
   

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

 
Domaine Pierre Chauvin 

 
01. Anjou Blanc L’Argonnette      AB    Euro 10,95 
 Aromatische wijn van 100% Chenin Blanc met tonen van tropisch fruit, citrus en appel.  
 Heerlijk zachte afdronk. Lekker bij schaaldieren, alle soorten vis en zachte geitenkaas.  
  
02. Anjou Rouge Les Tournailles    AB    Euro  10,95  

Super fruitige wijn van Cabernet Franc met een klein pepertje en subtiele tonen van chocola.  
Ideaal bij rood vlees, grillades en rijpe kazen en, lichtgekoeld, bij zalm.  

 
03. Vin de France Rouge Les Gonordes   AB    Euro  15,00 

Stevige, bijna zwart-paarse wijn van 100% Cabernet Franc met een rijping van 12 maanden  
op nieuwe eiken vaatjes. Donker rijp fruit en hints van vanille. Breed smaakpallet. Deze  
krachtpatser gaat goed samen met rood vlees, wild en stevige kazen. Cadeauwijn bij uitstek. 
   

04. Crémant de Loire Blanc Brut     AB     Euro 15,00  
Een heerlijke crémant met een mooie fijne mousse. Zeer levendig met aroma's van perzik.   
Prettig, fris en veel fruit. Leuk voor een speciale gelegenheid als aperitief, of bij desserts.  
 

05. Coteaux du Layon Moelleux Les Marcottes    AB     Euro 13,50  
Licht zoete wijn van laat geoogste Chenin Blanc, enigszins aangetast door  “pourriture  noble” .  
Geurend naar perzik en met een prettig fris zuurtje in de afdronk. Deze dessertwijn is heerlijk  
als aperitief, bij een kaasplankje en bij desserts met appel of abrikoos.  
 

06. Coteaux du Layon Rablay Vieilles Vignes    AB     Euro 19,95  
Zoete, 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.  
 
Château de la Viaudiere    

 
07. Chardonnay Prima Vera IGP Val de Loire Sec    AB     Euro 8,95  

Handgeoogste Chardonnay met tonen van grapefruit en hazelnoot. Deze Chardonnay heeft  
een mooie balans en een filmende afdronk. Lekker als aperitief, of bij vis en schaaldieren.  

 
08. Sauvignon Prima Vera IGP Val de Loire Sec    AB     Euro 9,50  

Aromatische stuivende wijn met een schitterende neus waarin lychee, ananas en perzik.  
Volle rijpe smaak en een mooie droge afdronk. Mooi als aperitief, maar gaat ook goed  
samen met charcuterie, vis in roomsaus, langoustines, garnalen, makreel of zalm.  

 
09. Pierre Blanche Paradisio AOP Anjou Blanc Chenin   AB     Euro 14,95  
 Bijzondere wijn met een volle geur en tonen van vanille. Rijping van minimaal 12 maanden op 
 nieuwe eiken vaatjes. Heerlijk bij Sint Jacobsschelpen, zeebaars of kalfsvlees met paddestoelen. 
 
10. Tuilé Jardin d’été AOP Anjou Rouge Cabernet Sauvignon    Bio en conversion   Euro 10,95  
 Paarsrode wijn van overrijpe Cabernet Sauvignon met een neus waarin rood fruit en specerijen. 
 Een volle ronde smaak waarin cassis, frambozen en kaneel. Lekker bij o.a. eendenborst. 
  
11. Crémant de Loire Rosé Brut      AB     Euro 12,50  

Zalmroze bubbel van Cabernet en Grolleau met in de neus en smaak lichtzoet zomerfruit.  
Feestelijk aperitief, maar kan ook gedronken worden bij desserts op basis van fruit. 
    
Château Cady 

 
12. Coteaux du Layon Saint Aubin     AB     Euro 15,50  

Goudgele wijn van laat geoogste Chenin blanc. In de neus zacht fruit en in de mond een mooie 
balans waarin ananas en perzik. Lekker bij gevogelte, pittige kazen en exotische gerechten.  

 



 
Bordeaux 
 
Domaine / Wijn     Certificering   Prijs (incl. BTW)     Aantal 
 
Château de Bouillerot    
 

13. Château de Bouillerot  Jardin d’Hiver Bordeaux Saint Macaire   AB     Euro   9,50 
Strogele wijn van 100% Sémillon met een kruidige neus waarin exotisch fruit. Een mond  
vol fruit en een mooie, ronde afdronk waarin een zekere frisheid blijft behouden. Heerlijk  
als aperitief, of met gerookte zalm, garnalen en frisse salades.  
 

14. Château de Bouillerot Cuvée Fruit d’Automne Bordeaux   AB     Euro    9,95 
Granaatrode wijn van 70% merlot en 30% Cabernet Franc. In de neus rijp, donker fruit, 
Komt terug in de mond. Stevige, maar ronde tannines. Een wijn om zo te drinken.  
 

15. Château de Bouillerot Cuvée Essentia Bordeaux   AB     Euro  12,00 
Dieprode wijn van  70% Cabernet Franc en 30% Merlot van 40 jaar oude stokken. Krachtige  
neus met frisse hints van donker fruit. In de mond rijp fruit en een stevige, lange afdronk.   
 

16. Château de Bouillerot Cuvée Cep d’Antan Bordeaux   AB     Euro  12,75 
 Winteravondwijn van 60% Malbec, 20% Petit Verdot en 20% Carmenère. De druiven  

werden laat geoogst hetgeen resulteerde in een optimale rijpheid. In de neus donker fruit  
en hints van specerijen. Een lange afdronk met stevige, maar ronde tannines . 

 
17. Le Palais d’Or Côtes de Bordeaux Saint-Macaire       Bio en conversion     Euro  12,95 
 Dessertwijn van 100% Sémillon aangetast door de pourriture noble. De wijngaarden zijn  
 gelegen op nog geen 10 km afstand van Sauternes. Deze mooie dessertwijn met een neus  
 van exotisch fruit, honig en abrikozen heeft gedurende 12 maanden gerijpt op eiken vaatjes. 
 Fruit komt weer terug in de mond en de afdronk is lang en intens.  (dessertwijn 50 cl) 

 
Roussillon 
 
Château Rombeau         

 
18. Domaine Rombeau Le Blanc Sec Côtes Catalanes   AB     Euro    9,95 

Heldere, lichtgele wijn van 50% Petit manseng en 50% Muscat à petit grain met in de neus 
abrikoos, perzik, meloen en hints van tropisch fruit. Mooie zachte wijn met een opmerkelijk  
frisse afdronk. Lekker als apèro, bij vis, fruits de mer, gevogelte en Oosterse gerechten. 

 
19. Château Rombeau Syrah NIEUW !!!       Bio en conversion   Euro    9,50 

Dieppaarse wijn van 100% Syrah met hints van zwart fruit als rijpe pruimen en bosbessen,  
als ook specerijen. Deze zeer toegankelijke wijn met in de afdronk zachte, ronde tannines is  
lekker om zo te drinken, of  bij rund- of  kalfsvlees, zomersalades en pasta’s. 
 

20. Château Rombeau Grenache Noir        Bio en conversion   Euro    9,50 
Zwoele, paarsrode wijn van 100% Grenache Noir met hints van koffie en een mond vol fruit  
als pruimen en kersen. Vooral lekker bij gegrild vlees als varkenskotelet of ribeye. Voor een  
optimale smaakbeleving verdient het aanbeveling deze wijn vooraf te karafferen. 
 

21. Château Rombeau Le Rouge Côtes de Roussillon Villages   AB     Euro    9,95 
 Bruinrode wijn van 90% Mourvèdre en 10% Syrah met in de neus toast, chocola, koffie en 
 hints van rijpe kersen. De afdronk is lang, zwoel en kruidig. Deze volle wijn is een perfecte  

begeleider van pittige gerechten, eendenborst en harde kazen.    
 
22. Château Rombeau L’Élevé Côtes du Roussillon Villages  AB      Euro  12,50 

Donkerrode wijn van 70% Syrah en 30% Mourvèdre van oude stokken met een houtrijping  
van 12 maanden op nieuwe Franse vaatjes. In de neus rijp, donker fruit en kruiden en in de  
mond cassis, kersen, maar ook wat drop en laurier. Ideaal bij rood vlees zoals entrecôte, of 
biefstuk, maar ook lekker om zo te drinken op een gezellige winteravond.  

 
23. Château Rombeau Muscat de Rivesaltes Natural Sweet Wine AB       Euro  10,95  

Helder, lichtgele wijn van 100%  Muscat à petit grain met een elegante neus waarin rozijnen,  
abrikoos, dadels en honing. Een mond vol fruit, met ook een zekere frisheid. Goed gekoeld 
lekker als aperitief, bij toast met pâté, rillettes en desserts op basis van perzik en abrikoos.    



 
 
Minervois   NIEUW !!! 
 
Domaine / Wijn     Certificering   Prijs (incl. BTW)     Aantal 
 
Domaine Villepeyroux Forest      Levering onder voorbehoud 
              

24. Rolle IGP Pays d’Oc                 AB              Euro  9,50 
Bleekgele wijn van 100% Rolle (Vermentino) met een frisse florale neus waarin hints van  
appel, groene amandel, peer en ananas. In de mond fris fruit als kruisbes en ook wat anijs.  
Frisse afdronk die redelijk lang blijft hangen. Lekker als aperitief, begeleider van vis of aïoli.  

 
25. Chardonnay IGP Pays d‘Oc                 AB        Euro  9,50 

Fijne, elegante Chardonnay met een neus waarin wit fruit en hints van peer en bloesem. 
Volle, zachte smaak en tonen van toast en boterbabbelaar. Een mooi  aperitief en perfecte  
match met mosselen, gegrilde vis, fenegriek kaas en desserts op basis van vers fruit. 
  

26. Marsanne Côteaux de Peyriac                 AB                Euro  9,95 
Lichtgele wijn met een florale neus waarin zacht zomerfruit als abrikoos en pruimen.  
Mondvullend met toch een zekere frisheid en tonen van gegrilde hazelnoten in de finale.  
Lekker bij diverse vissoorten, fruits de mer en asperges. 

 
27. Pinot Noir IGP Pays d’Oc     AB      Euro  9,50  

Robijnrode wijn met een neus waarin rijpe kersen en moerbei. In de mond mooie balans  
tussen rijp fruit en frisse zuren met tonen van witte peper en zachte tannines. Een fijne 
begeleider van gegrild gevogelte, lamskoteletjes en kip in roomsaus.   

  
28. Carignan Côteaux de Peyriac     AB      Euro 10,95  

Donkerrode wijn met een volle  neus waarin bramen en pruimen en tonen van specerijen. 
Goed uitgebalanceerd mondgevoel met rijp fruit en schragende, doch fijne tannines. Een  
ideale wijn bij raclette, kaas van koemelk, beef Wellington en stoofpot van wild zwijn.    

 
29. Clos de l’Olivier AOC Minervois   Bio en Conversion      Euro 12,50  

Dieprode wijn van 1/3 Grenache Noir en 2/3 Syrah met een elegante neus waarin rijp, 
bijna gekonfijt donker fruit met tonen van specerijen. Mooie, volle smaak en een fijne, 
lange afdronk. Gaat goed samen met een bonenschotel, confit de canard, of blauwe kaas.   

 

Provence   NIEUW !!! 
 

Domaine La Marseillaise   Beperkte voorraad  
 

30. Et’Merveillement Blanc IGP Vin de Pays du Var   AB/Demeter   Euro  15,50  
Assemblage van 55% Vermentino, 30% Viognier en 15% Ugni Blanc zorgen voor een  
krachtige neus waarin veel rijp fruit als kweepeer en hints van citrus. Volle smaak en een  
mooie, lange afdronk. Lekker bij varkensvlees, wild en gevogelte, of gewoon als aperitief.  

 
31. Florilège Rosé AOP Côtes de Provence       AB/Demeter      Euro 14,50  

Topper van een rosé van 70% Grenache en 30% Syrah met een expressieve, florale neus  
en een mond vol fruit als perzik en abrikoos. Intense smaak en een lange afdronk. Gaat goed  
samen met rundvlees, lam, sterke kazen en pittige gerechten, maar ook heerlijk als aperitief. 

 
32. Justinien Rouge IGP Vin de Pays du Var       AB/Demeter      Euro 15,00  

Bordeauxrode wijn van 35% Syrah en 65% Merlot met een elegante neus waarin veel rijp 
fruit, zoals rode en zwarte bessen en superzachte tannines als gevolg van de macération  
semi-carbonique methode. De wijn is hierdoor breed inzetbaar, zowel bij vlees, kaas als vis. 
 

33. Abondance Rouge IGP Vin de Pays du Var       AB/Demeter      Euro 13,95  
Een assemblage van 60% Marselan, 25% Merlot, 10% Cinsault en 5% Carignan geven deze  
wijn een neus waarin rijp rood fruit de boventoon voert. De smaak daarentegen is fris en fruitig  
en daarom bijzonder geschikt als aperitief, al dan niet met een plankje charcuterie en/of kaasjes.  
     
 

 



 
 
Duitsland 
 
Domaine / Wijn     Certificering   Prijs (incl. BTW)     Aantal 

   
 Biolandweingut Schwarztrauber  (Pfalz)    

 
34. Chardonnay                         DE-Öko             Euro  10,25  

Heerlijke frisfruitige Chardonnay met een volle neus waarin ananas en papaya en hints van  
kersenbloesem. Een mond vol zwoel fruit en een lange afdronk met frisse zuren. Een echte  
allrounder voor alle gelegenheden. 
 

35. Grauburgunder                         DE-Öko             Euro  10,95  
 Bijzonder fruitige wijn met tonen van perzik en peer. Mondvullend en een lange, frisse afdronk.  
 Gaat verrassend goed samen met vis, gevogelte, pittige gerechten, schimmelkazen en risotto. 
 
36. Dornfelder Rotwein Trocken                       DE-Öko             Euro  9,50  

Dieppaarse, toegankelijke wijn met een neus vol barstensrijp fruit. Mondvullend met hints van  
zwarte kersen, aardbeien en vanille. Een lange en stevige afdronk. Ook een heerlijke avondwijn.  
 

37. Spätburgunder Rotwein Trocken         DE-Öko              Euro 10,95  
Elegante wijn, fris en fruitig met het aroma en de smaak van kersen en bessen. Aangenaam zacht,  
maar toch met voldoende karakter. Deze wijn kan gedronken worden, zowel als aperitief, maar  
ook als begeleider van vlees, kaas en chocoladedesserts.   
 

38. Meet the Purple Trocken          DE-Öko              Euro   9,50  
Donkerrode (avond)wijn van 70% Spätburgunder en 30% Regent met in de neus caramel, toffee,  
boter en kruiden (garrigues). In de mond rijpe kersen zoals amarenen en hints van smeulend hout. 
Lekker om zo te drinken, maar gaat ook goed samen met rood vlees, lam en zachte kazen als brie. 
 

39. Blaufränkisch Rotwein Trocken         DE-Öko                        Euro 12,50   
 Dieprode wijn met een complexe neus waarin stevig fruit. In de mond rijpe bramen en een klein 
 pepertje. Stevige, maar mooie ronde tannines in de afdronk. Kan overal bij gedronken worden. 

 
 
Kelderrestanten 
 
Spanje 

 

  Bodegas Vegalfaro (D.O. Utiel Requena)            Nu in prijs verlaagd ! 
  
40. Pago de Los Balagueses Garnacha Tinterera – Merlot        Es-Eco       Euro 16,50  
 Aromatische wijn van 65% Garnacha Tintorera en 35% Merlot, die minimaal 10 maanden gerijpt  
 heeft op eiken vaatjes. In de neus hints van bloemen, donkere bessen en kersen. Na decanteren  
 ook tonen van balsamico, chocola en vanille. Een fluweelzachte wijn met veel body. Nu op dronk,  
 maar kan ook nog ouderen.  

 
41. Pago de Los Balagueses Syrah           Es-Eco        Euro 16,50 
 Paarsrode wijn van 100% Syrah met 10 maanden rijping op Franse eiken vaatjes. Een expressieve  
 neus waarin fris rood fruit en tonen van specerijen. In de mond rijp zomerfruit en zachte tannines.  
 De afdronk is lang en fris. (96 Pts. James Suckling)  Perfecte wijn voor een speciale gelegenheid,  
 of om cadeau te geven !  

 
 
 
 
 
 
 
 Contactgegevens: 0297–329.866 of 06-401.76278 - Email: info@naturalvineyards.nl 


