
2 & 3 april : LENTEDEGUSTATIE 
 

Witte wijnen 
 
(1) Oude Heerengracht, Chenin Blanc     2021  Zuid-Afrika 
De Chenin Blanc is de populairste witte druivensoort in Zuid-Afrika. Onze ‘huiswijn’ is door iedereen geliefd ! Groengele 
wijn met levendige aroma’s van witte bloesem en wit fruit. Heerlijke fruitige en droge aanzet en een fijn evenwichtig 
zuurtje in de finale. 
 
(2) Taking Root, Sauvignon Blanc     2020 Moldavië 

Radacini is een wijnhuis gevestigd in Moldavië. Dit land is gelegen tussen Roemenië en Oekraïne. Moldavië klinkt voor 
velen raar in de oren als wijnland, maar prijs/kwaliteit maken ze topwijnen! Deze Sauvignon Blanc is een droge, correcte 
wijn die zeer fruitig is.  
 
(3) Taking Root, Chardonnay  ♥♥♥   2020 Moldavië 
Deze Chardonnay met  aroma’s van perzik en citrusbloem heeft een  lekkere, volle smaak en heerlijke afdronk.  Moldavië 
is een onbekend wijnland…maar met heel wat potentieel ! 
 
(4) Rondebosch, Chenin Blanc     2019 Zuid-Afrika 
Lichtgele wijn van 100% Chenin Blanc druiven. Zuivere aroma’s van rijp steenfruit zoals perzik in combinatie met hints 
van ananas. Perfect in evenwicht met mooie zuren.  
 
(5) Rondebosch, Chardonnay  ♥♥♥   2020 Zuid-Afrika 
Deze chardonnay zal bekoren met zijn aroma’s van steenfruit ondersteund door een subtiele eiktoets. In de finale heeft 
deze wijn een lichte aangename kruidigheid en een puntje zoet door de houtrijping. Ideale begeleider van visgerechten 
met roomsaus en bij schimmelkazen. 
 
(6) Pemo Pecorino IGP      2020 Italië 

Licht witgele kleur. Pemo Pecorino toont een subtiel citrusfris aroma aangevuld met vol tropisch fruit en abrikoos op een 
mooie minerale ondertoon. Heerlijk in balans! Deze wijn past perfect bij gegrilde gamba’s, visgerechten of bij pasta. 
 
(7) Santa Ema, Sauvignon Blanc      2021  Chili 
Deze Sauvignon uit de Maippo Valley werd gemaakt door wijnmaker Felix Pavone Arbea. Een echte anti-Sauvignon 
(minder zuren) maar wel uitstekend gemaakt. Intense aroma’s van citrus ! 
 
(8) Calcu Gran Reserva Sauvignon Blanc    2020 Chili 
Heerlijk wijntje : fris, fruitig, vol, typisch Sauvignon Blanc,… Een echte topper in zijn prijsklasse ! 
 
(9) Una Wines, Grüner Veltliner      2020 Oostenrijk 
De Grüner Veltliner, een fruitige wijn gerijpt in de zon. Lichtgeel in het glas, met geurige hints van rijpe appels en 
abrikozen. Een verrukkelijke mix van fruit en mineralen, bekend om de witte peper afwerking. 
 
(10) Cantina Sava, Verdeca Fiano  ♥♥♥ NIEUW  2021 Italië 

Deze wijn heeft een strogele kleur met gouden reflecties. Intense en aanhoudende aroma’s in de neus, waarbij de 
fruitigheid van rijp wit steenfruit de bovenhand neemt. Frisse en toch aangename zuren die harmonieus, maar 
volhardend de afdronk afronden. 
 
(11) Bodega El Esteco, Don David Torrontes NIEUW  2020 Argentinië 
Don David levert de absolute topklasse uit Argentinië, ook met deze karaktervolle Torrontes-druif. Deze muskaatachtige 
druif produceert wijn met een uitgesproken smaak en geur. Doch blijft de wijn verrassend fris. 
 
(12) José Galo, Verdejo   ♥♥♥   2020 Spanje 
Een wijn met een schitterende strogele kleur. Hij heeft een neus van groene appel en citrus, de nodige zuren en is vrij 
fruitig. 
 
(13) Cantina Mabis, Oropasso wit  ♥♥♥   2021 Italië 

Licht-Strogele wijn met groene toetsen. Florale noties met toetsen van witte perziken. In de mond mooie mineraliteit en 
wit fruit. Lange afdronk. Ideaal bij Pasta, risotto, vis en zeevruchten.  
 
(14) Pio del Ramo, Chardonnay Barrica ♥♥♥ NIEUW  2021 Spanje 

Een complexe, fruitige, frisse Chardonnay. Zeer mooi in balans met een fijne houttoets en dat maakt de wijn 
compleet.Zalig! 
 
 



(15) Santa Ema, Chardonnay Reserva    2020 Chili 

Dit is een mooie gele wijn met delicate doch intense aroma’s van rijp tropisch fruit, groene appel en perzik gevolgd door 
toetsen van vanille en boter. De smaak is licht mineralig, karakteristiek voor het fruit van Casablanca. Zacht, romig en vol, 
met een levendige aciditeit. Mooie afdronk. 
 
(16) Two Vines, Chardonnay   NIEUW  2018 Washington 
Mooie wijn deze Two Vines Chardonnay met in de neus en mond veel tropische fruit en mooie nuances van kruiden, 
vanille en eiken hout. Appel, peren & abrikozen. Een mooie degelijke medium afdronk. 
 
(17) Castello D’Alba Branco Reserva    2019  Portugal 

Een licht goud-gele wijn op basis van typische Portugese druivensoorten. Het is een vrij mollige ronde wijn met toetsen 
van citrus, tropisch fruit enerzijds en minerale terroir toetsen anderzijds. De wijn heeft 5 maanden gerijpt “sur lie” in 
Amerikaanse en Franse vaten.  
 
(18) Morgenhof, Sauvignon Blanc  ♥♥♥    2020 Zuid-Afrika 
Deze Sauvignon Blanc is fris, licht zurig, vol,… Een aangename, frisse wijn. 
 
(19) Una Wines, Sauvignon Blanc  ♥♥♥ NIEUW  2020 Oostenrijk 
Verbazingwekkend aroma van rijpe kruisbessen, groen gras en bloemen. Op het gehemelte vegetatief, een complexe, 
minerale wijn met een zeer mooie balans zuurgraad.  
 
(20) Wente, Chardonnay Morning Fog     2020 Californië 
Dit blijft een topper ! Goudgele kleur en aroma's van appel, vanille en mooi geïntegreerde houttoetsen. Tevens vallen de 
citrus en het tropisch fruit op in de neus. In de mond hinten van appel, getoast brood, boter en subtiel hout. Zeer 
verfrissende afdronk. Ideaal bij gerookte &  gegrilde vis, vis met wijnsaus, gevogelte, stoverij en waterzooi. 
 
(21) Morgenhof, Chenin Blanc Wooded ♥♥♥    2020 Zuid-Afrika 

Deze mooie groen-gele wijn heeft in de neus hinten van honing, gedroogde abrikozen, perziken, limoen en mooi 
geïntegreerd hout. In de mond krijgen we een volle, complexe wijn met mooie uitgebalanceerde zuren. 
 
(22)  Bosman, Adama White Blend      2020 Zuid-Afrika 
Exotisch in de geur met vooral annanas en passievrucht. Heel kruidig.. . gemaakt van Chenin Blanc (62%), Chardonnay 
(21%), Grenache, Semilllon, Viognier en Pinot gris. 
 

Rode wijnen 
 
(23) Oude Heerengracht, Kaapse Rooi      2020  Zuid-Afrika 
Meer fruit dan tannine. De Cinsault druif gedijt goed in Zuid-Afrika, waar hij sinds de vroege jaren ‘80 wordt verbouwd. 
Vooral gebruikt in blends om zijn kleur. De Cinsault zorgt hier voor de mooie fruitigheid. Een wijn die bij vele gerechten 
past... 
 
(24) Taking Root, Merlot   ♥♥♥   2019 Moldavië 
Deze robijnrode wijn heeft een  lekker sappig karakter met een toets van  chocolade en pruim. Hij heeft een lange afdronk 
met een rond karakter.  Een allrounder… 
 
(25) Rondebosch, Cab.Sauvignon-Shiraz  ♥♥♥   2020 Zuid-Afrika 

Een rijpe moderne wijn vol met rijpe bessen en noties van tabak, fruitig karakter met een beetje kruidigheid en vanille. In 
de mond vol en rond met zachte tannine en een mooie lange zachte afdronk. Een ideale begeleider bij geroosterd vlees, 
eend en zachte kazen. 
 
(26) Pemo Montepulciano d’Abruzo DOC    2020 Italië 
Pemo Montepulciano heeft een rijke rode kleur met in de neus aroma’s van rode vruchten. Een karaktervolle wijn, met 
een zachte en fluwelige smaak en een gladde, zachte finish. Deze wijn past perfect bij getomateerde pastagerechten, 
goulashstoofvlees en lekkere mooie stoofbereidingen. 
 
(27) Una Wines, Zweigelt Sunny Red ♥♥♥   2019 Oostenrijk 

Sterke geur van kersen, wat aardbeien, deze vruchten proef je op uw smaakpapillen met een extra hint van bosbessen. 
Een volle fruitige body, erg lekker met een aangename verfrissende afdronk.  
 
(28) Una Wines, Zweigelt Classic  ♥♥♥   2018 Oostenrijk 

Donkerrood met zwarte kern, aroma's van kersen en wilde bessen. Volle body, fluweelzacht en mild in de mond, heerlijk 
geïntegreerde tannines, fijn gekruid, noten, prachtig in de mond met lange afdronk. 
 
(29) Calcu Reserva Carmenere     2017 Chili 
Rijk, complex en volle smaak.  Een diep donkerrode kleur met smaken van kers, zwarte chocolade en pruim. 



 
(30) Cantina Sava, Primitivo Poggio ♥♥♥ NIEUW  2021 Italië 
Prijs/kwaliteit een topper! Intense robijnrode kleur met paarse reflecties. Krachtige en fruitige neus met vooral rood fruit. 
Volle body met zachte tannines en een harmonieuze afdronk. 
 
(31) Sun Gate, Zinfandel    ♥♥♥   2020 Californië 

Een mooie robijnrode wijn met een purpere schijn. In de neus vinden we aroma’s terug van chocolade, braambessen, 
klein rood fruit en gegrilde noten.  In de mond zet deze wijn zacht aan, met fijne en ronde tannines en een warme, lange 
afdronk. 
 
(32) Bodega El Esteco, Don David Malbec  NIEUW  2020 Argentinië 
Deze 100% Malbec heeft aroma’s van pruimenjam, verse tabak en vanille; in de mond dezelfde hinten van pruimen en 
wat chocolade. Op het einde mooi afgeronde tannines. 
 
(33) Pisano Cisplatino, Tannat   NIEUW  2020 Uruguay 
Deze prachtige Tannat is intens helder rood van kleur. De Tannat, een krachtige druif die veel tannine en volle smaken 
geeft. Deze levendige, geconcentreerde wijn is daar een bewijs van. De Tannat kreeg 4 maanden rijping op Franse eik. Hij 
heeft licht geroosterde tonen, rijp fruit, wat specerijen en een sterke structuur die toch evenwichtig en harmonieus 
overkomt. 
 
(34) Cantina Mabis, Neropasso rood    2019 Italië 

Deze wijn heeft een intens robijnrode kleur. In het bouquet kruidig met hints van kersen, zwarte kersen en 
pruimencompote. Fijn en fluwelig op het palet, aangehouden stevige, ronde tannine in de afdronk. Zeer mooie begeleider 
van stoverij en Aziatische gerechten. 
 
(35) Castello D’Alba, Tinto Reserva   ♥♥♥   2019  Portugal 
Zin om uw vrienden te verrassen met iets niet alledaags?  Een karmijnrode wijn waar aroma's cassis en zwarte bes de 
wijn typeren. 12 maanden vatrijping op Amerikaanse houten barriques geven deze volronde wijn extra structuur en body.  
 
(36) Santa Ema Merlot Gran Reserve    2019 Chili 

Mooi donkerrood met aroma’s van chocolade, vanille, bessen en gebrande koffie. Zijdezacht in de mond. Zijdezachte wijn 
met tonen van donker fruit, pruimen, karamel en chocolade. 
 
(37) Two Vines, Shiraz    NIEUW  2017 Washington 

100% rijping in oude Franse en Amerikaanse eiken vaten voor 11 maanden. Aroma’s van pruim en zwarte kers barsten 
uit het glas in deze New-World stijl Shiraz. Sappige en rijke smaken van kers, bessen en framboos met hints van witte 
peper. De afdronk is aangenaam rijk en soepel. Minstens houdbaar tot 2025! 
 
(38) Two Vines, Cabernet Sauvignon  NIEUW  2017 Washington 
Deze Two Vines is gemaakt van Cabernet Sauvignon (95%), Merlot (4%) en Shiraz (1%). In het glas schijnt deze wijn in 
een donkerrood met kersenkleurige highlights. Het boeket onthult een fruitig aroma van sappige kersen en rijpe 
bosbessen. Fijne nuances van eikenhout begeleiden dit. Met een zachte balans en evenwichtige body overtuigt deze 
Amerikaanse rode wijn het gehemelte. De fruitige volheid harmonieert heerlijk met subtiele geroosterde tonen en 
delicate hints van pure chocolade. Zalige wijn! 
 
(39) Cantina Mabis Eghemon, Nero D’Avola♥♥♥   2020 Italië 
Een intens robijnrode wijn. In het bouquet kruidig met hints van zwarte kersen en pruimencompote. Een echte aanrader! 
 
(40) Pio del Ramo, Crianza  ♥♥♥ NIEUW  2019 Spanje 
Wat een zalige wijn! Complex, krachtig en  vol. Kersenrood van kleur, intense aroma’s van rijp fruit met tonen van getoast 
hout en vanille. Hij heeft een sterke body, is kruidig en heeft zachte tannines. 
 
(41) Bosman, Adama Shiraz  ♥♥♥    2019 Zuid-Afrika 
Ook deze 2019 is adembenemend lekker !  Het blijft mijn lievelingswijn…  
 
(42) Morgenhof, Cabernet Sauvignon     2015 Zuid-Afrika 
Mondvullende, complexe wijn met in de neus duidelijke toetsen van zwarte bessen, braambessen, tijm en ceder. Mooi 
evenwicht tussen rijp zwart fruit, versmolten tannines en frisse zuren. 
 
(43) Pio del Ramo, Alont    ♥♥♥ NIEUW  2018 Spanje 

Indien dit een man zou zijn dan zouden vrouwen zeggen…”Wat een knapperd”! Een krachtige en elegante rode wijn met 
zeer intense aroma’s van rijp fruit die in evenwicht zijn met de kruidige en geroosterde tonen. Lange, zijdezachte afdronk. 
 
 



Rosé 
 
(44) Oude Heerengracht Pinotage Rosé    2021  Zuid-Afrika 

Zeer zachte, aangename rosé. Deze Pinotage-rosé heeft een sterk karakter… 
 
(45) Radacini, Taking Root Merlot rosé  NIEUW  2020 Moldavië 
Deze fruit gedreven rosé heeft een explosie van bessen. Zeer uitgebalanceerde smaak met een aangename aciditeit. Een 
aanrader! 
 
(46) Mirada (Organic-Began)  ♥♥♥   2020 Spanje 
Schitterende bleke roze kleur. De neus doet denken aan aardbei, citrusvruchten en rozenblaadjes. De smaak is verfrissend 
met fijne zuren en een minerale ondertoon.  
 
(47) Calcu Gran reserva Malbec – Petit Verdot NIEUW  2020 Chili 
Een intense neus van kers, wilde aardbei en subtiele kruiden. In de mond is deze wijn bijzonder smaakvol en elegant. 
Calcu rosé werd terecht bekroond tot de beste rosé van Chili. 
 
(48) Pio del Ramo, Cat Wine rosé   NIEUW  2021 Spanje 

Een lichtgekleurde rosé, lekker droog. Bloemige aroma’s met aardbei en kruiden zoals tijm. In de smaak pruim met de 
aangename typische kruidigheid van monastrell. Een glas vol Spaanse zon! 
 
(49) Cantina Mabis, rosapasso  ♥♥♥   2021 Italië 

Licht zalm roze roséwijn. Fijne aroma’s van frambozen en aardbeien, evenwicht tussen fruit en zuren en mooie zuivere 
korte afdronk. 
 
(50) Liefkoos Rosé Shiraz-Mourvèdre   NIEUW  2021 Zuid-Afrika 
Nieuwer kan niet! Binnen sinds deze week maar…wat een leuke verschijning. Zoek je een leuke volle rosé dan moet je 
deze zeker proeven. 
 
 

Zoet & andere 
 
(51) Les Fontenelles, Moelleux (Bergerac)    2020  Frankrijk  

Het is een mollige en vette wijn, die overloopt van het volrijpe, tropische fruit. Vooral ananas, meloen, perzik en abrikoos 
voeren de boventoon. Zalig bij  lichte desserten, kaas of foie gras. 
 
(52) Amarula Cream         Zuid-Afrika 
Amarula is een natuurlijke cream likeur, gedistilleerd uit de Marula vruchten. Het fruit distillaat rijpt 2 jaar op kleine 
Franse eiken vaten. Daarna wordt de room toegevoegd. 
 
(53) Two Wings Gin         Eigen product 
Onze eigen Gin die begin 2021 nog werd uitgeropen tot beste gin bij een proeverij in Brussel. 
 
 

Bubbels 
 
(54) Cava  Palau Brut         Spanje  

Cava uit de Pénedes, methode traditionelle, 9 maanden sur lattes. Lichtgele aanblik. Correcte, persistente belletjes. Mooi 
aroma van appel, geel fruit, bloesems, wat brood- en gisttonen en limoen. 
 
(55) Cantina Mabis, Bella Modella Prosecco ♥♥♥    Italië 
Strogele kleur met fijne en persistente pareling. In de neus aromatische toetsen van appel en perzikbloesems. 
Fluweelzachte smaak met fijne zuren. De afdronk is fruitig, maar droog. 
 


