99

I.G.P. CÉVENNES

4.99

T
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5.29

LISTRAC MEDOC

A.O.C. LISTRAC

A.O.C. BERGERAC ROOD

L

PRIMITIVO DE SALENTO
FEUDO BANNERA 2014

7.99
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LAGAR DE CAYO ROBLE 2013
RIOJA (ALTA) ROOD

- De familie Quiroga maakt reeds 6
generaties lang prachtige Rioja
wijnen in de Alta streek, de hoger
gelegen regio van de appelatie waar
de beste wijnen worden geproduceerd.
- Deze wijn,100% tempranillo, rijpt
6 maanden op Franse en
		Amerikaanse eik en komt van
geselecteerde wijngaarden.
- De kleur is robijnrood met
purperen tinten, een neus van
kersen, chocolade en kruiden.
De smaak is soepel en zacht,
intens fruitig en plezierig tot
in de finish.
- Nu al zeer aangenaam, kan
nog een tweetal jaar bewaren
-		Ideaal bij gebraden varkensvlees, griekse gerechten, lam,
lever, merguezworstjes,
tomatensoep.

7.97
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RIO CASSERO TOSCANA
2014
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Z U I D - A F R I K A

Z U I D - A F R I K A

ZUIDWESTEN WIT

LEYENDA 2012

STONY CAPE 2014

STONY CAPE 2015

CHÂTEAU PINTOUQUET 2014

- Bernard Magrez is een grote Bordelese
wijnmaker
- deze Leyenda uit Chili is
gemaakt van 95% Cabernet
Sauvignon en 5% Syrah.
Hij is zeer fruitig en vol en
heeft zeer intense aroma’s.
Hij geeft een mooie
expressie van zijn terroirs
en zal u een mooi
moment bezorgen.
- hij werd gerijpt op
20% nieuwe eik.

- wijn met genereuze smaken en aroma’s
- een veelzijdige en perfecte
partner bij vele gerechten
- harmonieuze wijn
- 75 cl

- elegante, frisse chardonnay
- te serveren met allerlei lichte
vleesgerechten of als partner
bij vis
- 75 cl

- zeer levendige fruitige witte wijn
gemaakt van 100% Sauvignon-druiven
- leent zich goed bij
visgerechten, koude
buffetten en als aperitief
- opdientemperatuur 8 à 10°
- bewaartijd 2 à 4 jaar

CASA BERNARD MAGREZ

I.G.T. TOSCANE

- Deze wijn heeft een heel
mooie impressie van de
sangiovese, en wordt
geproduceerd in de regio
Montalcino.
- De sangiovese is het
druivenras dat gebruikt
wordt voor de grote
Brunellowijnen.
- In deze wijn heeft
hij een impressie
van rode kersen,
kruiden en
specerijen.
- Hij is soepel,
fruitig en vlot
drinkbaar.
- Goed bij carpaccio,
pastagerechten
met vlees, pizza,
kipgerechten.

5.49

CINSAULT PINOTAGE

7.19

L O I R E

W I T

3.39

CHARDONNAY

3.69

A.O.C. BERGERAC SEC

4.99

BOURGOGNE WIT

BOURGOGNE WIT

BORDEAUX WIT

LANDWIJN WIT & ROSÉ

SANCERRE 2014

CHABLIS 2014

CHÂTEAU DE BOUCHET

DOMAINE DE TAVERNA 2014

- fijne droge witte wijn (Loire-streek)
gemaakt van de Sauvignondruif
- rijke aroma’s van acaciabloemen, citrusvruchten en
jasmijn
- behalve bij fruits de mer
en asperges smaakt Sancerre
opperbest bij geitenkaas,
vooral bij Crottin de
Chavignol uit deze streek,
bij gerookte zalm en vis
in saus
- opdientemperatuur
8 à 10°, liefst jong
drinken

- een krijtdroge witte Bourgogne van de
Chardonnay-druif
- aroma’s van appel, bloemen,
honing en nootjes
- Chablis kan het heel goed
vinden met oesters, kreeft,
krab en alle lekkernijen
uit de zee
- opdientemperatuur 8 à 10°
- kan 5 jaar bewaren

DOMAINE DE FUSSIACUS
2013/2014
- een zeer goede witte Maconwijn, de regio
grenst aan Pouilly Fuissé
- wijn met een schitterende
kleur, iets minder stevig
dan zijn grote buur
Pouilly Fuissé
- zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
- doet het goed als aperitief
of bij vis, schaal- en
schelpdieren of bij vis
in saus
- opdientemperatuur
6 à 8°
- kan enkele jaren
ouderen

- levendige fruitige witte wijn, veelzijdige
wijn die zich goed leent bij visgerechten,
koude buffetten en als
aperitief
- opdientemperatuur
8 à 10°
- bewaartijd 2 à 4 jaar

DOM. GÉRARD MILLET

DOMAINE ALAIN GAUTHERON
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LAGAR DE CAYO 2014
D.O. RIOJA (ALTA) WIT

- De familie Quiroga maakt hier al 6 generaties prachtige witte wijnen op basis van
viura en een beetje chardonnay.
- Mooie strogele kleur
met groene schittering,
een neus van fris fruit
en bloemen.
-		Zachte aanzet gevolgd
door een intens
fruitige en frisse
middensmaak, om te
eindigen in een
smaakvolle afdronk
- Ideaal als aperitief,
St Jacobsvruchten,
gerookte vis, inktvis,
tapas, lichte
visgerechten.
- Schitterende witte
Riojawijn.

5.95

A.O.C. MACON-FUISSE
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VILLA KARNEID
SAUVIGNON 2014

(ALTO ADIGE) SUD-TIROL
- In deze regio gedijt de Sauvignon
optimaal. Het terroir, gelegen
op de hellingen is zeer
kalkhoudend
- Aroma’s van buxus en
citrusvruchten, rijpe neus
- Zeer mooie smaak gaand
met veel fruitimpressies
en verfrissende afdronk.
- Ideaal bij schaaldieren
en zeevruchten

Ë

A P E R I T I E F
PROSECCO TREVISO DOC
EXTRA DRY MASOTTINA

- Zeer levendige sprankelende schuimwijn
met blijvende belletjes
- In de neus ontdekken wij spoedig de
aroma’s van groene appel,
citrusvruchten, meloen en
pompelmoes
- Het is goed uitgebalanceerde
wijn met vooral fris fruit en
citroen in de mond en met
een lange afdronk
- Het best geschikt bij aperitief
of bij een bijzondere
gelegenheid met vrienden
- Opdientemperatuur 6 à 8°

LA RENTIÈRE 2012
A.O.C. BORDEAUX

6.69

I.G.P. DE CEVENNES

- Frisse witte wijn, gemaakt met gedeeltelijk
chardonnay maar ook met sauvignon,
rousanne en viognier
- Maurice Barnouin verstaat
als geen ander de kunst
om smakelijke en toegankelijke wijnen te maken,
getypeerd door hun
charme, hun openheid en
zachtheid, met niet te veel
alcohol, een perfecte
balans en een
delicaat bouquet.
- De rosé is gemaakt
van cabernet sauvignon, grenache noir,
mourvèdre en syrah.
Het is een rosé de
saignée die intens
smaakt naar kleine
rode vruchten. Hij is
lekker fris en drinkt
makkelijk door.
- Beide wijnen passen
als aperitief, maar ook
bij St Jacobsvruchten,
gerookte zalm of
zeevruchtenschotels.

4.99

A P E R I T I E F
PINEAU
DES CHARENTES
WIT OF ROSÉ

- aperitiefwijn op basis
van cognac
- zeer fris drinken als aperitief

8.99

C H A M P A G N E
MICHEL HENRIET

GRAND CRU BRUT TRADITION
- Michel Henriet is een familiaal domein
uit Verzenay en Magali Henriet produceert magnifieke Grand Cru champagnes
voor de prijs van een
gewone champagne brut.
- Deze cuvée tradition is
gemaakt van 80% pinot
noir en 20% chardonnay.
- Zijn stijl is er één van
elegantie, smaakvol en
verfijnd, met een blijvende
afdronk.
- Prijs-kwaliteit onklopbaar.

SPLENDID
KIR ROYAL
NIEUW!

NIEUW!

10.99

8.49

- een verfrissende,
klaargemaakte,
sprankelende kir
voor iedere
gelegenheid

5.25 2.69

19.99

