Aaldering Estate
AALDERING LADY M UNWOODED PINOTAGE

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

101,71

16,95

Mooi robijnrood van kleur. Geuren van pinotagefruit in de meest pure vorm. Een explosie van bramen, frambozen en kersen in de
mond. Een mooie zuurbalans en mooie rijpe tannines waar de alcohol nauwelijks waarneembaar is door de frisheid van het fruit. Voor
een pinotage redelijk soepel, maar de wijn heeft wel een volle body en een redelijk lange afdronk. Licht gekoeld op 14-16ºC. het
lekkerst.
Lekker en heerlijk bij o.a. niet te zware roodvleesgerechten, bij rijpe of zachte kazen of een heerlijke Carpaccio met vers geraspte
parmezaan.
Lady M is de enige niet houtgelagerde wijn en derhalve puilt hij uit van het fruit. Verpakt per 6(6 flessen)

AALDERING PINOTAGE BLANC

101,71

16,95

Een prachtige Blanc de Noir, een witte wijn van een blauwe druif, de Pinotage. Een wijn met allure en een vleugje perzik en banaan
in de neus. Een limited edition waar slechts 900 flessen van zijn geproduceerd. Een prachtige volle wijn met een rijke textuur, een
geconcentreerd mondgevoel en een romige finish. Rijping: Slechts 15 minuten schuilcontact. Geuren van perzik en banaan. Rijke
textuur, geconcentreerd mondgevoel, romige finish. Door de specifieke manier van wijn maken en de basis van rode druiven, is hij
het lekkerst als je hem niet te koud drinkt maar tussen de 14 en 16 graden. Bijzonder lekker bij visgerechten met paling of
snoekbaars. Deze wijn is ook een prachtige begeleider van kalfsvlees. per 6 verpakt.(6 flessen)

AALDERING SAUVIGNON BLANC

96,27

16,04

Mooi bleek, strogeel. Klassieke Sauvignon Blanc met kenmerken van kruisbes en een hint van passievrucht, ananas en grapefruit.
Een prachtig glas wijn. Sur Lie rijping en een goed geïntegreerde zuurgraad geeft een verfrissende puurheid in de smaak alsmede
een buitengewone complexiteit in de afdronk. Serveren o.a. bij bv. soep van gepureerde courgette met kervel tot risotto met koriander
en gebakken witvis en rijpere geitenkaasjes. Verpakt per 6 flessen.(6 flessen)

AALDERING SHIRAZ
(6 flessen)

106,94

17,82

Allée Bleue Zuid-Afrika
ALLEE BLEUE BLUE OWL CHARDONNAY

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

35,86

5,98

Aangename en toegankelijke Chardonnay voor alle dagen. Gemaakt met enkel de druif van chardonnay. Ideaal als
serveertemperatuur: 9° - 11° C. Mooi houdbaar tot 3 jaar, geen houtlagering. Lekker bij BBQ, salades, gevogelte, vis. Verpakt per 6(6
flessen)

ALLEE BLEUE BLUE OWL MERLOT

35,86

5,98

Aangename en toegankelijke Merlot voor alle dagen.
Gemaakt van de Merlot-druif. Serveertemperatuur: 16° - 18° C Makkelijk 3 jaar houdbaar en heerlijk bij geroosterd en gebakken
vlees, BBQ, wild & kazen. Verpakt per 6(6 flessen)

ALLEE BLEUE CABERNET / MERLOT

73,62

12,27

Gemengd fruit, geroosterde nootjes, pruimen, rozijnen en vanille-smaak. Een donkere chocolade & kersenafdronk. Samenstelling van
Cabernet-Sauvignon en Merlot. (6 flessen)

ALLEE BLEUE ISABEAU

83,56

13,93

Een volle rijpe wijn waarbij het witte fruit (peer, perzik) wordt omringd door boter en geroosterd brood. De afdronk is lang en ietwat
rokerig. Brons op de Veritas Awards 2004. (6 flessen)

ALLEE BLEUE L AMOUR TOUJOURS

116,52

19,42

Een elegante, mooi gestructureerde wijn, honingachtige smaak. Cederhout, mokkachocolade en rode bes. Topper van het huis om
blijvend verliefd op te worden. (6 flessen)

ALLEE BLEUE PINOTAGE

105,78

17,63

Een diep donkerrode wijn met een zwoele geur van kersen en bramen. Patroon van chocolade, peper en wild. Krachtige en machtige
wijn voor mensen die niet bang zijn van een smaak-explosie. Dubbel Goud op de Veritas Awards 2002 (6 flessen)

ALLEE BLEUE STARLETTE BLANC

44,65

7,44

Zeer fruitige wijn met aroma's van exotisch fruit in de afdronk, mooie fijne zuren en in de finish hints van bloemen. Geuren van
citroen, appel, perzik, peer, exotisch fruit, floraal. Ideaal als aperitief, bij schaal- en schelpdieren,bij visgerechten, bij romige kazen en
verfijnde geitenkazen(6 flessen)

ALLEE BLEUE STARLETTE PINOTAGE

51,62

8,60

Rijke, volle wijn met aroma's van rode bes. Stevige tannines en idem zuren bieden een goed tegengewicht voor de overvloedige
alcohol. Mooie, lange finish met hints van cederhout. Geuren van rode bes, pruimen, munt en olijven. Ideaal bij gegrild en gebakken
rood vlees, wild en harde kazen.(6 flessen)

Almenkerk Zuid-Afrika
ALMENKERK CHARDONNAY

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

166,98

27,83

Zeer elegante Zuid-Afrikaanse Chardonnay met smaken van verse citrus vruchten, een mooie mineraliteit en een lange finish.
Gemaakt van 100% Chardonnay en behoort bij de 100 beste wijnen van Zuid-Afrika. Geuren en smaken van verse citrus vruchten,
limoen en ananas. Makkelijk 5 tot 8 jaar houdbaar. Lekker bij gerookte zalm, oesters, gegrilde forel, geroosterde kip, halfzachte
kazen. Verpakt per 6(6 flessen)

ALMENKERK CHARDONNAY MAGNUM

0,00

61,96

Zeer elegante Zuid-Afrikaanse Chardonnay met smaken van verse citrus vruchten, een mooie mineraliteit en een lange finish.
Gemaakt van 100% Chardonnay en behoort bij de 100 beste wijnen van Zuid-Afrika. Geuren en smaken van verse citrus vruchten,
limoen en ananas. Makkelijk 5 tot 8 jaar houdbaar. Lekker bij gerookte zalm, oesters, gegrilde forel, geroosterde kip, halfzachte
kazen.(0 flessen)

ALMENKERK LACE SAUVIGNON BLANC

61,55

10,26

Elegante, fruitige, volle witte wijn met smaken van rijpe ananas en lychee. Deze wijn is zeer evenwichtig en heeft een kern van
minrealiteit. Gemaakt van 100% Sauvignon Blanc met mooie zuren en prachtige afdronk.
Makkelijk houdbaar tot 3 jaar.
Lekker als aperitief of met gegrilde vis, zeevruchten of gerechten met gevogelte. Verpakt per 6!(6 flessen)

ALMENKERK LACE VINEYARD MAGNUM

0,00

23,01

De natuurlijke zuurtegraad en de zuiverheid van deze fruitige wijn, zijn typisch voor de Elgin valley en zorgen voor een elegante lange
afdronk. De wijn is gerijpt in Frans eiken vaten voor een periode van 15 maanden. Gemaakt met Shiraz (36%), Merlot (28%),
Cabernet Sauvignon (18%), Cabernet Franc (17%), Viognier(1%)
Op dronk: 3 tot 5 jaar . Heerlijk bij carpaccio, ossobuco, pastagerechten en wild.(0 flessen)

ALMENKERK LACE VINEYARD SELECTION

61,55

10,26

De natuurlijke zuurtegraad en de zuiverheid van deze fruitige wijn, zijn typisch voor de Elgin valley en zorgen voor een elegante lange
afdronk. De wijn is gerijpt in Frans eiken vaten voor een periode van 15 maanden. Gemaakt met Shiraz (36%), Merlot (28%),
Cabernet Sauvignon (18%), Cabernet Franc (17%), Viognier(1%)
Op dronk: 3 tot 5 jaar . Heerlijk bij carpaccio, ossobuco, pastagerechten en wild. Verpakt per 6!(6 flessen)

ALMENKERK PETIT VERDOT RESERVE MAGNUM

0,00

49,97

Zelden gemaakt van 100% Petit Verdot. Mooie rode 2 jaar op eik gelegen wijn. Jong en dynamisch, aroma's van viooltjes, blauwe
bessen. Mooie opgebouwd om rustig te verouderen. Correcte zuurtegraad en smaken van prachtig rijk fruit. Prachtig gemaakte wijn
die erg gesmaakt wordt. (0 flessen)

ALMENKERK ROSE

60,11

10,02

Heerlijk frisse rose gemaakt van cabernet sauvignon. Vroeg in de ochtend geplukt om heet volle fruit en de droogheid te ontwikkelen.
Geuren van rijpe bessen en watermeloen. Prima begeleider bij salade, zeevruchten, varkensvlees en lichte pikante gerechten.
Verpakt per 6
(6 flessen)

ALMENKERK SAUVIGNON BLANC

82,07

13,67

De druiven geven alles wat het koele klimaat van Elgin in de druiven kan stoppen. Elegant, complex en een mooie minrealiteit geven
deze wijn een grote klasse. Een echte terroir-wijn met aroma's van groen fruit en groenten. Volledig uitgerijpt fruit in de neus.
Ontwikkelt zich de komende 5 jaar verder. Fantastisch bij de betere salade, wit vlees en gegrilde vis. Topwijn. Verpakt per 6.
PROMO
(6 flessen)

ALMENKERK SYRAH

134,33

22,39

Mooie dieprode wijn gerijpt gedurende 16 maand op Franse eiken vaten. complexe aroma's met inbegrip van donkere pruim en
zwarte bes en warme, aardse, kruidige, licht vlezige noten. Boeket van viooltjes. Elegant gestructureerde, volle smaak. Soepele
textuur met fruit concentratie. Fijnkorrelige tannines en een lange langgerekte afdronk. Makkelijk 5 jaar houdbaar en lekker bij rood
vlees, wild, stoofpotjes... Verpakt per 6(6 flessen)

ALMENKERK SYRAH MAGNUM

0,00

50,38

Mooie dieprode wijn gerijpt gedurende 16 maand op Franse eiken vaten. complexe aroma's met inbegrip van donkere pruim en
zwarte bes en warme, aardse, kruidige, licht vlezige noten. Boeket van viooltjes. Elegant gestructureerde, volle smaak. Soepele
textuur met fruit concentratie. Fijnkorrelige tannines en een lange langgerekte afdronk. Makkelijk 5 jaar houdbaar en lekker bij rood

Almenkerk Zuid-Afrika
vlees, wild, stoofpotjes(0 flessen)

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

Altydgedacht Zuid-Afrika
ALTIJD GEDACHT BARBERA

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

76,38

12,73

Stevige rode wijn. Heerlijk scherp, prachtig bij gebraden vlees. Ideale vleesbegeleider. Voor de serieuze wijndrinker.
Goed bij Mediterraanse gerechten,pasta, pizza en lasagne.(6 flessen)

ALTIJD GEDACHT BARBERA RESERVE MAGNUM

0,00

48,06

Stevige rode wijn. Heerlijk scherp, prachtig bij gebraden vlees. Ideale vleesbegeleider. Voor de serieuze wijndrinker. Mooi op hout
gelegen en rijkelijke tannine. Prachtige complexe wijn in prachtige fles.
Goed bij Mediterraanse gerechten,pasta, pizza en lasagne.(0 flessen)

ALTIJD GEDACHT GEWUZTRAMINER

53,28

8,88

Bloemengeuren; een van de droogste gewurztraminers van de Kaap; fijne bitterheid bij de afdronk ideaal bij kruidige gerechten zoals
curry-gerechten.(6 flessen)

ALTIJD GEDACHT PINOTAGE

76,38

12,73

Volle rode wijn met veel fruit&ndash; en wijnvolume; de druif is een kruising van pinot noir en hermitage; uniek; aanrader voor
bourgogne-liefhebber (6 flessen)

ALTIJD GEDACHT SAUVIGNON BLANC

53,28

8,88

Attractieve, droge witte wijn, veel fruit met mooie zuurte; 11% op hout voor 2 maand in nieuwe Eiken--vaten ; heel fijne citrusachtige
wijn. Mooie begeleider van salades en geroosterde vis. Prijs-kwaliteit prima wijn. Verpakt per 6. (6 flessen)

ALTIJD GEDACHT WHITE THE OLLO

63,00

10,49

Een blend van Viognier, Chardonnay, Chenin blanc en Gewurztraminer. Op de neus domineren de aramo s van Viognier en
Gewurztraminer, met Turks fruit en abrikozen. De wijn geeft een lichte toets van cederhout . De aanvang is erg rijk. Prima begeleider
van roomrijke soepen en wit vlees. (6 flessen)

Badenhorst family Wines Zuid-Afrika
BADENHORST FAMILY RED

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

120,15

20,03

Mooie rode volle wijn, met verrassende mengeling van druiven. Heeft veel potentieel en kan zeker nog 10 jaar rijpen. Heerlijke diepe
ronde wijn met lange afdronk. Blend van shiraz (92%), mourv?dre en cinsault. Intense, kruidige scherpte. Een wijn die tegelijk stoer
en toch elegant overkomt(6 flessen)

BADENHORST FAMILY WHITE

120,15

20,03

Heerlijke frisse witte Bourgondische wijn met een verrassende blend van witte druiven. Prachtig bij vis. Blend van Rousanne (70%),
grenache- blanc, viognier, chenin-blanc en sauvignon-blanc, gerijpt op oude vaten, licht van kleur met mooie citroenkruidige
complexiteit en frisheid. Nootachtige, stro-achtige scherpte.
(6 flessen)

BADENHORST SECATEUR ROSE

60,24

10,04

Rose gemaakt van cinsaut en Grenache Noir. Heerlijk frisse en mooie droge rose, perfect bij vis of vlees. Ideaal als begeleider van
een BBQ.
Mooi product. Verpakt per 6(6 flessen)

BADENHORST SECATEURS CHENIN

54,54

9,09

Chenin Blanc van oude wijnranken met honingaroma en diepgaande frisse smaken. Chenin blanc met mooie structuur, intense
fruitsmaak. Flarden van room, toast, kruiden en stro.
(6 flessen)

BADENHORST SECATEURS RED BLEND

54,54

9,09

Deze wijn geeft een ongeloofelijke structuur en finesse weer van fruit en tannines met daarbij een fabelachtige afdronk en boeket. De
aroma s zijn fruitig met een rokerig karakter. Rode wijn met aangename kersen- en pruimensmaak. Stijlvol, puur en erg elegant van
smaak. Blend van Shiraz, Cabernet-Sauvignon, Pinotage, Merlot, Cargignan, Cinsault en Grenache.

(6 flessen)

Boplaas Zuid-Afrika
BOPLAAS CAPE VINTAGE

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

97,94

16,32

Port gemaakt van 15 -jaar oude wijnen, gelegen op Portugese eik. Beste porto in Zuid-Afrika van 2006!!(6 flessen)

BOPLAAS CAPE WHITE PORT

69,48

11,58

Gerookte honing-aromas, met een frisse en fruitige expressie, zachte sherrysmaken met een droge finish.(6 flessen)

BOPLAAS HANEPOOT

58,73

9,79

Volle rijpe druiven zorgen voor een fijne smaak voor deze lage-alcohol dessertwijn. Het heeft volle en ontwikkelde smaken van
honing. (6 flessen)

BOPLAAS TINTA CHOCOLAT TINTA BAROCCA

57,06

9,51

Droog en mooi rode wijn met geuren van dominante mokka en donkere chocolade. Smaken met veel fruit en een beetje hout.
Serveer temperatuur :16° - 18° C
Lekker bij braadstuk met geroosterde aardappelen en knolgewassen, perfecte partner met ovengebakken wortelgroeten en paprika's
voor de vegetariërs. Per 6 verpakt.(6 flessen)

Cava Cabaret Especial Spanje
CAVA CABARET ESPECIAL 15 7

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

55,68

9,28

Deze Cava Brut is gemaakt met de traditionele varieteiten Xarella, Macabeu en Parellada. Artisanaal geproduceerd, minimum 15
maanden rijping. 7 gram suikergehalte.
(6 flessen)

CAVA FLOR DE RAIM BRUT

50,67

8,45

Extra droog met een lichtgele kleur met groene schaduw. Fruitige aroma s met ouderdomstoetsen. Gemaakt met de Macabeodruif en
Paraleddadruif. Goed gestructureerd in de mond, zeer goed opbruisend, goede balans met frisheid op einde
serveer rond de 8 graden.
Lekker als aperitief en bij hapjes. Fijne vervanger voor Champagne. Verpakt per 6(6 flessen)

CAVA FLOR DE RAIM ROSE BRUT

50,67

8,45

Extra droog met een dieprode kleur. Fruitige aroma s met ouderdomstoetsen. Gemaakt met de Trepatdruif. Goed gestructureerd in
de mond, zeer goed opbruisend, goede balans met frisheid op einde
Serveer rond de 8 graden. Lekker als aperitief en bij hapjes. Fijne vervanger voor Champagne. Verpakt per 6(6 flessen)

Crystallum Zuid-Afrika
CRYSTALLUM CLAY SHALES CHARDONNAY

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

180,05

30,02

Een klassieke chardonnay, gemaakt met behulp van traditionele technieken, met aroma's van bloemen en geparfumeerd met appel,
perzik en hints van butterscotch. De wijn is prachtig uitgebalanceerd en heeft een fijn, fris zuurgehalte.
Gemaakt in de Hemel en Aarde-vallei te Hermanus van enkel chardonnay-druiven. Geuren van bloemen, appel, perzik, butterscotch
Ideaal bij gravad Lax, zalmcarpaccio, oesters, gegrilde vis, halfdroge of droge geitenkaas. Verpakt per 6!
(6 flessen)

CRYSTALLUM CUVEE CINEMA PINOT NOIR

186,44

31,07

160,45

26,74

(6 flessen)

CRYSTALLUM PARAVISUM

Deze wijn is een blend van Shiraz 50 %, Grenache 38 % en Cinsault 12 %. Relatief licht van kleur, gemaakt in een koeler gedeelte
van de Hemel en Aarde-vallei. Een mooie complexe en finesse wijn. Geuren van kruiden, bessen en donkere kersen, leer, ... Mooie
diepgang en fijne afdronk met zachte tannines. Verpakt per 6.(6 flessen)

CRYSTALLUM PETER MAX NOIR

135,91

22,65

Deze Zuid-Afrikaanse Pinot Noir is hartig en elegant, met aroma's van natte aarde, kruidnagel en carpaccio, aangevuld vanille en
hints van violet. De wijn is zeer gebalanceerd. Geniet er van de komende 5 tot 8 jaar. Gemaakt in de Hemel en Aarde-vallei te
Hermanus.
Geuren van natte aarde, kruidnagel, carpaccio, vanille, eik, violet
Houdbaarheid: 5 tot 8 jaar Lekker bij vis, zeevruchten, desserts. Verpakt per 6!
(6 flessen)

CRYSTALLUM THE AGNES CHARDONNAY

124,51

20,75

De The Agnes Chardonnay is een verleidelijke wijn. De neus is geparfumeerd en complex met tropische aroma's gepaard met
citroengras en hints van bloemen.
Wijn die gemaakt werd in de Hemel en Aarde-vallei te Hermanus met enkel Chardonnay-druiven. Geuren van tropisch fruit,
citroengras, bloemen. Lekker bij gravad Lax, zalmcarpaccio, oesters, gegrilde vis, halfdroge of droge geitenkaas. Verpakt per 6!
(6 flessen)

De Grendel Estate Zuid-Afrika
DE GRENDEL CHARDONNAY VIOGNIER

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

51,16

8,52

Strogeel met groene zweem. Rijpe citrustonen (grapefruit) en heerlijke geuren van geel fruit (perzik). Deze blend van chardonnay en
viognier werd gecomponeerd om de specifieke karakters van beide druivensoorten te laten schitteren.De Chardonnay Viognier van
De Grendel jaar 2014 uit de Western Cape, Zuid-Afrika heeft een perfecte combinatie van deze twee aromatische druiven. De
wijnbouwers van wijnhuis De Grendel zijn altijd zeer gedreven om de heerlijkste wijnen te maken en dat proeft u terug in deze wijn!
Voorlopig Actie 6+3 (6 flessen)

DE GRENDEL KOETSHUIS SAUVIGNON BLANC

75,29

12,55

Een volle witte wijn, met intense rijpe tropische smaken en een lange afdronk. De Koetshuis Sauvignon Blanc druiven worden anders
behandeld in de wijngaarden alsook in de kelder om voor een vollere, krachtigere wijn te zorgen. 100% Sauvignon Blanc. Geuren ven
smaken van tropisch fruit met uitgesproken aroma's van passievrucht, witte perziken en rijpe vijgenLekker en gaat fantastisch samen
met sushi, gerookte forel, gegrilde scampi en ceaser salade. Verpakt per 6(6 flessen)

DE GRENDEL MERLOT

75,29

12,55

Een volle gevulde wijn met een combinatie van verschillende bessen op de neus. Framboos, braam en zwarte bessen vergezeld van
zoethout en mokka. Het fruit wordt mooi omlijst door tannines met het Frans eiken. Heerlijk bij en perfecte metgezel voor traditionele
gebraden lamsvlees en groenten of gebraden kip met butternut.Verpakt per 6!(6 flessen)

DE GRENDEL PINOT GRIS

61,78

10,30

Een licht strogele kleur. in de geur herkent men het fruit van appel, peer en kweepeer. De wijn bevat wat eiken hints en een
boterachtige rijkdom in de mooie afdronk.
Smaken van eik speelt een minimale rol, maar geeft structuur aan het gehemelte en de malolactische gisting zorgt voor een
boterachtige rijkdom en lengte in de mond.
Lekker bij varkenvlees, gerookte kip. Verpakt per 6!(6 flessen)

DE GRENDEL SAUVGINON BLANC

61,78

10,30

In het glas zien we een lichte strogele kleur met een groene gloed. Een mooie neus met de geur van passievruchten, witte perziken
en rijpe vijgen. Deze kenmerken vinden we ook terug in de smaak, wat bijdraagt aan een evenwichtig mondgevoel dat eindigt met
een frisse afdronk. Volgens kenners heeft de wijnt tropische fruit als passievrucht en guave in geur en smaak, flink wat body en
ronding. ...tintelende zuren, spanning. Aantrekkelijke wijn, heel geslaagd."Verpakt per 6!(6 flessen)

DE GRENDEL SHIRAZ

75,29

12,55

Mooie rode kleur met een paarse gloed. De wijn kenmerkt zich door kruidigheid met tonen van hout en paprikaDeze full-body wijn
wordt goed ondersteund door eik en zoete rijpe tannines. De wijn heeft een mooie finish met de smaak van kruidnagel in de mond.
Geuren van koriander, lavendel, witte peper, bloemen, vanille, eik.
Lekker bij vlees, harde kazen. Verpakt per 6.(6 flessen)

DE GRENDEL SHIRAZ PETIT VERDOT

51,16

8,52

Stevige maar goed drinkbare rode wijn van de Shiraz druif aangevuld met de Petit Verdot. Heerlijk sappig en met een lichte
kruidigheid. De smaak is vol en fruitig met bramen en zwarte bessen met ook hier een lichte kruidigheid en iets vanille van de
houtrijping. Voorlopig Actie 6+3(6 flessen)

DE GRENDEL VIOGNIER

61,78

10,30

De kleur is licht strogeel met een groene gloed. Een gedeelte van de wijn gistte in eikenhouten vaten. In de fruitige geur herkent men
abrikoos, gedroogde perzik en ananas.
Heerlijk bij pasta?s, kipgerechten en vleesgerechten.
Verpakt per 6.(6 flessen)

DE TOREN LA JEUNESSE DELICATE

74,20

12,37

Zuid-Afrikaanse rode blend à la Bordeaux met de aroma's van aardbeien, rozenblaadjes, marshmallows en kaneel.
Gemaakt van Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Petit Verdot. Kan absoluut koud gedronken worden, een klein
wonder.
Lekker bij gegrild en gebraden rood vlees, schapenvlees, lamsvlees, wild, hard kazen. Verpakt per 6
(6 flessen)

De Kaapse Leeuw Zuid-Afrika
KAAPSE LEEUW CABERNET MERLOT

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

32,45

5,41

Heerlijke complexloze rode wijn die perfect als huis- of tafelwijn kan gebruikt worden en die bij erg veel gerechten gewoon lekker is.
Verpakt per 6(6 flessen)

KAAPSE LEEUW CHENIN BLANC

28,14

4,69

Droge witte wijn; fruitig karakter; mooie balans van zuurtegraad; lekker bij vis en schaaldieren. Verpakt per 6(6 flessen)

KAAPSE LEEUW PINOTAGE BLANC DE NOIR

30,49

5,08

Aroma's van boter, amandelnoten en vanille; 2 maand op nieuwe eiken Never-vaten; mooie begeleider bij visgerechten. Verpakt per
6(6 flessen)

De Toren Zuid-Afrika
DE TOREN FUSION V

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

199,07

33,18

Een complexe mengeling van zwart fruit, likeurtoetsen en cremesmaken met een lange afdronk. De 5 wijnvarieteiten zijn mooi
geintegreerd met de eiksmaak en perfect in balans gebracht. Zal zeker nog voller en mooier worden de komende jaren. Fusion V
verwijst naar de blend van de 5 klassieke bordelese druivenrassen : 55 % Cabernet Sauvignon, 10 % Cabernet Franc, 18 % Merlot
en 3 % Petit-Verdot. Met dit verschil dat deze wijn uit Zuid-Afrika komt. Een perfecte combinatie van expressief nieuwe wereld fruit en
de oude werld elegantie. Met een krachtige en fijne lange afdronk. Om zo van te genieten ronde de open haard, maar ook bij
wildgerechte, lams of schapenvlees. Verpakt per 6(6 flessen)

DE TOREN FUSION V MAGNUM

0,00

67,30

Een complexe mengeling van zwart fruit, likeurtoetsen en cremesmaken met een lange afdronk. De 5 wijnvarieteiten zijn mooi
geintegreerd met de eiksmaak en perfect in balans gebracht. Zal zeker nog voller en mooier worden de komende jaren. Fusion V
verwijst naar de blend van de 5 klassieke bordelese druivenrassen : 55 % Cabernet Sauvignon, 10 % Cabernet Franc, 18 % Merlot
en 3 % Petit-Verdot. Met dit verschil dat deze wijn uit Zuid-Afrika komt. Een perfecte combinatie van expressief nieuwe wereld fruit en
de oude werld elegantie. Met een krachtige en fijne lange afdronk. Om zo van te genieten ronde de open haard, maar ook bij
wildgerechte, lams of schapenvlees. Verpakt per 6(6 flessen)

DE TOREN Z MAGNUM

220,27

Rozenblaadjes, rozijnen en zwart fruit. Bordeaux-achtig.
Zacht, maar toch sterk met mooie ronde tannines en een toets van kaneel. Eerste indruk = merlot. 34% Merlot,27%
Cabernet-Sauvignon, 19% Cabernet-Franc,18% Malbec en 2% Petit-Verdot. Topwijn in dubbele verpakking.
(4 flessen)

55,07

Dominio Del Plata Argentina
DOMINO DEL PLATA ANUBIS CABERNET SAUVIGNON

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

42,40

7,07

Fruitige wijn met aroma's van rijp zwart fruit in de afdronk. Fijne tannines en zachte zuren. Mediumlange finish met zoete toets en
hints van eik en vanille. Gaat goed bij gegrild rood vlees, pasta Bolognese, pizza, BBQ en ook bij pittige, harde kazen.(6 flessen)

DOMINO DEL PLATA ANUBIS CHARDONNAY

42,40

7,07

Droge, fruitige wijn met aroma's van rijpe appel en perzik in de afdronk. Fijne aciditeit en een aangename finish met aroma's van eik
en vanille. Ideaal bij schaal- en schelpdieren, mosselen met look, gegrilde vis, BBQ en gerookte of gebakken kip.(6 flessen)

DOMINO DEL PLATA ANUBIS MALBEC

42,40

7,07

Soepele, fruitige wijn met aroma's van rijpe braambes en framboos in de afdronk. Fijne zuren en aangename tannines. Sappige,
mediumlange finish met hints van blauwe pruim en kers. Lekker bij gegrilde Argentijnse steak, BBQ, stoofpotjes, empanadas en
gebraden lamsvlees.(6 flessen)

DOMINO DEL PLATA BEN MARCO EXPRESIVO

163,57

27,26

Krachtige wijn boordevol aroma's van zowel rood als zwart fruit. Mooi aanwezige zuren en nog ietwat stevige tannines. Lange,
mondvullende finish met kruidige aroma's van cacao, nootmuskaat en sandelhout.
Gemaakt van Malbec, Tannat, Syrah, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot
Zachte geuren van zwarte bes, bosbes, zwarte kers, blauwe pruim, vlierbes, rode bes, framboos, eik, vanille, cacao, nootmuskaat,
donkere chocolade, sandelhout
Lekker bij gegrilde steak, geroosterde varkenslende, gebakken kalfsvlees, half belegen tot belegen kazen. Verpakt per 6(6 flessen)

DOMINO DEL PLATA BEN MARCO MALBEC

81,89

13,65

Full body wijn met aroma's van rijp zwart en rood fruit in de afdronk. Soepele, elegante tannines en fijne zuren. Sappige, lange finish
met aroma's van koffie en leder. Prachtig bij gegrilde steak, BBQ, konijn, pasta 's met vlees in de saus, halfharde kazen.(6 flessen)

DOMINO DEL PLATA CRIOS BONARDA

54,38

9,06

Medium body wijn met aroma's van rode pruim en framboos in de afdronk. Mooie aciditeit en nog stevige tannines. Sappige, lange
finish met kruidige toets.Goede begeleider bij gegrilde steak, BBQ ribbetjes, geroosterd lamsvlees en harde kazen.(6 flessen)

DOMINO DEL PLATA CRIOS CABERNET SAUVIGNON

54,38

9,06

Aangename wijn met aroma's van cassis en blauwe pruim in de afdronk. Nog goed aanwezige zuren en tannines. Mediumlange finish
met hints van vanille en zwarte chocolade.
Donker robijnrood met paarse rand en geuren van zwarte bes, blauwe pruim, eik, vanille, witte peper, zwarte chocolade
Lekker bij gegrilde steak, lamsvlees, geroosterd varkensvlees, kwartel, harde kazen. Verpakt per 6
(6 flessen)

DOMINO DEL PLATA CRIOS CHARDONNAY

47,84

7,97

Lichtgeel met gouden schijn. Geuren van citroen, groene appel, witte perzik, peer, ananas, eik, vanille, honing, geroosterde amandel
Mooie ronde, fruitige afdronk, wijn met aroma's van groene appel en wit fruit in de afdronk. Verfijnde aciditeit. Sappige finish met hints
van vanille, honing en geroosterde amandelen.
Lekker bij gegrilde baars, lamsstoofpotje, Caesarsalade, - Bruschetta, - kip met pasta en pestsaus. Verpakt per 6(6 flessen)

DOMINO DEL PLATA CRIOS MALBEC

55,03

9,17

Stevige, fruitige wijn met aroma's van rijpe zwarte kers en blauwe pruim in de afdronk. Fijne zuren en aangename tannines. Sappige,
mediumlange finish met hints van vanille en sandelhout. Goed bij gegrilde Argentijnse steak, BBQ, stoofpotjes, empanadas,
gebraden lamsvlees.(6 flessen)

DOMINO DEL PLATA CRIOS ROSE OF MALBEC

47,84

7,97

Donkerrode rose met geuren van wilde aardbei, kriek, rode bes, framboos, witte peper, nootmuskaat. Frisse afdronk, zomerse wijn
met aroma's van rijp rood fruit. Krokante zuren. Droge, ietswat kruidige finish. Lekker als aperitief, bij zomerse salades, fruitsalade en
ijscrème. Verpakt per 6(6 flessen)

DOMINO DEL PLATA CRIOS TORRONTES

47,84

7,97

Fruitige, droge wijn met florale aroma's zowel als aroma's van perzik en peer in de afdronk. Goede aciciteit en een lange finish.
Smakelijk als aperitief, bij zeevruchten, krabsalade, geroosterde kip met kruiden en halfzachte tot zachte kazen.(6 flessen)

DOMINO DEL PLATA NOSOTROS MALBEC

557,58

92,94

Uiterst klassevolle en unieke Argentijnse Malbec van de hand van Susana Balbo, een ongelooflijk evenwichtige wijn met zijdezachte
tannines en aangename zuren. Donker granaatorde wijn.

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw
Gamaakt van gegrilde steak, geroosterde varkenslende, gebakken kalfsvlees, half belegen tot belegen kazen. Topwijn. Verpakt per
6(6 flessen)

Dominio Del Plata Argentina

DOMINO DEL PLATA PINOT NOIR

81,89

13,65

Prachtige pinot-noir met een vleugje viognier.Gemaakt op 800 meter hoogteoog tegen het Andesgebergte. Meer fruit in de mond,
maar zeer aangename zuren en lekker als sloeberwijn.
Nieuw en uniek !! Lekker bij wit vlees, salades, open haard. Verpakt per 6(6 flessen)

DOMINO DEL PLATA SUSANA BALBO BRIOSO

168,65

28,11

Blend van Cabernet Sauvignon ,Malbec ,Cabernet Franc , Petit Verdot en Merlot . Lange afdronk, heerlijk dieprode wijn met prachtig
boeket. Topklasse!(6 flessen)

DOMINO DEL PLATA SUSANA BALBO MALBEC

105,49

17,58

Full body wijn met aroma's van rijp zwart en rood fruit in de afdronk. Soepele, elegante tannines en fijne zuren. Sappige, lange finish
met aroma's van koffie en leder.Prachtige volle wijn, heerlijk bij de open haard. Verpakt per 6(6 flessen)

DOMINO DEL PLATA SUSANA BALBO MALBEC MAGNUM

262,45

43,74

Full body wijn met aroma's van rijp zwart en rood fruit in de afdronk. Soepele, elegante tannines en fijne zuren. Sappige, lange finish
met aroma's van koffie en leder.Prachtige volle wijn, heerlijk bij de open haard. Verpakt per 6(6 flessen)

Douglas Green
DOUGLAS GREEN CHARDONNAY

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

44,43

7,41

Droge witte wijn met een citrustint en licht vanille op de achtergrond; eerlijke zuurtegraad bij de afdronk . Lekker bij vis en witvlees.
Verpakt per 6(6 flessen)

DOUGLAS GREEN CHARDONNAY / COLOMBAR

34,92

5,82

Ideale combinatie van de kwaliteit van de chardonnay en de exotische frisheid van de colombard-druif. Een mooie droge wijn, licht
van stuctuuur, lekker van smaak en erg fris. Verpakt per 6(6 flessen)

DOUGLAS GREEN CINSAUT / PINOTAGE

35,79

5,97

Aroma's van boter, amandelnoten en vanille; 2 maand op nieuwe eiken Never-vaten; mooie begeleider bij visgerechten.(6 flessen)

DOUGLAS GREEN DRY FINO SHERRY TRADITIONAL

76,52

12,75

36,52

6,09

Mooie droge sherry.. Niet plakkerig en toch krachtig van smaak en afdronk.(6 flessen)

DOUGLAS GREEN RIB SHACK RED

Heerlijk, lekker en easy-drinking BBQ wijntje. Ook gekoeld leuk om te drinken. Gemaakt van pinotage en shiraz. Verpakt per 6(6
flessen)

DOUGLAS GREEN ST. AUGUSTINE

55,76

9,29

mengeling van merlot, cabernet en shiraz; prachtige wijn met zeer goede prijs-kwaliteit-verhouding; ideaal bij pasta en kaas; een
aanrader! Heeft mooie tannines die de wijn nog mooier en krachtiger maken in de toekomst.(6 flessen)

DOUGLAS GREEN SUN KISSED

34,34

5,72

36,15

6,03

Half zoete frisse witte wijn! Voor voor de zoetebekken onder ons. Leuk als aperitiefje. (6 flessen)

DOUGLAS GREEN THE BEACH HOUSE RED

Gemaakt met shiraz - Mourvèdre - Viognier
Robijnrode kleur. Geuren van peper - moerbei
Smaken van koffie, zoethout, kokosnoot. Lekker bij gegrilde worstjes, varkenvlees, pizza, pasta, kaassnacks. Verpakt per 6(6 flessen)

DOUGLAS GREEN THE BEACH HOUSE ROSE

36,15

6,03

Donker zalmrooskleurig met geuren van framboos, aardbei, rode bes, rode pruim, kriek, witte peper. Blend van pinotage, merlot en
cabernet Sauvignon. Heerlijk zomers rosÃ©wijntje (6 flessen)

DOUGLAS GREEN THE BEACH HOUSE SAUVIGNON BLANC

36,15

6,03

Gemaakt met 80% Sauvignon Blanc en 20% Semilor
Lichtgele kleur met geuren van lemoen(gras), witte pompelmoes, groene appel, kruisbes, verse ananas. Fruitige afdronk en krokante
zuren.Lekker als aperitief, bij oesters, krabklauwen, sushi, garnalen, BBQ, zomerse salades, zachte geitenkaas. Verpakt per 6(6
flessen)

Ernie Els Wines Zuid-Afrika
ERNIE ELS BIG EASY

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

86,46

14,41

De Big Easy Red is vol en rijk maar toch zijdezacht van smaak. De Shiraz geeft smaak, de Cabernet structuur.De Big Easy Red is
een blend van maar liefst 6 druivensoorten: een mooie kruidige basis van Shiraz, een stevige tanninestructuur van de Cabernet
Sauvignon. De Mourvedre zorgt voor noten en bloemen, en de Cinsault en Viognier zorgen voor een exotisch geheel. Als laatste
zorgt de Grenache voor een zachte, zoete afdronk.
Door die combinatie is de Big Easy Red een rijke en toch zijdezachte wijn. Verpakt per 6(6 flessen)

ERNIE ELS BIG EASY CABERNET SAUVIGNON

52,98

8,83

100% Cabernet Sauvignon en op hout gerijpt.
Dieprode wijn droog en vol. Geuren van rode vruchten, potlood spaanders op de neus leiden tot een nieuwe toegang en volle sappige
smaak. Heerlijke zoute, hartige complexiteit met aantekeningen van grafiet en tabak - De tannines zijn immens, maar gepolijst, in
evenwicht gehouden door de levendige vrucht
Serveer temperatuur :16° - 18° C Houdbaarheid :6 jaar +
Gerecht :Lekker bij wit vlees, pasta, lam. Verpakt per 6(6 flessen)

ERNIE ELS BIG EASY CHENIN BLANC

53,00

8,83

De Big Easy White is gemaakt van 100% Chenin Blanc. De smaak is heerlijk fruitig: mango, guave en lychee. Tegelijkertijd proef je
de prettige zuren die zorgen voor een frisse smaak.
De wijn doet zijn naam zeker eer aan: Big, maar toch Easy. Dat is die typische Loire stijl. Een volle, lange afdronk waarin je de
sensatie van perzik en room ervaart. Serveer de wijn tussen de 8 en 10 graden. Erg lekker als aperitief, bij schaaldieren en
visgerechten. Verpakt per 6(6 flessen)

ERNIE ELS MERLOT

112,50

18,75

Op hout gerijpte droge rode zachte wijn met helder purpere kleur.
Geuren van kersen, pruim,rasferry en smaken van grafiet, tabak, immense tannine.Lekker bij rood vlees, wild en vooral BBQ. Verpakt
per 6(6 flessen)

ERNIE ELS PROPRIETOR S BLEND

143,10

23,85

Cabernet Sauvignon 55%, Shiraz 21%, Merlot 4%, Petit Verdot 9%, Cabernet Franc, 2%, Malbec 9% Zwart fruit. Grote intensiteit met
zachte tannines en lange afdronk. Een unieke wijn van 6 verschillende druifvariÃ«teiten. Een ware ontdekking! Topwijn en verpakt
per 6(6 flessen)

ERNIE ELS SIGNATURE

294,10

49,02

Cabernet Sauvignon (61%),Merlot (24%),Malbec (5%),
Cabernet Franc(5%),Petit Verdot(5%)
Alle druiven werden in aparte eikenvaten geplaatst en gerijpt. Aroma?s van bessen, mokka, en een voortdurende wisselwerking in
het glas. Heeft een lange evolutieduur, een ware ontdekking voor de kenner. Top-100 wijn!!! Verpakt per 6(6 flessen)

Fairview Zuid-Afrika
FAIRVIEW CABERNET SAUVIGNON LA CAPRA

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

43,92

7,32

Klassiek aroma met de intense smaak van aalbessen, cederhout en een kruidachtig karakter. Men krijgt een evenwichtige smaak met
de rijpe rijkdom vanhet fruit en elegante eik die de zuurtegraad van de wijn aanvult.
(6 flessen)

FAIRVIEW CHARDONNAY LA CAPRA

43,92

7,32

Rode appels en limoenen in de neus met een zachte toets van eikenhout. Het hout is subtiel maar goed geintegreerd. De wijn heeft
een mooie diepte met smaken van grapefruit en meloen. Verpakt per 6.
(6 flessen)

FAIRVIEW GOATS DO ROAM RED

44,40

7,40

Dieprode kleur; zacht fruit. Heerlijke volgens de stijl van Cotes du Rhone gemaakt. Licht toetsen van eik, gecombineerd met rijp fruit
en vriendelijke tannines. Direct drinkbare wijn. Verpakt per 6 flessen.(6 flessen)

FAIRVIEW GOATS DO ROAM WIT

44,43

7,41

Excellente droge wijn, toets van limoen. Deze volle witte, droge, niet op eik gelegen wijn is een blend met Rhonevarieteiten zoals
Grenache Blanc, Clairette Blanche en Crouchen blanche. Verpakt per 6 flessen. (6 flessen)

FAIRVIEW JAKHALSFONTEIN SHIRAZ

129,08

21,51

Prachtige shiraz, overladen met medailles. De wijndruiven werd geplukt in Swartland. Hierdoor hebben zij veel zon en warmte
gekregen. Intens donkere kleur, met prachtig hout. Kan nog 8 tot 10 jaar verder rijpen in goede omstandigheden. Verpakt per 6. (6
flessen)

FAIRVIEW LA BERYL BLANC

97,80

16,30

Mooie strokleurige zoete wijn, met uitgebalanceerde zuren. Een samenstelling van Chenin Blanc en Semillon. Rijpe perziksmaken en
abrikoossmaken, witte bloemgeuren met honingaroma. Lange afdronk.(6 flessen)

FAIRVIEW MALBEC LA CAPRA

54,01

9,00

Wijn heeft een heldere paars-rood kleur met voornamelijk aroma s van zwart fruit. Een medium tot volle wijn met hints van rijke, rood
fruit in de mond. Deze Malbec heeft een goed uitgebalenceerde tannine structuur met een sappige, kruidige afdronk. Gedurende 12
maanden gerijpt op Franse eiken vaten.
100% Malbec Lekker bij gebraden lamsvlees met een kruidenkorst. Ook lekker samen met BBQ, stoofvlees en struisvogelsteak.
Verpakt per 6(6 flessen)

FAIRVIEW PINOTAGE LA CAPRA

43,92

7,32

Het aroma bevat zoet fruit, peper en cederhout met een heleboel braambessen en rijpe pruimen. Goed gestructureerd door de
flexibele tannine en de verschillende lagen van het fruit die Ã©Ã©n voor Ã©Ã©n bovenkomen door het aroma. Verpakt per 6.
(6 flessen)

FAIRVIEW SAUVIGNON BLANC LA CAPRA

43,92

7,32

Klassieke groene peperaromas met kruisbessen, brandnetels en grone vijgen. Het gevoel in de mond bestaat uit een heerlijk
evenwicht van natuurlijke zuren afgezwakt door een subtiel mineraal. Verpakt per 6
(6 flessen)

FAIRVIEW SHIRAZ LA CAPRA

43,92

7,32

Het karakter van de Classic Paarl Shiraz met dik, expressief fruit en een peperachtige kruiding. De tannine is gerijpt en geÃ«volueerd
waardoor ze structuur geeft aan de wijn. Een echte publiekslieveling die zich blijft ontwikkelen in het glas. Verpakt per 6
(6 flessen)

FAIRVIEW SWEET RED

86,97

14,50

Heerlijke dieprode fruitige dessertwijn, perfect bij specifieke voorgerechten en of nagerechten . Bv. Foie Grass. Verpakt per 6. (6
flessen)

FAIRVIEW VIOGNIER LA CAPRA

43,92

7,32

Subtiel aroma met oranjebloesem en een snuifje lavendel. Het gevoel in de mond bestaat uit een invloed van zachte eik dat eindigt in
een rijke afdronk. Verpakt per 6.
(6 flessen)

FAIRVIEW VIOGNIER SPECIAL LATE HARVEST

65,34

10,98

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw
Zoete, frisse witte wijn. Heerlijk als aperitief of bij nagerechten. Ook goed bij voorgerechten die een zoete wijn verwachten. Verpakt
per 6.(6 flessen)

Fairview Zuid-Afrika

FAIRVIEWTHE GOATSFATHER

57,79

9,63

Lekkere rode fruitige wijn gestoeld op een pallet van Italiaanse druiven. Don Corleone&rsquo;s favoriet. Capice! Verpakt per 6(6
flessen)

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

Graham Beck Zuid-Afrika
GRAHAM BECK BRUT BLANC DE BLANC

MCC

98,94

16,49

Een 100 ten 100 Chardonnay Methode Cap Classique gemaakt van druiven die groeien in de kalkstenen grond van Robertson. Een
complexe volle wijn met gistend aroma en een romige complexiteit op de tong. Om van te genieten op zichzelf of met eten op elk
moment. Topvonkelwijn. Verpakt per 6(6 flessen)

GRAHAM BECK BRUT NV

MCC

89,44

14,91

Een klassieke Graham Beck. Deze Methode Cap Classique wordt bereid in de Robertson-kelder uit 50 ten 100 Chardonnay en 50 ten
100 Pinot Noir. Deze vonkelwijn wordt gekarakteriseerd door lichte, gistachtig aroma, een rijke zonnige complexiteit en licht
mousserend, waaruit zijn friste en finesse ontspringt. Groots met zeevruchten en lichte vleessoorten.(6 flessen)

GRAHAM BECK BRUT NV MAGNUM

94,74

33,36

Een klassieke Graham Beck. Deze Methode Cap Classique wordt bereid in de Robertson-kelder uit 50 ten 100 Chardonnay en 50 ten
100 Pinot Noir. Deze vonkelwijn wordt gekarakteriseerd door lichte, gistachtig aroma, een rijke zonnige complexiteit en licht
mousserend, waaruit zijn friste en finesse ontspringt. Groots met zeevruchten en lichte vleessoorten.(6 flessen)

GRAHAM BECK BRUT ROSE

MCC

98,01

16,34

Deze vonkelwijn heeft een mooie roze zalmkleur met aardbei-aroma. Deze zijn licht en gistig, met goede frisheid en een rijk romig
geheel op de tong.Beetje meer pinot dan chardonnay gebruikt. Verpakt per 6(6 flessen)

GRAHAM BECK BRUT ZERO

143,16

23,86

Top Venkelwijn, wordt in de beste restaurants ook in SA verkocht. Erg droog zonder enige toevoeging van suikers.
Heerlijk product. (6 flessen)(6 flessen)

GRAHAM BECK CHARDONNAY VIOGNIER GRAHAM BECK

46,98

7,83

Een mengeling van 87% chardonnay en 13% viognier. Citroenachtig, smaakvolle toetsen van de chardonnay, terwijl de viognier,
aromas van gedroogde perziken en abrikozen bijbrengt. Een uitbarsting van tropische smaken op de tong met een grote versheid en
een blijvende nasmaak. Smaakvol bij cassoulette, ribstuk , rijpe kazen en barbecue.
(6 flessen)

GRAHAM BECK COFFEESTONE CABERNET

96,34

16,06

182,01

30,33

(6 flessen)

GRAHAM BECK CUVEE CLIVE GRAHAM BECK

Nieuwe topvonkelwijn, een blend van chardonnay en pinot noir. Genoemd naar de onverwacht overleden zoon van 30 jaar van
Graham Beck. Clive was de gedoodverfde opvolger van zijn vader in de wijnbusiness, helaas. Topvonkelwijn in etui verpakt.
(6 flessen)

GRAHAM BECK GEORGES PINOT NOIR CHARDONNAY ROSE

46,97

7,83

Heeft 6 maanden op eik gelegen. Limoentoetsen met vanille en citrus. Prima bij gegrilde vis, zeevruchten en pastadishes. Gemaakt
van Pinot Noir en chardonnay. Lekker de hele namiddag en avond. Lekker neutraal en overal toepasbaar. Verpakt per 6(6 flessen)

GRAHAM BECK RAILROAD RED

36,23

6,04

Een blended van shiraz en cabernet sauvignon die in Franse eiken vaten heeft gelegen. Perfect bij kip, pasta en kaas. Verpakt per
6(6 flessen)

GRAHAM BECK SHIRAZ-CABERNET

43,27

7,21

Blend met 57 ten 100 Shiraz en 43 ten 100 Cabernet Sauvignon. De twee druiven werden eerst apart gefermenteerd. Daarna werd
de wijn 12 maanden op eik gelegd. De wijn heeft een rijke intense kleur. Je vindt er smaken van violetjes, mokka en chocolade in
terug. Perfect bij grill, lam en struisvogelfilet.(6 flessen)

GRAHAM BECK THE GAME RESERVE CHENIN BLANC

52,03

8,67

Sappige wijn van de typische Zuid-Afrikaanse Chenin Blanc met lagen van rijp tropisch fruit en een lange, zuivere en knapperige
nasmaak.
Gemaakt van Chenin Blanc met geuren en smaken van tropisch fruit, rijpe ananas, meloen, perzik, honingsmaken, citroen
Heerlijk bij gegrilde kip, gegrilde vis, rijke pastaschotels en goed gekruid voedsel, alfresco lunch, kaasschotel, papa s. Verpakt per 6(6
flessen)

GRAHAM BECK THE GAME RESERVE PINOTAGE

52,03

8,67

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw
Rijpe kersen, bramen en pruimen in de neus, rode bessen en specerijen in de mond. Een evenwichtige wijn en zijdezachte tannines.
Gemaakt van lekkere pinotage.Geuren en smaken van rijpe zwarte kers, vlierbes, aardbei, zwarte pruim, vanille, eik, peper, zoethout
Lekker bij cassoulette, geroosterd rood vlees, kangeroesteak, klein wild, pasta, BBQ, gorgonzola kaas. Verpakt per 6
(6 flessen)

Graham Beck Zuid-Afrika

GRAHAM BECK WATERSIDE CHARDONNAY

36,23

6,04

Blended van 86 ten 100 chardonnay en 14 ten 100 colombar die een korte tijd op hout gelegen heeft. Limoengeuren met tropisch fruit
in de neus, een palet van citrusvruchten, meloen en pompelmoes. Past goed bij zeevruchten, de Aziatische keuken en vegetarische
gerechten. Verpakt per 6(6 flessen)

Guardian Peak Zuid-Afrika
GUARDIAN PEAK FRONTIER

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

58,88

9,81

Geconcentreerde donker bessen, warme chocolade en exotische kruiden bevestigen deze heerlijke wijn. Perfect bij vleesgerechten
en overladen door prijzen. Knap staaltje van Rust & Vrede die dit huis als bijhuis heeft. Mooie volle wijn gemaakt van Cabernet
Sauvignon. Verpakt per 6(6 flessen)

GUARDIAN PEAK LAPA

131,19

21,86

Fantastisch nieuw product van Guardian Peak. Heerlijke dieprode Cabernet Sauvignon. Mooie ontwikkelingsmogelijkheden. Fijn op
eik gelegen. Kortom klassewijn in een prachtige fles. Topwijn gemaakt voor topdiners. Wordt vaak in de betere restaurants verkocht.
Verpakt per 6(6 flessen)

GUARDIAN PEAK MERLOT

57,72

9,62

Intense, jeugdige frambozensmaken. Geuren van rozen en Turkse heerlijkheden voor een veelbelovende wijn. Heerlijke jonge,
dynamische merlot. Verpakt per 6(6 flessen)

GUARDIAN PEAK SHIRAZ

57,72

9,62

Rijpe en veelzijdige wijn, met lichte bessen en pepersmaken op een exotische eikbasis. Medaillewinnaar en heerlijke afdronk. Lekker
bij wild en stoofpotjes. Verpakt per 6(6 flessen)

GUARDIAN PEAK SUMMIT

105,78

17,63

Shiraz 54 ten 100, Mourvedre 36 ten 100 en Grenache 10 ten 100. Mooi en verscheiden. Pure chocolade met vanille en kaneel.
Sterke mooi geintegreerde tannines die de wijn mooi zal laten rijpen. Heerlijk Rhonevariatie bedolven met verschillende prijzen. De
topwijn samen met Lapa bij Guardian Peak. Verpakt per 6(6 flessen)

Lismore estate
LISMORE CHARDONNAY

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

134,10

22,35

Heldere en vrij donkere gele kleur, geelgoud in de rand. Geuren en smaken van rijpe tropische vruchten met veel citrustonen. Zeer
fris met als tegenhanger houttonen. De neus is diep en vol en komt prachtig los, met zeer frisse citrustonen en ook hier vind je
tropisch fruit als perzik en meloen. De goede volle body is overtuigend en eindigt in een zeer lange en frisse citrus-achtige afdronk
met houttonen.
Topwijn. Verpakt per 6(6 flessen)

LISMORE SAUVIGNON BLANC BARREL FERMENTED

103,80

17,30

146,76

24,46

(6 flessen)

LISMORE SYRAH

Een van de beste Syrah's van Zuid-Afrika. Zachtjes in houten vaten gerijpt., Fascinerende neus met aroma s van bloemen, rozen,
bessen, confituur. Lijkt zo uit de Rhone -vallei te komen. Mooie tannins en lange afdronk. Topwijn (6 flessen)(6 flessen)

LISMORE VIOGNIER

170,76

28,46

n de neus rijpe perzik en abrikoos met tonen van honing en vanille door het houtgebruik. In de mond frisse zuren, romige structuur en
citrusfruit in de lange afdronk. Heerlijke diepe viognier, lekker bij mooie vis, kazen, maar ook wit vlees. Topwijn.De kleur is
geel/lichtgeel over de tong. Zuiver, helder en fonkelend.
In de neus wat vettig abrikoos/perzikfruit. Diep en
breed. Licht citroen. Mooie balans. Wat rokerig/hout en licht boterig.
Op de tong direct een zeer prettig mondgevoel. Mooie zachte zuren gecombineerd met honingtonen. Zeer intens en
zeer breed. Rijk. De ronde en zachte zuren treden door in de mid-palate én in de brede afdronk die het heerlijk afsluit met een mooi
citroentje. Verpakt per 6(6 flessen)

LISMORE VIOGNIER AGE OF GRACE

103,80

17,30

In de neus rijpe perzik en abrikoos met tonen van honing en vanille door het houtgebruik. In de mond frisse zuren, romige structuur
en citrusfruit in de lange afdronk. Heerlijke diepe viognier, lekker bij mooie vis, kazen, maar ook wit vlees. Topwijn.De kleur is
geel/lichtgeel over de tong. Zuiver, helder en fonkelend.
In de neus wat vettig abrikoos/perzikfruit. Diep en
breed. Licht citroen. Mooie balans. Wat rokerig/hout en licht boterig.
Op de tong direct een zeer prettig mondgevoel. Mooie zachte zuren gecombineerd met honingtonen. Zeer intens en
zeer breed. Rijk. De ronde en zachte zuren treden door in de mid-palate én in de brede afdronk die het heerlijk afsluit met een mooi
citroentje. Verpakt per 6(6 flessen)

Meerlust Zuid-Afrika
MEERLUST CHARDONNAY

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

119,43

19,90

Goudkleurige wijn, met aroma van honing, citroen en linde. Heeft een boterachtige structuur met een boeket van geroosterde
hazelnoten, nougat, marsepein en witte chocolade. Perfecte begeleider bij alle fijne voedingswaren. Heeft op jong en oude eik
gelegen. Topwijn verpakt per 6(6 flessen)

MEERLUST MERLOT

114,93

19,15

Diep rode kleur met een fruitig boeket van cassis en pruimen. Zeer volle smaak met fijne tannines en een perfect balans. Rijpt mooi
tot 12 jaar. Perfect bij vlees. Heeft 18 maandan op eik gelegen en 2 jaar in de fles gerijpt alvorens deze wijn op de markt kwam.
Topwijn verpakt per 6(6 flessen)

MEERLUST PINOT NOIR

137,14

22,86

Ajuinkleurige wijn met smaken van wilde bessen en zwarte truffel. Een beetje gerookt en gekruid met aroma van champignons.
Mooie begeleider van heerlijke gerechten. Heeft 15 maanden op hout gelegen en 3 jaar in de fles gerijpt. Topwijn verpakt per 6(6
flessen)

MEERLUST RUBICON

161,10

26,85

Diep paarse kleur, met een boeket van gekruide tabak en sigaren. Mooi gebalanceerd en rijpt prachtig. Aanrader! 70 ten 100
Cabernet Sauvignon, 15 ten 100 Merlot en 15 ten 100 Cabernet Franc. 24 maanden op hout en 24 maanden in de fles gerijpt.
Topwijn! Verpakt per 6.(6 flessen)

Montgras Chili
MONTGRAS AMARAL SAUVIGNON BLANC

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

48,60

8,10

Frisfruitige wijn met aroma's van limoen en mandarijn in de afdronk. Krokante zuren. Minerale finish met hints van versgemaaid gras.
Voorlopig Actie 6+3. (6 flessen)

MONTGRAS ANTU NINQUEN CABERNET SAUV. CARMENERE.

69,04

11,51

Intense, sterke wijn met mooie aroma's van zwart fruit, stevige tannines en zuren en een krachtige, lange finish. Geuren van cassis,
zwarte kers, braambes, cederhout, vanille, witte peper, zoethout. Past goed bij gegrild en gebraden rood vlees, wild, truffels,
champignons en harde kazen.Verpakt per 6(6 flessen)

MONTGRAS CABERNET FRANC ANTU

107,16

17,86

Een volledige Cabernet Franc die gelimiteerd wordt geproduceerd. In de geur heeft deze antu zwart fruit, rook, vanille, hout, pruimen,
tabak en nog zo vele meer ongekend. De smaak is deze Antu Limited Cabernet Franc een juweel! Vol en complex, veel zwart fruit en
terug kerende geur hinten. Vooral veel zwart fruit, vanille en tabak! TOPPER. Lekker bij rood vlees en verpakt per 6(6 flessen)

MONTGRAS CABERNET SAUVIGNON

32,09

5,35

Medium body wijn boordevol cassis aroma in de afdronk, met mooie zuren en nog stevige tannines.
Geuren van cassis, braambes, kruidnagel, koffieboon, eik, vanille . Lekker bij rood vlees, pasta's met tomatensaus, pizza en harde
kazen.Verpakt per 6(6 flessen)

MONTGRAS CABERNET SAUVIGNON RESERVA

47,55

7,93

Full body wijn met zachte tannines die mooi in balans zijn met de fruitige aroma's en de zachte zuren. Lange finish met
karamelachtige nasmaak.Smaken van bosbes, cassis, leder, vijg, cederhout, vanille, karamel. Perfect bij gegrild en gebakken rood
vlees, wild en harde kazen.
(6 flessen)

MONTGRAS CARMENERE RESERVA

47,55

7,93

Full body wijn met ronde, elegante tannines. Mooie balans tussen de zuren en de zoetheid van de alcohol. Lange finish.
Smaken van braambes, zwarte bes, pruim, sojasaus, eik, vanille.
Goede begeleider bij rood vlees, wild, geroosterde lamsbout en harde kazen.Verpakt per 6
(6 flessen)

MONTGRAS CARMENERE/SHIRAZ

33,90

5,65

Zeer toegankelijke wijn met fijne aroma's van rood fruit in de afdronk. Zachte zuren en milde tannines zorgen voor een aangename
finish met lichte houttoets.Smaken van cassis, rode bes, rode pruim, zwarte bes, braambes, cederhout, vanille, cacao. Ideaal bij
pastagerechten,gegrild lamsvlees,BBQ en halfzachte kazen. Verpakt per 6(6 flessen)

MONTGRAS CHARDONNAY

31,36

5,23

Medium body wijn met fris zuren en fruitig aroma. Goede balans tussen de zuren en het beetje restsuikers aanwezig in de wijn.
Medium finish.
Geuren van citrus, mango, banaan, perzik.
Lekker bij rauwe of bereide schelpdieren, pasta met zeevruchten,
( gegrilde ) vis, fijne vleeswaren en halfdroge en droge geitenkaas. Verpakt per 6(6 flessen)

MONTGRAS CHARDONNAY RESERVA

47,55

7,93

Zachte, ronde wijn met aangename fruitaroma's en mooie zuren. Harmonieuse finish. Smaken met citroen, peer, nectarine, ananas,
eik, vanille. Lekker bij Sint-Jakobsschelpen, gebakken ganzenlever,wit vlees met romige sausen, zachte geitenkazen. Verpakt per 6(6
flessen)

MONTGRAS INTRIGA CABERNET SAUVIGNON

108,83

18,14

Intriga Cabernet Sauvignon is een geweldig glas wijn uit Chili. Door de strenge druif selectie en de houtlagering krijgt de Intriga
Cabernet Sauvignon een volle dikke structuur met veel zwart fruit. Het klimaat met veel zon uren geven hem de lange afdronk. Deze
wijn is een aanrader bij een lekker stukje wild, pittige vlees gerechten en hazenpeper. Verpakt per 6(6 flessen)

MONTGRAS MERLOT

32,09

5,35

Medium body wijn met zachte tannines, mooie zuren en fruitige afdronk. Aroma's van cassis, koffie, chocolade, eik, vanille. Lekker bij
rood vlees, champignons en harde kazen. Verpakt per 6
(6 flessen)

Montgras Chili
MONTGRAS NINQUEN

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

130,68

21,78

Complexe geur van rijp roodfruit, zwarte bessen, wilde aardbeien, een toets cederhout, vanille en cacao. In de smaak Zeer
aangename, volle, eminent drinkbare wijn, met een goede balans tussen rijp rood fruit en de fraaie tannines die afkomstig zijn van de
hout lagering. Lange afdronk. Topwijn van Montgras. Gemaakt van Shiraz en Cabernet Sauvignon. Verpakt per 6(6 flessen)

MONTGRAS PINK SIN ROSE

31,58

5,26

Frisse, sappige wijn met aroma's van roze pompelmoes in de afdronk. Naar de finish toe een mooie kruidige toets. Verpakt per 6(6
flessen)

MONTGRAS QUATRO RESERVA

58,73

9,79

Complexe wijn met intense fruitaroma's, een aangename eiktoets en zachte zuren. Lange, soepele tannines en een lang
aanhoudende finish. Aroma's van rode bes, zwarte bes, pruim, vijg, zwarte peper, eik, vanille, specerijen.
Ideale begeleider bij gegrild en gebraden rood vlees, wild,lamsvlees, schapenvlees, eend en harde kazen. Verpakt per 6
(6 flessen)

MONTGRAS SAUVIGNON BLANC

31,36

5,23

Goed gebalanceerde wijn met frisse zuren. Medium finish met frisse nasmaak. Smaken van citrus, witte perzik, tropisch fruit. Lekker
bij oesters,zeevruchten, gegrilde vis, fijne vleeswaren, geitenkaas. Verpakt per 6(6 flessen)

MONTGRAS SHIRAZ ANTU NINQUEN

69,04

11,51

Krachtige wijn boordevol aroma's van zwart fruit. Zijdezachte, soepele tanninestructuur met fijne zuren. Lange, subtiele finish. Geuren
van zwarte bes, zwarte kers, zwarte peper, vanille, eik, geroosterd brood, koffie. Past goed bij rood vlees, wild, casseroles, rijke
aromatische gerechten en harde, sterke kazen. Heerlijk en verpakt per 6(6 flessen)

MONTGRAS XX ANOS CABERNET/CARMENERE

47,77

7,96

Wegens de 20 ste verjaardag van Montgras hebben zij een speciale wijn gemaakt, namelijk de XX Celebration Serie . Deze wijn is
gemaakt van de top druiven uit Chili namelijk de Cabernet en Carmenere. Dat geeft deze wijn een waanzinnige geur van zwart fruit
en vanille. De smaak is prachtig, vol en complex met veel zwart fruit en een kleine dosis vanille, cacao en tabak. Super mooie zachte
afdronk! Verpakt per 6(6 flessen)

MORGENSTER EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
Heel aangename olijfolie, verschillende prijzen gewonnen. Zacht met notensmaak. Topproduct.
Verpakt per 6(6 flessen)

69,27

11,54

Morgenster Zuid-Afrika
LOURENS RIVER VALLEY MORGENSTER

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

108,03

18,00

Een zachte, klassieke rode wijn. De wijn is krachtig, met hoge aciditeit, een beetje kruidig (door franse eik) met nobele en zachte
tannines. Diepe pruimenrode kleur, aroma van kersen, zwarte bosbes, zoethout, vanille, specerij en hout, tweede neus van aardse
tonen en champignons.
Lekker bij gebakken of gegrild rood vlees of haarwild, met pittige sausen. (6 flessen)

MORGENSTER

204,80

34,13

Een volle, sterke rode wijn, rijk aan tannines. Deze wijn is krachtig, sterk en complex met tannines die doorwegen in de smaak, en
met een complexe geur. De wijn is typisch nogal rijk en vettig en hebben doorgaans een erg lange afdronk. Aroma van zwarte
kersen, cassis en aardbeien, toast en cederhout, goede balans tussen tannines en zuren, mondvullend met elegantie en fijne finale.
Prima bij gebakken of gegrild rood vlees of haarwild, met pittige sausen. Topwijn. Verpakt per 6 in houten kist. en gemaakt van
Merlot, petit verdot en cabernet sauvignon. (6 flessen)

Oude Kaap Zuid-Afrika
OUDE KAAP CABERNET SAUVIGNON RESERVE

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

41,09

6,85

Heerlijke dieprode cabernet, mooi in de neus en zachte, gevoelige afdronk. Prijs/kwaliteit een aanrader. Verpakt per 6(6 flessen)

OUDE KAAP CHARDONNAY (VAATJE 4 X 3L)

57,08

14,27

Vaatjes droge witte wijn; ideaal bij bbq of feestjes; handig drukknopje om je te bedienen. 25 glaasjes te schenken, makkelijk op te
bergen in de ijskast. Vacuum verpakt en blijft dus lang lekker en ok. (4 flessen)

OUDE KAAP CHARDONNAY RESERVE

37,17

6,20

Lichte fruitige chardonnay, voor de chardonnay-drinker een genot. Lekker fris en vettig en dus vol van smaak. Verpakt per 6.(6
flessen)

OUDE KAAP CHENIN BLANC

27,88

4,65

Droge witte wijn; fruitig karakter; mooie balans van zuurtegraad; lekker bij vis en schaaldieren; uitverkozen uit 85 huiswijnen.
Verpakt per 6. (6 flessen)

OUDE KAAP CINSAUT / RUBY CABERNET (4X3L VAATJE)

62,80

15,70

28,60

4,77

33,47

5,58

Allround-wijn drinkklaar voor alle feestjes. 25 heerlijke glazen. (4 flessen)

OUDE KAAP ELEGANT WIT
Fruitige witte wijn; zoet karakter;mooi voor op het terras bij een leuk weertje. (6 flessen)

OUDE KAAP KLASSIEK ROOD

Allround-wijn drinkklaar voor alle feestjes. Lekker bij heel veel gerechtjes, ook fris lekker te drinken. Verpakt per 6(6 flessen)

OUDE KAAP KLASSIEK WIT

28,60

4,77

28,97

4,83

Allround-wijn drinkklaar voor alle feestjes, gemaakt van sauvignon blanc. Verpakt per 6(6 flessen)

OUDE KAAP PINOTAGE BLANC DE NOIR - ROSE

Rose met typische pinotagegeuren en smaken; droog-fruitig. Zeer neutraal en makkelijk drinkbaar. Verpakt per 6(6 flessen)

OUDE KAAP RESERVER PINOTAGE

37,17

6,20

Jonge fruitige, droge rode wijn; aangenaam om drinken; droge afdronk. Bij vleesgerechten of kazen. Verpakt per 6(6 flessen)

Ridgeback Zuid-Afrika
RIDGEBACK CABERNET SAUVIGNON RIDGEBACK

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

85,38

14,23

Deze wijn heeft een volle, rijpe, klassieke bloemensmaak met een zwarte bessenaroma. Mooie structuur met fijne tannines, met
cassis fruit en een minerale lange afdronk. Lekker bij wit vlees.Topwijn. Verpakt per ++6(6 flessen)

RIDGEBACK HIS MASTER CHOICE RIDGEBACK

104,33

17,39

Een geconcentreerde wijn met een combinatie van donker fruit, lavendel en een aroma van abrikoos en witte perzik. Smaken van de
Rhone-wijnen zijn hierin terug te vinden. Een soepele wijn, met tannines en mooie mineralen. Gemaakt van shiraz, mourvedre,
erenacht en viognier. Topwijn. Verpakt per 6(6 flessen)

RIDGEBACK JOURNEY

82,18

13,70

Aroma van pruimen, zwarte kers, donkere chocolade, eik en mineralen Zeer rijp fruit met stevige tannines met mooie smaken.
Lange elegante afdronk. Lekker bij rood vlees, gegrilde schotels en stoofpotjes. Topwijn gemaakt van een bordeaux blend. Verpakt
per 6(6 flessen)

RIDGEBACK MERLOT

85,38

14,23

Verfijnd. Fruitige en licht vegetale tonen die een aangename balans vormen in de neus. Een volfruitige, rode wijn met een lichte
kruidigheid. Deze merlot heeft een opvallend krachtige structuur en lange afdronk . Donkerrood met een oranje-rode rand. Perfect bij
uw stevigere vleesgerechten al dan niet vergezeld van een romige saus.Verpakt per 6
(6 flessen)

RIDGEBACK NATURAL SWEET WINE

103,89

17,32

Een superzoete dessertwijn van pompelmoes, oranjebloesem, ananas en witte perzik gecombineerd met een mooie zuurtegraad.
IJskoud drinken ! Gemaakt van Viognier. Erg lekker. Verpakt per 6
(6 flessen)

RIDGEBACK SAUVIGNON BLANC

65,19

10,87

Een frisse smaak van limoen, peer en litchie geven een mooie afdronk die tevens naar passievrucht smaakt. Mooie mineralen die
worden waargenomen bij de afdronk. De druiven werden met de hand geplukt en de wijn bevat 100 procent sauvignon blanc. Heerlijk
fris en fruitig met prachtige zuren. Verpakt per 6(6 flessen)

RIDGEBACK VANSHA RED

45,59

7,60

45,59

7,60

Intens rode kleur met rood fruit en rijpe pruimen. Veel sappig fruit!
Een lange, intense afdronk. Lekker wijntje voor bij rood vlees en pasta. Verpakt per 6
(6 flessen)

RIDGEBACK VANSHA WHITE

Mooie licht gele kleur. Een breed spectrum van tropisch fruit door de chenin blanc, frisse zuren door de sauvignon blanc en een toets
van witte perzik door de rijping van viognier op houten vaten.
Zeer lekker bij zomersalades, gevogelte, romige pasta en zeevruchten. Geuren van tropisch fruit en perzik.
Gemaakt van chenin
blanc, sauvignon blanc en viognier. Verpakt per 6
(6 flessen)

RIDGEBACK VIOGNIER

71,39

10,89

Verfijnde en complexe witte wijn met goede balans in zuren. Zachte neus van o.a. vanille en tonen van abrikoos, perzik en bloesem.
Volle overtuigende smaak. Een wijn met een duidelijk expressief karakter. Om nu te drinken of om een aantal jaren weg te leggen..
Lekker bij stevige maaltijd of om zo te genieten! Verpakt per 6
SUPER PROMO(6 flessen)

Rijk s Estate
RIJK S CHENIN BLANC PRIVATE CELLAR

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

97,50

16,25

Goudgeel van kleur. Een geur waarin rijpe ananas, abrikoos en amandel. Een fraai rond palet aan smaken waarin het hout mooi is
verweven en een filmende afdronk met veel lengte. Lekker bij visgerechten met een rijke saus als beurre blanc. Ook bij stevige,
gekruide, geroosterde vis. Wit vlees en gevogelte zoals parelhoen of fazant.De Rijk s Chenin Blanc is één van de twee
Zuid-Afrikaanse Chenins met SUPER CHENIN status, welke wordt toegekend op basis van jaarlijkse blindproeverijen voor de WINE
Magazine Chenin Blanc Challenge.(6 flessen)

RIJK S CHENIN BLANC RESERVE

135,36

22,56

Heldere gouden kleur met een groene tint. In de neus duidelijk aroma s van rijp fruit als ananas, perzik of abrikoos, ook iets van
houtrijping, vanille. In de smaak komt het fruit terug, stevig en intens, maar ook elegant met verder amandel, iets boter. De structuur
is vol en romig, alles in een goede balans met de heldere zuren, die voor een aangename frisheid zorgen.Stevige visgerechten,
geroosterd, gebakken of gegrild met rijke sauzen zoals beurre blanc maar ook bij voor- en tussengerechten van blank
gevogelte/blank vederwild , kalfsvlees en bijv. zwezerik en bij gerechten met paddestoelen. Verpakt per 6(6 flessen)

RIJK S CHENIN BLANC TOUCH OF OAK

65,88

10,98

Licht geel in de kleur. Een geur waarin kruiden als kamperfoelie, fruit denk aan rijpe ananas, abrikoos en een vleugje hout. De smaak
is soepel, naast voldoende fruit biedt de wijn een elegante frisheid, milde zuren en kenmerken van subtiel houtgebruik. Stevige
visgerechten, geroosterd, gebakken of gegrild met rijke sauzen zoals beurre blanc maar ook bij voor- en tussengerechten van blank
gevogelte/blank vederwild , kalfsvlees en bijv. zwezerik en bij gerechten met paddestoelen. Verpakt per 6.(6 flessen)

RIJK S ESTATE SYRAH

84,84

14,14

Intens, donkere kleur. Een complexe geur waarin zwarte peper, salmiak en zwarte bessen elkaar beconcurreren. Goede
houtintegratie in de krachtige smaak met royaal fruit en sap en een stevige tanninestructuur.Bij lamschouder of lamsbout. Rood vlees,
wild en een breed scala aan gerecht. Verpakt per 6(6 flessen)

RIJK S MCC BRUT

98,94

16,49

160,62

26,77

(6 flessen)

RIJK S PINOTAGE PRIVATE CELLAR

Diep, donkerrood van kleur. In de geur het typische zondoorstoofd aroma van de pinotage, wat bananenblad en rijpe kersen. De
smaak heeft een touch van vanille, is kruidig met rijp kersenfruit en een enorme concentratie met ronde, rijpe tannines. Zeer lange
afdronk. Diverse rood vleesgerechten. Reepeper, hazebout. Rood vlees van de grill, met knoflook. Verpakt per 6(6 flessen)

RIJK S PINOTAGE TOUCH OF OAK

84,84

14,14

Mooie donkerrode kleur. Royale geur van fruit als pruim, kers en aardbei, ook iets eiken. Goede voortzetting van het fruit in de
smaak, die verder vol en elegant is, opnieuw bescheiden eiken, sappig, iets kruiden met in de afdronk vriendelijke tannine.Serveren
bij gerechten van rood vlees, rood-, haarwild en vederwild zoals eend en gans, lamsvlees mits niet te jong en bij stoofgerechten,
stevige kazen en blauwaderkazen. Verpakt per 6(6 flessen)

RIJK S SHIRAZ PRIVATE CELLAR

110,10

18,15

Intens, donkere kleur. Een complexe geur waarin zwarte peper, salmiak en zwarte bessen elkaar beconcurreren. Goede
houtintegratie in de krachtige smaak met royaal fruit en sap en een stevige tanninestructuur.Bij lamschouder of lamsbout. Rood vlees,
wild en een breed scala aan gerecht. Verpakt per 6(6 flessen)

Rust en Vrede Zuid-Afrika
RUST & VREDE 1694

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

619,68

103,28

57% Shiraz, 43% Cab Sauvignon.
Diepe intense rode kleur met impressies van cederhout en likeuraroma s. Op de neus mooi verspreide geuren van bessen. De wijn
heeft een prachtige lange afdronk met een plezier van evenwicht en volheid. Topwijn van een tophuis.
(6 flessen)

RUST & VREDE CABERNET SAUVIGNON

134,88

22,48

Elegant, maar krachtig; het droge aardse karakter is typisch voor de streek van Stellenbosch. Bewaarwijn, pas echt mooi drinkklaar
vanaf 2007. Zwarte bessen, cassis, cedar en wilde paddestoelen, allemaal terug te vinden in dit klasseproduct. Geraffineerde,
elegante tannines met subtiele, mooi versmolten zuren. Lekker bij rood vlees, wild, steak champignon en harde kazen. Verpakt per 6
(6 flessen)

RUST & VREDE ESTATE WINE

201,95

33,66

Topper van internationale allure; 59 ten 100 cabernet sauvignon, 27 ten 100 shiraz, 14 ten 100 merlot; een combinatie van vruchtige
aromas en vanille; bewaarwijn tot 15 jaar. Top 100 wijn in de wereld en dit reeds 6 jaar lang. Prachtprodukt dat elke goede wijnkelder
moet bezitten. Smaken van rozeblaadjes, cassis, pruim, zwarte kers, pruimedant, eik, vanille, witte peper, kruidnagel, mokka,
chocolade, fynbos thee. Perfect bij gegrild en gebraden rood vlees, wild, champignons, truffels en harde kazen. Verpakt per 6(6
flessen)

RUST & VREDE MAGNUM 1.5 L.

283,53

70,88

Topper van internationale allure; 59 ten 100 cabernet sauvignon, 27 ten 100 shiraz, 14 ten 100 merlot; een combinatie van vruchtige
aromas en vanille; bewaarwijn tot 15 jaar. Top 100 wijn in de wereld en dit reeds 6 jaar lang. Prachtprodukt dat elke goede wijnkelder
moet bezitten. Smaken van rozeblaadjes, cassis, pruim, zwarte kers, pruimedant, eik, vanille, witte peper, kruidnagel, mokka,
chocolade, fynbos thee. Perfect bij gegrild en gebraden rood vlees, wild, champignons, truffels en harde kazen.(4 flessen)

RUST & VREDE MERLOT

87,60

14,60

Enorme aromatische wijn waarbij de houtveroudering sterk naar voren komt; dieprode kleur en een ongecompliceerde zachtheid.
Bessen, witte chololade, nootjes en roosaroma, allerlei smaken die te ontdekken zijn in deze mooie klassieke Merlot.Mooi op eik
gelegen, wel gebalanceerd, mooie zoet-zuur verhouding. Te bewaren tot 2012!
Mooie begeleider bij gegrild rood vlees, hertewild, truffels en harde kazen. Verpakt per 6
(6 flessen)

RUST & VREDE SHIRAZ

134,88

22,47

Robuuste shiraz met aards karakter; heeft al verschillende medailles op zijn naam staan. Heerlije zachte wijn. Donker, diepe rode
kleur. Kersen, leer, gerookte bacon met een vleugje eik.
Ongeloofelijke fusie van peper, kruiden, kersen, eucalyptus en bloemen. Lange elegante afdronk.
Lekker bij gegrild en gebraden rood vlees, wild en harde, pittige kazen.Verpakt per 6(6 flessen)

RUST & VREDE SYRAH SINGLE VINEYARD

467,88

77,98

Heerlijke dieprode Syrah gemaakt van het beste van het beste.
Kleine opbrengst, de meest fantastische druiven van het estate. Kortom een wereldtopper en dus beperkt te verkrijgen. Het beste
van Rust & Vrede in een fles. Heerlijk bij wild en fijne vleeswaren.
Verpakt per 6(6 flessen)

RUST & VREDETHE STELLENBOSCH RESERVE VANDERSTEL

123,36

20,56

Mooie dieprode blended van cabernet sauvignon ,shiraz ,merlot en cabernet franc met een kleur van Karmijn rood en geuren van
witte peper met toetsen van donkere bessen. Heerlijke wijn bij geroosterd vlees . Verpakt per 6
(6 flessen)

Schoone Gevel Zuid-Afrika
SCHOONE GEVEL CHARDONNAY

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

41,94

6,99

Subtiele houttoetsen met een verrassende prijs-kwaliteitsverhouding; ideale huiswijn.Menig restaurant werkt met dit product en
terecht. De prijs-kwaliteit ligt uitstekend. Heerlijk bij lichte voorgerechten of als aperitief,bij schaaldieren en vis. Verpakt per 6(6
flessen)

SCHOONE GEVEL MERLOT

41,94

6,99

Heel fijne merlot; ideale huiswijn; mooie rode kleur en lekkere afdronk; 16 maand op Nevervaten gelegen. Perfecte prijs-kwaliteit,
heerlijk bij rood vlees. Krachtige afdronk, ideaal voor de restaurants! Lekker bij rood vlees, wild en BBQ. Verpakt per 6(6 flessen)

SCHOONE GEVEL MERLOT MAGNUM

85,16

14,19

Heel fijne merlot; ideale huiswijn; mooie rode kleur en lekkere afdronk; 16 maand op Nevervaten gelegen. Perfecte prijs-kwaliteit,
heerlijk bij rood vlees. Krachtige afdronk, ideaal voor de restaurants! Lekker bij rood vlees, wild en BBQ. Verpakt per 6(6 flessen)

Somerbosch Zuid-Afrika
SOMERBOSCH CHENIN BLANC

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

29,48

4,91

Ideale huiswijnbegeleider bij alle voorgerechten en visgerechten. Lekker fruitig, fris en makkelijk inzetbaar bij vele etentjes. Heerlijk bij
schaal- en schelpdieren, pasta met zeevruchten, gegrilde vis,fijne vleeswaren en salade met geitenkaas. Verpakt per 6(6 flessen)

SOMERBOSCH SHIRAZ-MERLOT

31,22

5,20

Heerlijke complexloze rode wijn die perfect als huiswijn of tafelwijn kan gebruikt worden en die bij erg veel gerechten gewoon lekker
is. Ook prima bij bbq en feestjes.Goede begeleider bij gegrild rood vlees,BBQ,pasta's en romige kazen van geitenmelk of koemelk.
Verpakt per 6(6 flessen)

Vilafonté
VILAFONTE SERIES C

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

325,39

54,23

82 ten 100 cabernet Sauvignon, 9 ten 100 merlot, 7 ten 100 cabernet Franc, 2 ten 100 Malbec. Zeer intense wijn met diep
geconcentreerd fruit. Mooie jonge eik dat mooi samengaat met het fruit. Topper en luxurywine. Prachtig product van de
Warwickfamily. Smaken van cassis, braambes, zwarte peper, chocolade, eik, vanille. Lekker bij gegrild en gebakken rood vlees, wild,
truffels, champignons en harde kazen.
(6 flessen)

VILAFONTE SERIES M

274,86

45,81

41 ten 100 merlot, 15 ten 100 malbec, 39 ten 100 cabernet sauvignon en 4 ten 100 cabernet franc. Topwijn van uitzonderlijke klasse.
Fantastische afdronk, heerlijke luxurywine. Heerlijke geuren van rode pruim, framboos, cassis, eik, vanille. Lekker bij gegrild en
gebraden rood vlees, wild en harde kazen.(6 flessen)

VILAFONTE SERIOUSLY OLD DIRT
(6 flessen)

135,36

22,56

Warwick
WARWICK BLACK LADY

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw

135,91

22,65

In dit eerbetoon van Warwick wordt de donkere zijde geÃ«erd. Een inktzwarte kleur kolkt in een schitterende paarse poel. De aroma
van het hout van een sigarenkistje en geroosterde amandelen om zo een mysterieuze aura te creÃ«ren en de interesse van de
smaakpapillen te wekken. Deze extravagante syrah is eerst overweldigend maar we raden u aan geduld te hebben. Drink deze wijn
alleen in intieme kring.
(6 flessen)

WARWICK CABERNET FRANC

135,91

22,65

100% zuivere cabernet franc ; heerlijke dieprode kleur; aanrader voor de liefhebbers van deze druif. Lekkere geplette aardbeien op
de neus! 5 rode sterren in de wijnbijbel. Topwijn. Heerlijk bij goed stuk vlees. Verpakt per 6(6 flessen)

WARWICK PROFESSOR BLACK SAUVIGNON BLANC

69,55

11,59

Heerlijke fruitige en volle sauvignon,frisse geuren van pompelmoes met een lange en krachtige afdronk. Is in zijn klasse en topper,
perfect bij vis. Aanrader.
Geuren van tropisch fruit, kruisbes, mango, groene vijg, meloen. Lekker bij
schaal- en schelpdieren, zeevruchten, oesters, gegrilde vis, wit vlees en salade met geitenkaas.
(6 flessen)

WARWICK THE FIRST LADY CABERNET SAUVIGNON

54,89

9,15

Aangenaam drinkbare full body wijn met soepele, rijpe en gepolijste tannines. Cabernet met merlot gemengd. Smaken van rijpe
zwarte bessen, braambes, donkere chocolade, zwarte peper, kruidnagel, munt Heerlijk bij lasagne, stoofpotjes, geroosterd of
gebakken vlees, halfharde of harde kazen.
(6 flessen)

WARWICK THE FIRST LADY CABERNET SAUVIGNON MAGNUM

128,28

21,38

Aangenaam drinkbare full body wijn met soepele, rijpe en gepolijste tannines. Cabernet met merlot gemengd. Smaken van rijpe
zwarte bessen, braambes, donkere chocolade, zwarte peper, kruidnagel, munt Heerlijk bij lasagne, stoofpotjes, geroosterd of
gebakken vlees, halfharde of harde kazen.
(6 flessen)

WARWICK THE FIRST LADY ROSE

54,45

9,15

Heerlijke mooie droge rose gemaakt van de pinotage-druif. Mooie zalmkleurige kleur met frisse zuren en lekker als aperitief of bij
eten. Lekker bij tonijn, groene salades, scampi s.
Verpakt per 6(6 flessen)

WARWICK THE FIRST LADY UNOAKED CHARDONNAY

54,89

9,15

Van Chardonnay ben je die typische eikenhouten smaak gewend. Niet de First Lady, laat je verrassen en merk dat een Unoaked
Chardonnay nog lekkerder is!
Deze Chardonnay heeft een krachtige en sappige smaak, met perzik, peer, en tegelijk een heerlijke frisheid. Soepele en droge witte
wijn. De wijn heeft een spetterende geur met ananas, mango, bloemen en een heerlijk vleugje citrus.
Heerlijk als aperitief, maar ook goed te combineren met gerookte zalm, caesar's salade, garnalencocktail of een varkenskotelet.(6
flessen)

WARWICK THE WHITE LADY CHARDONNAY

97,50

16,25

Prachtige zuivere en zeer volle chardonnay, gouden prijswinnaar op wijnmondiale Brussel 2002. Uitstekende keuze. Prima
Bourgognewijn met krachtige volle smaak. Uitstekende begeleider van fijne voorgerechten en visgerechten. Wordt verdeeld bij de
betere restaurants. Aroma van limoen, appel, peer, eik, vanille, butterscotch .
Lekker bij zalmcarpaccio, oesters, gegrilde vis, halfdroge of droge geitenkaas. Topwijn
(6 flessen)

WARWICK THREE CAPE LADIES

110,64

18,44

49 ten 100 cabernet sauvignon, 25 ten 100 merlot en 26 ten 100 pinotage. Won in 2001 de Michelangeloprijs voor beste blend. Zilver
op de mondiale du vin in Brussel 2002! Behaalde 91 punten.Ideaal bij pikante tomaten, zongedroogde tomaten en een risotto van
champignons. Geuren van braambes, rode bes, mokka, eik, vanille, zoethout, peper, koffie, geroosterd
Gaat perfect bij gerechten met zongedroogde tomaten of bij risotto met champignons.
(6 flessen)

WARWICK TRILOGY

135,91

22,65

56 ten 100 caberbet sauvignon, 34 ten 100 merlot, 10 ten 100 cabernet franc ; Warwick zijn vlaggeschip met een complex boeket

Kartonprijs
Flesprijs
euro incl.btw euro incl.btw
van bessen en viool; zachte tannines en volle smaak. Bewaarwijn. Top 100 wijn met 92 punten. Heerlijke bordeauxmengeling. Aroma
van framboos, cassis, mokka, chocolade, peper, eik, vanille. Prima bij gegrild en gebakken rood vlees, wild, geroosterd kalfsvlees,
steak, chocolade desserts.
(6 flessen)

Warwick

WARWICK TRILOGY MAGNUM 1.5L

187,11

46,78

56 ten 100 caberbet sauvignon, 34 ten 100 merlot, 10 ten 100 cabernet franc . Warwicks vlaggeschip met een complex boeket van
bessen en viool; zachte tannines en volle smaak. Bewaarwijn. Top 100 wijn.(4 flessen)

