
 
Assortiment 
  

Domaine / Wijn    Certificering              Prijs (incl. BTW)           
 Gascogne           
 
 Domaine Séailles  
 
01.  Côtes de Gascogne IGP Blanc Cubik    2015  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 wijn voor de 
 echte liefhebber!  
 
02.  Côtes de Gascogne IGP Blanc Presto     2015  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.  
 
03.  Côtes de Gascogne IGP Rosé Presto     2014  Ecocert    Euro 7,25   Zachte, volfruitige rosé van 50% Merlot en 50% Cabernet Sauvignon. Heerlijk  
 gestoofd fruit. Lekker bij charcuterie en gegrild vlees.  
 
04.  Côtes de Gascogne IGP Rouge Cubik     2014  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.  
 
05.  Côtes de Gascogne IGP Rouge Presto     2011  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.  
 
06.  Côtes de Gascogne IGP Rouge Orféo     2011  Ecocert    Euro 13,50    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.  
07.  Côtes de Gascogne IGP Moelleux Orféo     NIEUW !!!  2014  Ecocert    Euro 13,50    Halfzoete wijn van 100% Gros Manseng geurend naar exotisch fruit met tonen van ananas. 
 Kan jong worden gedronken als aperitief, maar ook lekker bij foie gras of rijpe schimmelkazen. 
 Doordat weinig tot geen sulfiet werd toegevoegd behield deze wijn zijn opmerkelijke frisheid. 
  

 Bordeaux            
 
Château de Lardiley        
                            

08.     Lardiley "Prestige" Bordeaux Rosé       2014 Agriculture Bio   Euro  6,75 
Mooie lichtroze kleur en een subtiel aroma van aardbeien en aalbessen. In de mond fris, zacht  
fruit als frambozen. Een fijne, frisse afdronk en lekker bij vis en groententaarten.  
 

09. Château de Lardiley Bordeaux Rosé     2014  Agriculture Bio   Euro  7,95  Elegante wijn op basis van 40% Merlot en 60% Cabernet Sauvignon met een minerale neus  en 
 tonen van frambozen en kersen. In de mond mooi evenwicht tussen zacht fruit en frisse zuren. 
 Gastronomische wijn onderscheiden met zilver tijdens Challenge Millésime Bio 2015. 
 
10. Château de Lardiley Bordeaux Rouge Cadillac     2012  Agriculture Bio   Euro   8,25  Donkerrode wijn van 60%  Merlot en 40% Cabernet Sauvignon met in de neus rijp fruit en  
 specerijen. Mondvullend met mooie ronde tannines. Nu op dronk maar kan zeker nog ouderen. 
 Geschikt als begeleider van charcuterie, gegrild vlees, kazen en desserts op basis van chocola.    



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

 Domaine Baron 
 

  11. Touraine Sauvignon Les Vieilles Vignes   2014  Agriculture Bio     Euro  8,50  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).  
  
12.  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.  
 
13. AOC Touraine "La Fut Nambule" Blanc  2013 Bio en conversion    Euro 13,00   Wijn van 100% Sauvignon Blanc met een rijping van 12 maanden op nieuwe eiken vaatjes. 
 Vette neus en in de mond exotisch fruit en minerale tonen. Ideale begeleider van fruits de 
 mer en vis, maar ook lekker als aperitief met charcuterie of geitenkaas. 
 
14.  Touraine Rosé Cuvée Emma    2014  Bio en conversion      Euro  7,25   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.  
  
15. Touraine Rouge Cuvée Le Baron Rouge   2012  Bio en conversion       Euro  7,95  
 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, maar ook lekker bij een  moot gebakken zalm.   
16. AOC Touraine "La Fut Nambule" Rouge 2013 Bio en conversion      Euro 13,00  Nieuw van dit domein ! Paars/rode wijn met een elegante neus en een zachte, volle smaak. 
 12 Maanden op eiken vaatjes zorgen voor heerlijk ronde tannines en een prettig lange afdronk.    

 
Domaine Pierre Chauvin 
 

17. Anjou Blanc L’Argonnette     2014  Qualité France        Euro 9,50  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.  
  
18. AOC Anjou Blanc La Fontaine des Bois     2012/3  Agriculture Bio       Euro 14,50 Lichtgele wijn met een subtiel aroma en wat tonen van vanille. 12 Maanden rijping op eiken  

fust geven deze bijzondere wijn een mooie ronde smaak en een prima balans van rijp fruit en  
frisse zuren. Erg lekker bij in boter gebakken zeetong of gevogelte in roomsaus. 

 
19. AOC Rosé d´Anjou Rosé de Madame  2014 Agriculture Bio       Euro  7,95 Mooie friszoete wijn (demi-sec) van 50%  Gamay en 50% Grolleau Noir. In de neus zomerfruit  

als frambozen,  komt terug  in de smaak. Lekker als aperitief of bij desserts op basis van rood fruit. 
 
20. Mam’Zell Bulle Pétillant naturel rosé        Qualité France       Euro 13,00  Licht sprankelende wijn op basis van Gamay en Grolleau Noir. In de neus klein rood fruit  

als kersen, bosaardbeitjes en aalbessen. Bijzonder geschikt als welkomsdrankje bij een  
feestje, of als begeleider van divers blank vlees en desserts op basis van rood fruit. 

 
21.  VdF La Friponne    2014 Agriculture Bio     Euro  8,95  Nieuwe wijn van dit domein op basis van 50% Grolleau en 50% Gamay.  Lekkere vette neus  
 en superzacht fruit. Enorme concentratie, opbrengst slechts 15hl/ha. Mooie ronde tannines.  
  
22. AOC Anjou Rouge Les Tournailles   2012    Agriculture Bio     Euro  8,95  Minerale wijn van Cabernet Franc en Grolleau Noir. Stevig fruit en een klein pepertje.  

Ideaal  bij rood vlees, grillades en rijpe kazen. Médaille d'Or op concours Féminalise 2013 
  



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

 
23. AOC Anjou Rouge Villages Les Gonordes  2011 Agriculture Bio   Euro 14,50  Bijna zwarte/paarse wijn van 100% Cabernet Franc en een rijping van 12 maanden op 

nieuwe eiken vaten. Donker rijp fruit en hints van vanille. Breed smaakpallet. Gaat 
goed samen met rood vlees, wild en stevige kazen. Bewaarwijn bij uitstek. 
  

24. Crémant de Loire Blanc Brut      Agriculture Bio   Euro 15,00  Een heerlijke crémant met een mooie fijne mousse. Zeer levendig met aroma's van perzik.   
Prettig, fris en veel fruit. Uitstekend als aperitief of bij desserts. Ook lekker met gegrilde vis.  
 

25. AOC Coteaux du Layon Moelleux Les Marcottes   2014 Agriculture Bio   Euro 12,50  Lichte, fruitige wijn van laat geoogste Chenin Blanc, enigszins aangetast door de “pourriture 
noble” en geurend naar perzik. Frismilde zuren in de afdronk. Heerlijk als aperitief, of als 
begeleider van vis, volailles à la crème en tartatin of applecrumble. 
 

26. AOC Côteaux de Layon Rablay Vieilles Vignes  2011  Agriculture Bio    Euro 19,50  Goudgele wijn van laat geoogste Chenin Blanc, aangetast door de “pourriture noble” met  
in de neus rozijnen. Een overweldigende smaak van gekonfijt fruit en karamel. Een lange  
afdronk waarin karamel en boterbabbelaar, maar ook voldoende zuren. Deze delicate wijn 

 is een prima begeleider van mooie, gerijpte kazen.  
  

Domaine de la Paleine     
   

27.  AOC Saumur Blanc "Préludes" NIEUW !!! 2014  Agriculture Bio     Euro 13,50   Goudgele wijn van laat geoogste druiven (4 tri's) met in de neus hints van lindenbloesem. 
  In de mond fijn zacht fruit en frisse zuren. De wijn wordt ronder naarmate de jaren vorderen. 
 
28.  AOC Saumur Rouge La Paleine   2014  Bio en conversion     Euro 10,50   Een toppertje van 100% Cabernet Franc. Een fruitbommetje, een mondvol frambozen en cassis. 
 Een terechte winnaar van de Ligers d'Or voor de beste Saumur Rouge tijdens het Concours des 
 Vins du Val de Loire 2015.  Heerlijk bij blank vlees, rood vlees, wild, gevogelte, kazen. Waar  
 eigenlijk niet bij.   
  
29.  AOC Saumur Puy Notre Dame La Paleine 2012  Bio en conversion      Euro 12,50   Dieppaarse wijn uit het hart van deze nieuwe appelation met een mooie, complexe neus 
 waarin aroma's van rood en zwart gekonfijt fruit. De mond is breed en evenwichtig met  
 in de afdronk prachtig ronde tannines. Kan eigenlijk bij het hele diner worden gedronken. 
 
30.  AOC Saumur Puy Notre Dame La Loge de Vigne  2013  Agriculture Bio      Euro 12,50   Dieppaarse wijn van 100% Cabernet Franc. Elegante neus waarin vol rijp fruit. 
 Stevig, maar toch soepel met zachte ronde tannines. Lekker om zo te drinken, maar 
 gaat ook goed samen met pasta en grillades. 
 
31.  AOC Saumur Puy Notre Dame Moulin des Quints 2010  Bio en conversion      Euro 21,50   Complexe, elegante wijn van oude stokken en een opbrengst van slechts 30hl/ha. 

Een macération (inweking) van ruim 1 maand resulteert in een mond vol fruit en stevige,  
ronde tannines. Kan zeker nog 10 jaar ouderen. Ideale begeleider van een côte de boeuf . 

 
32.  AOC Saumur Puy Notre Dame Tamino   2013  Agriculture Bio      Euro 20,50   Pas wanneer de druiven overrijp zijn worden ze met de hand geplukt voor deze speicale  

cuvée waarna de wijn gedurende 14 maanden wordt opgevoed op nieuwe eiken vaten.  
Het resultaat is een fluweelzachte wijn, barstensvol fruit. Vooral lekker bij blank vlees.  

 
33.  AOC Saumur Brut     Bio en conversion      Euro 12,50   Heerlijke crémant van 60% Chenin Blanc, 20% Chardonnay, 10% Cabernet France en 10% 
 Grolleau met een delicate neus en een fijne mousse. Een zachte afdronk en lekker als apèro. 
  
34. AOC Cremant de Loire Rosé    Bio en conversion      Euro 15,95   Mooie, bleekroze crémant gemaakt van 70% Pinot Noir en 30% Cabernet Franc met een delicate 
  neus waarin aroma's van rood fruit als kersen en bosaardbeitjes domineren. Perfect als aperitief, 
 maar ook een goede begeleider van gerookte zalm en desserts met rood fruit. 



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

 
Château La Tour Grise 
 

35. AOC Saumur Blanc Sec Les Amandiers   2011 Ecocert  en Biodyvin           Euro 13,50 Heerlijke minerale wijn, rijk aan mooi rijp exotisch fruit. Gemaakt  van 100% Chenin Blanc en 
handgeoogst. Gaat goed samen met blank vlees en gegrilde of gerookte vis. 
 

36. 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. 
 
 Zuid-Rhône               

   
Domaine de Lumian                   NIEUW !!!     
 

37. Côtes du Rhône Blanc               2014 Ecocert                Euro  8,50 Assemblage van Viognier, Ugni Blanc, Grenache Blanc, Clairette en Bourboulenc 
uitmondend in een elegante wijn met een bouquet van mango, exotisch fruit en abrikozen. 
Zachte ronde afdronk met in de finale een pretttige fraîcheur.  
 

38. Côtes du Rhône Rosé               2014 Ecocert                Euro  8,50 Mooie zalmroze wijn op basis van Cinsault en Grenache. Een mond vol rijp fruit met 
tonen van zuidvruchten. Zacht en soepel met een fris zuurtje in de afdronk. 
  

39. Côtes du Rhône Rouge                2012       Ecocert                Euro  8,50 Mooie rijpe Côtes du Rhône van 40% Grenache, 33% Syrah, 20% Carignan en 7% Mourvèdre 
beloond met een Medaille d’Or tijdens het Concours des Vins de Piolenc 2014. In de neus rijp  
rood fruit. Mondvullende, kruidige wijn met in de afdronk prachtige ronde tannines. Lekker bij 
gegrild (rood)vlees, wild en harde kazen.   
 

40. Côtes du Rhône Villages Rouge Cuvée Jean XXII             2011       Ecocert                Euro 10,75 Elegante Rhônewijn van 50% Grenache en 50% Syrah. In de neus aroma’s van zwarte  
olijven en kruiden. Veel zwart en rijp fruit in de mond. Een lange afdronk met stevige,  
maar mooie tannines.  

 
41. Côtes du Rhône Villages Valréas Rouge « Fût de Chêne » 2010    Ecocert       Euro 12,00  Houtgerijpte wijn van 68% Grenache, 16% Syrah, 10% Carignan en 6% Mourvèdre. 

In de neus veel rood fruit en hints van tijm, cacao en vanille. Wijn blijft aangenaam  
fris en heeft een mooie ronde afdronk. Nu perfect op dronk, maar kan nog wat ouderen.  
 
Domaine Bonnefoy                       NIEUW !!!    
 

42. IGP Chardonnay                 Ecocert                Euro  6,50 Goudgele wijn met in de neus aroma’s van troprisch fruit als banaan, ananas en mango.  
Komt terug in de mond. Een prettige afdronk met frisse zuren. Lekker als aperitief, maar 
gaat ook goed samen met blank vlees en diverse vissoorten.  
 

43. Côtes du Rhône Perle de Rosée                   2014  Ecocert               Euro  7,95  Heldere roséwijn met in de neus framboos en lindenbloesem. Een heerlijke zomerwijn en 
 ideaal bij een barbecue, als aperitief, of bij salades.  
 
44. Côtes du Rhône Villages Valréas Rouge     2012    Ecocert      Euro  10,50  Paarsrode wijn van 90% Grenache, Syrah en wat Mourvèdre. In de neus rijp, gekonfijt 

fruit. In de mond zwarte bessen en olijven. Ook wat drop. Een lange, ronde afdronk met 
mooie rijpe tannines. Lekker bij biefstuk, lamsvlees, oriëntaals eten en harde kazen.   
  
 
 



 
Domaine / Wijn    Certificering    Prijs (incl. BTW)      

 
 Zuid-Rhône 
 

Domaine La Fourmente   
 

45. CdR Villages Visan Blanc Amour de Fruit 2015 Ecocert    Euro 10,50 Elegante, bleekgele wijn van 50% Viognier en 50% Roussane met in de neus tonen 
van zuidvruchten zoals perzik, amandelen en abrikozen. Mondvullend met zacht fris 
fruit. Lekker als aperitief, maar ook de ideale partner voor exotische salades, schaal- 
en schelpdieren en vis.   
 

46. IGP Méditerrannée Marsanne   2014 Ecocert    Euro 12,00 Aromatische wijn, zwoel en elegant met in de neus hints van perzik. Vol, rijp fruit in  
de mond en tonen van honing. Een klein amandelbittertje in de afdronk. Gaat goed 
samen met vis in witte wijnsaus, geitenkaas of comté.      
    

47. IGP Méditerrannée Rosé Amour de Fruit 2015 Ecocert    Euro  8,45 Rosé van 100% Grenache met een mooie complexe neus waarin framboos en aardbei. 
In de mond een breed smaakpallet en hints van bosaardbeitjes. P rettige frisse afdronk .  
Mooie complete wijn voor bij diverse (pittige) gerechten. 
 

48. Côtes du Rhône Rouge Amour de Fruit  2015 Ecocert    Euro  8,45 Zwoele, paarsrode wijn van 50% Grenache, 25% Cinsault en 25% Syrah met in de neus  
stevig rijp fruit als pruimen en specerijen. In de mond klein rood fruit en de frisheid van 
kersen. De afdronk is lang en intens. Lekker bij gegrilde eend of eend met sinaasappel.     

49. Côtes du Rhône Villages Visan Native  2014 Ecocert    Euro 10,50 Dieppaarse wijn van 70% Grenache en 30% Syrah met een minerale neus waarin tonen van 
donker fruit, koffie, kersen, specerijen en leer. In de mond stevig fruit en duidelijk aanwezige, 
maar ronde tannines. Gaat goed samen met charcuterie,  kazen en alle soorten vlees.  
   

50. Côtes du Rhône Villages VISAN Garriques 2012 Ecocert    Euro 15,95 Diep paarse wijn met een elegante neus waarin specerijen als kaneel en peper. Gemaakt van  
voornamelijk Grenache, 20% Syrah en wat Carignan. In de mond veel fruit als pruimen, wat  
zoethout, laurier en frisse zuren. Een lange afdronk met mooie, ronde tannines.       
   

51. Côtes du Rhône Villages VISAN Grains Sauvages  2011 Ecocert    Euro 18,00   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 !  
   

 Spanje 
 
 Bodegas Biurko Gorri (DO Rioja) 

 
52. Biurko Joven          2015     Es-Eco    Euro 6,95  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.  
 

53. Biurko Tempranillo/Graciano         2013    Es-Eco    Euro  7,95  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.   
54. Biurko Crianza           2011   Es-Eco     Euro  8,75   Stevige , inktzwarte wijn van 80% Tempranillo en 20% Graciano met een neus waarin cassis, 
 honing en vanille. Rijping op eiken fust. Mond vol fruit. Zachte, ronde tannines en een frisse 
 afdronk. Lekker bij tapas. Een wijn met veel potentie. 
  
55. 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. 
 


