
  
 
 
Loire-gebied 
 
 
Domaine / Wijn    Certificering              Prijs (incl. BTW)      
 
Domaine Pierre Chauvin 
 

01. Anjou Blanc L’Argonnette  NIEUW !!!  2012 Qualité France    Euro   7,95 
Aromatische wijn van 100% Chenin Blanc met tonen van tropisch fruit, citrus en appel. Lekker  
bij schaaldieren, alle soorten vis en zachte geitenkaas. Met goud bekroond tijdens het Concours 
National des Vins Biologiques Amphore 2013 in Parijs. 
  

02. Cabernet d'Anjou l'Élegante    2011 Qualité France  Euro   7,85 
Mooie halfzoete (demi-sec) wijn van 100% Cabernet Franc. In de neus rijp fruit als bramen, 

 komt terug in de smaak, ook myrtilles. Lekker als aperitief of als begeleider van gegrilde kip  
 
03. Mam’Zelle Bulle Pétillant naturel rosé – demi sec    Qualité France  Euro 12,50  

Licht sprankelende wijn op basis van Gamay en Grolleau Noir. In de neus klein rood fruit  
als kersen, bosaardbeitjes en aalbessen. Bijzonder geschikt als aperitief of als begeleider van  
divers blank vlees, zalmgerechten en desserts op basis van rood fruit. 

 
04. Anjou Rouge Les Tournailles NIEUW !!!  2012 Qualité France  Euro   7,95 
 Mooie zwoele wijn met in de neus wat zuivel, gemaakt van 75% Cabernet France en 25% 
 Grolleau Vieilles Vignes.Veel donker rijp fruit, levendig en met een klein pepertje. Met 
 goud onderscheiden tijdens het concours Féminalise 2013 in Beaune. 
   
05. Crémant de Loire Blanc Brut NIEUW !!!   Qualité France  Euro 13,50  
 Heerlijke crémant met een mooie fijne mouche. Zeer levendig met aroma's van lindenbloesem. 
 Prettig, fris en veel fruit.Lekker als aperitief of bij desserts. Gaat ook goed samen met gegrilde vis. 
 
06. AOC Côteaux de Layon Rablay Les Boléves  2011 Qualité France  Euro 15,00    

Goudgele wijn van laat geoogste Chenin Blanc, aangetast door de “pourriture noble” met 
 een delicate neus. Een overweldigende smaak van gekonfijt fruit en karamel. Een lange  
afdronk waarin karamel en boterbabbelaar, maar ook voldoende  zuren. Uitstekend als 
 aperitief, of als begeleider van mooie gerijpte kazen. 
 
Domaine Baron 
 

 07. Touraine Sauvignon Les Vieilles Vignes    2013 Bio en conversion  Euro   7,95 
Stuivende wijn van 100% Sauvignon Blanc met een neus van vers gemaaid gras en citrus. In 
de mond tropisch fruit en appel. Lekker als aperitief, bij frisse salades, sushi en zeer pittige  
gerechten. **** in Perswijn, eervolle vermelding in Guide Hachete en Robert Parker (87/100). 
  

08. Touraine Chenonceaux Blanc    2012 Bio en conversion Euro 13,50 
Nieuwe appelation sinds oktober 2012 en de trots van de wijnboeren van deze streek. Opbrengst 
slechts 20 hl/ha. Een elegante, aromatische wijn, heerlijk als aperitief of als begeleider van 
charcuterie en geitenkaas. 
 

09. Touraine Rosé Cuvée Emma       2013     Bio en conversion  Euro  6,75 
Heerlijk volle rosé van 100% Cabernet Franc. Zwoel, krachtig en aards. In de mond mooi 
rijp fruit. Combineert prima met salades, quiches, charcuterie of een lekkere pizza.  
   

10. Touraine Rouge Cuvée Le Baron Rouge     2012     Bio en conversion  Euro 7,75 
Mooie paarsrode wijn van 100% Cot (Malbec) met een elegante neus waarin rijp donker fruit en 
wat drop. Een stevige afdronk met mooie, ronde tannines. Een prima begeleider van alle soorten 
rood vlees. 

 
 
   
 
 



 
 
 
Loire-gebied 
 
 
Domaine / Wijn    Certificering              Prijs (incl. BTW)      
 
 
Domaine de Bablut          
      

11. AOC Anjou Villages Brissac  Petra Alba   2005 Qualité France  Euro  15,95   
Absolute topwijn van dit domein, bekroond met een Lys d’Or in 2009, op basis van 100% Cabernet  
Franc. Elegante neus en een mond vol fruit. Bijzonder toegankelijk gezien zijn (relatief) nog jeugdige  
leeftijd. Kan zeker nog 10 jaar ouderen.   
 

12.      AOC Anjou Villages Brissac  Rocca Nigra       2006       Qualité France  Euro 15,95  
Nog een topwijn van dit domein op basis van 100% Cabernet Sauvignon. Gestoofd rijp fruit en  
een enorme concentratie. Mondvullend en een heel lange afdronk met prachtige ronde tannines.  
Een wijn voor bij een goed stuk vlees, pittige kazen of een Provençaalse stoofpot.    
 
 
Château La Tour Grise 
 

13. AOC Saumur Blanc Sec Les Fontenelles    2003 Ecocert  en Biodyvin      Euro 13,50 
Uitermate geconcentreerde aromatische wijn van 100% Chenin Blanc met een opbrengst van 
slechts 35 hl/ha. De wijn ondergaat zijn fermentatie zonder toevoeging van gist en rijpt op zijn 
« lie ». In de smaak boterbabbelaar. Lange, volle afdronk. Gaat goed samen met vis in roomsaus 
  

14. Vin de France Blanc Sec Les Amandiers    2011 Ecocert  en Biodyvin      Euro 13,50 
Heerlijk frisse, minerale wijn, nog "jong en springerig" rijk aan mooi  exotisch fruit. Gemaakt   
van 100% Chenin Blanc en handgeoogst. Gaat goed samen met blank vlees en schaal- en schelpdieren.   
 

15.  Ze Bulle Rosé Pétillant                                      Ecocert en Biodyvin   Euro  9,50  
Aangenaam fruitige en, dankzij lichte nagisting op fles, prettig mousserende rosé van 100%  
Cabernet Franc. Deze wijn heeft een laag alcoholpercentage en is daardoor uitermate geschikt 
 gezelschap op een zwoele zomeravond. 

 
NIEUWE APPELATION !!! 

16. AOC Saumur Rouge Puy Notre Dame   2008 Ecocert en Biodyvin Euro 13,00 
Sinds 1975 hebben de wijnmakers van Le Puy Notre Dame gestreden voor hun eigen appellation. 
Ondanks het verzet van o.a. Saumur-Champigny is het eindelijk zover. Vanaf de oogst van 2006 
mogen de wijnen van het perceel “253” deze appelation voeren. Deze wijn van 100% Cabernet Franc 
heeft een inweking ondergaan van ongeveer 60 dagen, deels op eiken vaten. Het resultaat is een fluweel- 
zachte wijn met een overweldigende neus, veel fruit en een mooie frisse afdronk.       

 
Château de la Roche-Aux-Moines - Nicolas Joly 
 

17.  Savennières "Les Vieux Clos"     2010 Ecocert  Euro 45,00 
Frisdroge, minerale wijn met in de neus hints van gekonfijt fruit, perzik, lindenbloesem, kwee 
en mint. In de mond een breed smaakpallet met mint, perzik en prachtige minerale tonen. Heerlijk 
bij zoetwatervis, gerookte paling of zalm met witte wijnsaus. Serveertip: Meerdere malen  
decanteren of minimaal 24 uur van tevoren openen. 
  

18.  Savennières Roche-Aux-Moines "Clos de la Bergerie"  2007  Ecocert  Euro 33,00 
Zeer droge, aromatische wijn met in de neus rijp fruit, lindenbloesem en acacia. Komt weer  
terug in de smaaak. Gaat bijzonder goed samen met vis en blank vlees. Serveertip: zie boven 
 

19. Savennìères Coulée de Serrant "Clos de la Coulée de Serrant" 2009 Ecocert  Euro 60,00   
Volstrekt unieke wijn. Één van de mooiste witte wijnen ter wereld met een eigen appelation. 
In de neus hints van peer, honing, kruiden en stro. Prachtige balans tussen zuren en restsuiker. 
In de mond kwee en abrikoos, die zich mengen met de minerale tonen in de eindeloze afdronk. 
Heerlijk bij schaaldieren, alle soorten vis, zwezerik en geitenkaas. Serveertip: Meerdere malen 
decanteren of 2 x 24 uur van tevoren openen. 



 
Provence 
 
Domaine / Wijn    Certificering              Prijs (incl. BTW)      
 
 
Domaine La Tour des Vidaux 
 

20. Côtes de Provence Rosé Cuvée Tradition    2012  Ecocert   Euro 7,50 
Elegante, lichtfruitige roséwijn van 60% Cinsault, 30% Grenache en 10% Ugni Blanc. In de  
mond licht zomerfruit en een prettig frisse afdronk. Superlekker als aperitief, of bij gegrild 
 vlees en salades. 

 
21. Côtes de Provence Rosé Cuvée Farnoux     2012  Ecocert   Euro   8,50           

Gemaakt volgens de beste tradities van de Bandolwijnen, maar dan van 95% Cinsault, 
Syrah, Grenache en Tibouren i.p.v. de Mourvèdredruif. Stevig, strak en toch vol fruit. 
Lekker bij salades, gegrilde vis en zelfs bij een mooie lamsbout.  

  
22. Côtes de Provence Rouge Cuvée Tourelle   NIEUW !!! 2009  Ecocert   Euro   8,35           

Lichtrode wijn, gemaakt de Grenache-, Carignan- en Cinsaultdruif. Barstensvol fruit en 
tonen van chocola. Een frisse afdronk. Bij voorkeur licht gekoeld drinken als aperitief of 
bij grillades.   
 

23. Côtes de Provence  Rouge Cuvée Tradition         2009  Ecocert   Euro 10,50 
Een ontzettend spannende wijn met een uitermate breed smaakpallet. Na 12 maanden 
opvoeding op eiken vaten en nog enkele jaren rijping op fles nu volledig op dronk.  
Ideale begeleider van alle soorten vlees en kaas.   

 
24. Côtes de Provence Rouge Cuvée Farnoux        2008  Ecocert   Euro  17,50           

Als ergens het karakter van de wijnmaker tot uitdrukking komt in zijn wijn, is het wel 
in deze Cuvée Farnoux. Een zeer geconcentreerde wijn van 80% Syrah en 20% Grenache  
met een rijping van 12 maanden op nieuwe eiken vaatjes. In de neus donker fruit en specerijen. 
In de mond cacao, chocola en zwarte bessen. Een lange, stevige afdronk. Lekker bij rood vlees.  

 
 Gascogne 

 
Domaine Séailles    

25. Côtes de Gascogne IGP Blanc Cubik  NIEUW !!! 2011 Ecocert   Euro  6,50 
Eerlijke wijn van Sauvignon Blanc en Ugni Blanc. Wat citrus in de neus, frisse  
zuren en een klein (amandel) bittertje in de afdronk. Kortom een prima dorstlesser 
 

26. Côtes de Gascogne IGP Blanc Presto  NIEUW !!! 2012 Ecocert   Euro  7,75 
Elegante wijn van 50% Sauvignon Blanc en 50% Sauvignon Gris. In de mond vol 
en aromatisch met een mooie ronde afdronk. Lekker als aperitief, maar gaat ook  
goed samen met blank vlees en schaal- en schelpdieren. Zilveren medaille tijdens  
Millésime Bio 2014 in Montpellier. 
  

27. Côtes de Gascogne IGP Rosé Presto  NIEUW !!! 2012 Ecocert   Euro  7,25 
Zachte, volfruitige rosé van 50% Merlot en 50% Cabernet Sauvignon. Heerlijk 
gestoofd fruit. Lekker bij charcuterie en gegrild vlees. 
 

28. Côtes de Gascogne IGP Rouge Cubik  NIEUW !!! 2011 Ecocert   Euro  6,50 
Stevige maar toch ronde wijn van 100% Merlot. Volle smaak en voldoende structuur. 
Kan zomers licht gekoeld worden gedronken. Lekker bij salades en pastagerechten.  
 

 29. Côtes de Gascogne IGP Rouge Presto  NIEUW !!! 2010 Ecocert   Euro  7,75 
Gastronomische wijn van 50% Cabernet Franc, 25% Cabernet Sauvignon en 25% Merlot.  
Mond vol fruit en een fluwelen afdronk. Lekker bij alle soorten vlees, maar ook bij  
(geiten)kaas. 
 

30. Côtes de Gascogne IGP Rouge Orféo  NIEUW !!! 2010 Ecocert   Euro  14,50 
 Een ware ontdekking, de topwijn van dit domaine gemaakt van 100% Cabernet Sauvignon 

en een rijping van 12 maanden op nieuwe eiken vaatjes. Wat vanille in de neus. Stevig, maar 
ook met een grote finesse. In de mond mooi rijp fruit en tonen van koffie en chocola. 
 



 
 
Zuid-Rhône 
 
 
Domaine / Wijn    Certificering              Prijs (incl. BTW)      

 
 

Domaine La Grand Bellane    
   
31. Côtes du Rhône Villages Valréas Rouge   2009 Ecocert   Euro  8,95 

Typische Rhône-wijn waarin Syrah de boventoon voert. In de neus kruiden, maar ook viooltjes. 
In de smaak tonen van pruimedanten en chocola. Mooie tannines en een prettig frisse afdronk.   
 

    32. Côtes du Rhône Villages Valréas Rouge Reserve  2009 Ecocert   Euro 11,75 
Pracht wijn van 75% Syrah en 25% Grenache. In de neus specerijen en frambozen. In de mond  
pruimen, chocola maar ook de frisheid van kersen. Een echte eetwijn met mooie ronde tannines.     
 

  
 Domaine La Fourmente      
  

 33. Côtes du Rhône Rouge Amour de Fruit   2012 Ecocert   Euro  8,45 
 Wijn van 50% Cinsault, 25 % Grenache en 25% Syrah. Mooie paars-rode robe en een vette neus. 
 Heerlijk fris fuit, maar ook romig. Zachte ronde afdronk. Een wijn voor elk moment. 
 
34. Côtes du Rhône Villages VISAN Garrigues  2011   Ecocert   Euro 15,00 
 Dieppaarse wijn van 100% Grenache van 55 jaar oude stokken. Opbrengst van slechts 30 hl/ha. 
 Enorme concentratie.Mond vol fruit waarin pruimen, maar ook tonen van chocola. Superzacht 
 met mooie ronde tannines.   
 
 
35. Côtes du Rhône Villages VISAN Grain Sauvages   2011   Ecocert   Euro 17,50 
 Topper van dit domaine. Een selectie van 45 tot 70 jaar oude stokken. 100% Grenache. een 
 opbrengst van slechts 25 hl/ha. Géén toevoeging van sulfiet ! Bijna zwartpaarse wijn met de 
 geur van gestoofd fruit. In de mond cassis en pruimen. Opvallend zachte afdronk. Een aanrader ! 
 
 

Domaine du Vieux Chêne 
 

36.  Côtes du Rhône Villages  “Plan de Dieu”    2011         Ecocert                          Euro 10,50 
(Nieuwe A.O.C. sinds augustus 2005) Donkerrode wijn met veel concentratie. Krachtige neus  
waarin amarene-kersen, kruiden en chocola. Winterwijn bij uitstek. Topwijn van dit domein,  
gemaakt van 50% Grenache en 50% Syrah vieilles vignes. Lange, intense afdronk. 
 
 
Domaine Viret            “Wijnen zonder toegevoegd sulfiet”   
 

37. Vin de Table Rouge Solstice IX   “ Cosmoculture ”   Euro  8,90 
Deze “Tafelwijn” van de eigenzinnige wijnmaker Philippe Viret is een verhaal apart. De wijn is  
gemaakt van Mourvèdre, Cabernet Sauvignon, Merlot, Caladoc, Grenache en Vieux Carignan 
en bevat geen sulfiet. Een heel bijzondere wijn, perfect bij rotisserie en grillades. 
 
 

38. Renaissance VIII Vin de France   “ Cosmoculture “   Euro 15,00 
Een dijk van een wijn op basis van Grenache, Syrah en Mourvèdre van gemiddeld 40 jaar 
oude wijnstokken. In de neus wilde kers, leeer, gestoofd donker fruit, een vleugje munt, grof 
gemalen zwarte peper en andere specerijen. Enorme concentratie in de mond, krachtig sappig 
fruit en een machtig lange afdronk. Een uur van tevoren decanteren is wel een must.  

 
 
 
 
 
 

 



  

 
Bordeaux           
 
Domaine / Wijn    Certificering              Prijs (incl. BTW)      
 
 
Château Segonzac                        

39.  Château Segonzac Héritage Classique      2010 Bio en conversion  Euro 13,50 
Zwoele, elegante wijn van 70% Merlot en 30% Cabernet Sauvignon.  Dankzij 14 maanden op 
nieuwe eiken vaatjes een heerlijk ronde, fruitige smaak waarin cassis en kersen. Ook tonen van 
koffie en vanille. Een lange, fluwelen afdronk met een grote finesse. Ook deze wijn werd beloond 
met een Gold Medal Gilbert Gaillard 2011 (Note 86/100).      
 

40. Château Segonzac Héritage Malbec      2011 Bio en conversion  Euro 15,00 
 Bijna inktzwarte wijn van 100% Malbec. Een lagering van liefst 18 maanden op nieuwe eiken 
 vaatjes. Een zeer expressieve neus waarin aroma's van rijp fruit en zuurtjes. Fluweelzachte smaak 
 en fijne tannines in de afdronk. Kortom een wijn voor speciale momenten. 
  
41. Château Segonzac Héritage Petit Verdot     2011  Bio en conversion   Euro 15,00 
 Intense, robijnrode kleur en een bouquet van rijpe zwarte bessen waarin hints van chocola en cacao. 
 In de mond mooie balans tussen fris fruit en stevige tannines. Het verdient aanbeveling deze wijn 
 nog enige jaren te laten ouderen. Gaat perfect samen met rood vlees en sterke, rijpe kazen. 
 
42. Château Segonzac Héritage Cabernet Franc 2011 Bio en conversion  Euro 15,00 
 Donkerrode wijn van 100% Cabernet Franc en een rijping van 14 maanden op nieuwe, eiken 
 vaatjes. Sterke aroma's van gekonfijt fruit en tonen van vanille. Nu op dronk en  houdbaar 
 tot tenminste 2020. 
 
43. Château Segonzac Reserve Privée  2011 Bio en conversion  Euro 17,50 

.   Topwijn van dit domein. 55 Jaar oude stokken, 100% Cabernet Sauvignon en een opbrengst 
 van slechts 20 hl/ha. Een bouquet van overrijpe zwarte bessen, kersen, pure chocola en tonen 
 van  cederhout en koffie. Mooie rijpe tannines. Een lange intense afdronk. Nu op dronk, maar 
 kan zeker nog 15 jaar ouderen. Lekker bij rood vlees, sterke kazen of bij een speciale gelegenheid. 
 
  

Spanje 
 
Bodegas Biurko Gorri (DO Rioja) 

44. Biurko Joven      2013 Es-Eco     Euro  6,50  
 Diep Bordeauxrode wijn geurend naar bramen en kersen. Verrassende frisheid in de smaak. 
 Prettige zachte tannines en een kruidige, frisse afdronk. Lekker bij pasta's en salades. 
 
45. Biurko Tempranillo/Graciano    2011 Es-Eco      Euro  7,25  
 Bijna zwarte wijn geurend naar myrtilles, zwarte bessen, tijm, lavendel en cederhout. 
 Gemaakt van 50% Tempranillo en 50% Graciano. Wat "rokerig" in de smaak, maar 
 met een verrassende frisheid van knisperende bessen. Lange, frisse afdronk.  
 
46. Biurko Reserva      2007 Es-Eco       Euro 13,00  
 Inktzwarte wijn van 85% Tempranillo en 15% Graciano geurend naar rijp, donker fruit  
 en vanille.In de mond zwoel gekonfijt fruit. Stevige, ronde tannines en een eindeloze afdronk. 

 
 
Bodegas Aristu (DO Navarra) 

47. Aristu Tinto Crianza     2009 Es-Eco       Euro  8,75  
 Intens kersenrode wijn samengesteld uit 80% Garnacha, 10% Tempranillo en 10% Cabernet 
 Sauvignon. In de neus cacao, rood fruit en toast. Mondvullend met mooie rijpe tannines. 
 Aanbevolen bij rood vlees, wild, stoofschotels en gestoofde groenten. 

 
 
Bodegas La Serrana  (DO Bierzo)   

48. Bagante Godello     2012 Bio en conversion      Euro  7,95 
Minerale wijn gemaakt van 100% Godello. In de neus lindenbloesem en ananas. De smaak 
is complex en fris. Grote finesse en een fluwelen afdronk. Fijne aperitiefwijn. Ook lekker bij  
zeevruchten, garnalencocktail of bij jonge kazen,    


