WIJNACTIE DE KIER 2022

Bubbels

per fles

per 6 fl. (= per fl.)

Cava Costino, metodo tradicional
9,50 €
54 € (9 €)
Een heel mooie, zuivere Cava van de betere soort! Gemaakt volgens de Champagnemethode
(“méthode traditionnelle”) op basis van de typische druivensoorten macabeo, xarello en parellada.
Prosecco “Il Creatore” DOC BIO
13,50 €
75 € (12,50 €)
Heel aangename prosecco die barst van het rijpe fruit! Iets minder droog dan de Cava maar prima als
aperitief of als glaasje tussendoor. Afkomstig van biologische wijnbouw.

Droge witte wijnen

per fles

per 6 fl. (= per fl.)

Estaciones verdejo 2021, Vino de la Tierra de Castilla
7,- €
39,- € (6,50 €)
Gemaakt van de edele verdejodruif. Dit is een lichte en heel frisse witte wijn met mooie aroma’s van wit fruit (appel,
peer) en citrus, heel lekker als aperitief, bij salades, zeevruchten of lichte visgerechten.
Domaine Guillaman sauvignon 2021, IGP Côtes-de-Gascogne
7,- €
39,- € (6,50 €)
Verrassend mooi gemaakte sauvignon met typische citrusaroma’s, volle smaak en veel finesse. Uitstekend bij
zeevruchten, gebakken of gegrilde vis, geitenkaasjes.
Paul Mas chardonnay 2021, IGP Pays d’Oc
8,- €
43,20 € (7,20 €)
Dit is een schoolvoorbeeld van wat Zuid-Frankrijk kan bieden als betaalbare chardoonay: afkomstig uit een koelere
zone van de Languedoc (nabij Limoux) heeft deze wijn zowel het ronde karakter van een chardonnay als ook de
fraîcheur. Prima bij voorgerechten en vis.
Vignes de Nicole chardonnay/viognier 2020, IGP Pays d’Oc
11,50 €
63,- € (10,50 €)
Speciale cuvée van de Domaines Paul Mas, heel evenwichtige en volle witte wijn waarin de viognier voor de finesse
en de houtgerijpte chardonnay voor de kracht zorgt. Alle fijne visgerechten, wit vlees en zachte kazen.
Dominio de Verderrubi, DO Rueda “Pita” 2021 BIO
10,40 €
57,- € (9,50 €)
Vrij rijke en aromatische droge witte wijn met veel fruit en een licht kruidige toets, topwijn in zijn appellatie (top 5 bij
Decanter)! Prima bij gerookte vis, voorgerechten in room, gebakken of gegrilde vis.
Weingut Leth, Grüner Veltliner 2021 BIO
11,- €
60,- € (10,- €)
Zeer evenwichtige, zuivere en fruitige droge witte wijn, een echte allrounder voor vis en zeevruchten. Topdomein uit
de Wagram!
Château Pont de Brion 2020, AOC Graves blanc
12,50 €
69,- € (11,50 €)
Heel rijke, krachtige en romige droge witte wijn, gemaakt van oude wijnstokken sémillon (65%) en sauvignon (35%).
Vinificatie en rijping in nieuwe eiken vaten. Bij rijke visgerechten, wit vlees en kazen.

Zoete witte wijn
Domaine de Guillaman “Frisson d’automne” 2020,
IGP Côtes-de-Gascogne

per fles

per 6 fl. (= per fl.)

7,70 €

42,- € (7,- €)

Heel lekkere zoete witte wijn hoofdzakelijk op basis van de mansengdruif, barstensvol rijp fruit en met een
heel goede balans dank zij de frisse zuren. Uitstekend als aperitief, bij ganzenlever en desserten.

Rosé wijnen

per fles

per 6 fl. (= per fl.)

Estaciones rosado 2021, Vino de la Tierra de Castilla
7,- €
39,- € (6,50 €)
Frisse en fruitige rosé met aroma’s van rood fruit (aardbei en framboos), hoofdzakelijk gemaakt van
tempranillo met een beetje bobal. Bij slaatjes, pastagerechten, pizza en andere lichte gerechten.
Paul Mas rosé de syrah 2021, IGP Pays d’Oc
8,- €
43,20 € (7,20 €)
Deze rosé is wat voller van smaak en dieper van kleur, dank zij de syrah-druif die hier aan de basis
ligt, maar het frisse fruit dat men van een rosé verwacht is hier zeker ook aanwezig. Hij kan hoe dan
ook wat steviger gerechten aan, een heel goede maaltijdrosé dus!

Rode wijnen

per fles

per 6 fl. (= per fl.)

Estaciones tempranillo 2021, Vino de la Tierra de Castilla
7,- €
39,- € (6,50 €)
Deze kersenrode wijn op basis van de edele tempranillodruif heeft frisse aroma’s van rode bessen met een vleugje
hout. Perfecte begeleider van wit vlees, gevogelte en grillades.
Paul Mas merlot 2020, IGP Pays d’Oc
8,- €
43,20 € (7,20 €)
Soepele maar verrassend volle merlot van het gekende huis Domaines Paul Mas: hij heeft mooie aroma’s van zwart
fruit en een ronde maar stevige smaak. Uitstekend bij wit en rood vlees, pasta en kazen.
Vignes de Nicole cabernet-sauvignon/syrah 2020, IGP Pays d’Oc 11,50 €
63,- € (10,50 €)
Krachtige en vrij complexe rode wijn, zowat het huwelijk tussen de Languedoc en Bordeaux. Afkomstig van
geselecteerde cuvées die houtrijping meekregen, kan perfect een gerijpte côte à l’os of zelfs wildgerechten aan!
Château Les Bertrands vieilles vignes 2019, AOC Blaye
10,- €
54,- € (9,- €)
Uitstekende rode Bordeaux met mooie fruitmaterie uit een groot jaar. Klassieker bij rood en wit vlees en zachte kazen.
Château La Croix Davids “Collection” 2018, AOC Côtes-de-Bourg 18,- €
99,- € (16,50 €)
Topcuvée van dit befaamde domein, gemaakt van erg oude stokken merlot (90%) en malbec (10%). Rijke en
complexe wijn met mooi bewaarpotentieel die heel wat Pomerols het nakijken geeft …
Château Lamartine Cuvée Particulière 2019, AOC Cahors
15,50 €
84,- € (14,- €)
Buitengewone rode wijn op basis van malbec, heel krachtig en met een schitterende concentratie van het fruit en een
groot bewaarpotentieel. Topper voor bij rood vlees (eendenborst!) en wild, schitterende prijs/kwaliteit. ***Decanter
Ionis Vini, Primitivo di Puglia IGT “Acanto” 2021
11,50 €
63,- € (10,50 €)
De typisch Zuid-Italiaanse druif primitivo, in Amerika bekend onder de naam zinfandel, werd de laatste jaren terecht
(her)ontdekt. Dit is een heel aangename, soepele rode wijn die het rijpe fruit koppelt aan een zachte kruidigheid,
prima bij pasta’s, wit vlees en gevogelte en zachte kazen.
Finca Sobreño Crianza 2019, DO Toro
12,30 €
67,20 € (11,20 €)
De appellatie Toro heeft een bijzondere terroir in het noorden van Spanje, met hete zomers maar koele nachten. Dit is
een buitengewoon sappige en evenwichtige rode wijn, gerijpt in Franse eiken vaten. Uitstekende prijs/kwaliteit! Een
zeer goede keuze op o. a. gegrild rood vlees.
Weingut Leth, Blauer Zweigelt Reserve 2020
14,20 €
78,- € (13,- €)
Het huis Leth is toonaangevend in Oostenrijk en levert hier een bijzonder geslaagde rode wijn af van de typische
blauer zweigelt, een kruising tussen blaufrankisch en saint-laurent. Deze wijn van oude stokken krijgt een rijping van
18 maanden in Franse eiken vaten; hij heeft een diep kersenrood kleur, mooie aroma’s van bosbes, pruim en kruiden
en gepolijste tannine. Klasse voor fijne vleesgerechten.
Terranoble Carmenère Reserva Especial 2020, Maule Valley, Chili 12,50 €
69,- € (11,50 €)
De carmenère, eigenlijk afkomstig uit Bordeaux, is zowat de emblematische druif van Chili geworden, en is ook een
specialiteit van Viñedos Terranoble. Deze Reserva Especial rijpt 9 maanden in Franse eiken vaten en is erg krachtig
en complex. Uitstekend bij rood vlees en wild.

Bubbels

per fles

per 6 fl. (= per fl.)

Crémant d’Alsace “Les Faîtières” 2018
14,- €
78,- € (13,- €)
Deze gemillesimeerde Crémant wordt gemaakt met het beste van de oogst van het betreffende jaar.
Hij heeft een mooie fijne pareling en is erg vol van smaak met aroma’s van wit fruit en een
geroosterde toets.
Champagne M. Lenique Brut Sélection
26,- €
144,- € (24,- €)
Heel mooi getypeerde Champagne, goed brut en met zuivere, fris-fruitige aroma’s. Perfecte aperitiefchampagne die het ook prima doet bij oesters en voorgerechten. Beter dan vele “grote” merken!

Droge witte wijnen

per fles

per 6 fl. (= per fl.)

Domaine Daniel Pollier, AOC Mâcon-Fuissé 2020
14,- €
78,- € (13,- €)
De appellatie Mâcon-Fuissé beslaat slechts enkele kleine randgebieden van de beroemde Pouilly-Fuissé. Ontdek
deze zeer mooie witte Bourgogne met aroma’s van bloemen en amandel, en een tikje mineraliteit.
Domaine André en Edmond Figeat, AOC Pouilly Fumé 2021
16,- €
84,- € (14,- €)
Uitstekende vertegenwoordiger van deze overbekende appellatie: deze wijn brengt een heel typische en zuivere
expressie van het potentieel van de sauvignondruif met mooie citrusaroma’s en een minerale toets die het “fumégevoel”geeft.
Puerta Santa albariño 2021, DO Rias Baixas
12,50 €
69,- € (11,50 €)
De Rias Baixas, gelegen nabij de oceaan in Galicië, heeft een uitstekend terroir voor witte wijnen, en deze Puerta
Santa is daar een mooi voorbeeld van: een vrij krachtige droge witte wijn met aroma’s van wit fruit (peer, appel) en
bloemen, en een zilte toets.

Rode wijnen

per fles

per 6 fl. (= per fl.)

Château Haut Breton Larigaudière 2016, AOC Margaux
38,- €
210,- € (35,- €)
Deze Margaux (laatste flessen van het topjaar 2016 !) doet veel Grands Crus Classés verbleken met zijn rijke materie,
evenwicht en verfijning! Belgische eigendom. Een grote wijn voor bij fijne vleesgerechten.
Château La Bridane 2019, AOC Saint-Julien
26,- €
144,- € (24,- €)
Nog zo’n klepper uit de Médoc! Château La Bridane is één van de beste wijnen uit deze beroemde cru waar je zowat
struikelt over de geklasseerde kastelen, maar blijft nog betaalbaar. Hij heeft een diep kleur, een mooie concentratie en
fluweelzachte tannine.
Château Garraud 2019, AOC Lalande-de-Pomerol
23,- €
126,- € (21,- €)
Eén van de allerbeste Lalande-de-Pomerols, met zelfs een perceel dat grenst aan Pétrus. Het is een rijke en vlezige
wijn met aroma’s van zwart fruit en kruiden en een verfijnde houttoets.

Domaine de la Ganse 2019, AOC Vacqueyras BIO
16,- €
84,- € (14,- €)
Gekende Cru van de zuidelijke Côtes-du-Rhône, krachtig en kruidig maar ook vol sappig fruit. Biologische wijn die
uitstekend past bij rood vlees, wild en kazen.
Az. Agr. Querciabella, DOCG Chianti Classico 2019 BIO
24,- €
132,- € (22,- €)
Topwijn uit Toscane, een voorbeeld van verfijning en elegantie, steevast heel hoog gekwoteerd in Wine Spectator en
Decanter. Biodynamische wijnbouw.
Az. Agr. Il Poggiolo, DOCG Brunello di Montalcino Riserva 2017
44,- €
240,- € (40,- €)
Zeer krachtige, tanninerijke maar prachtig gemaakte topwijn uit Toscane; 2017 is een groot jaar, deze wijn is nu al
heel lekker maar heeft nog veel reserve!

Porto Vista Alegre

per fles

per 6 fl. (= per fl.)

Vista Alegre is een familiebedrijf dat 3 quinta’s (domeinen) in de beste productiezone van de Douro
bezit. Deze porto’s worden uitsluitend gemaakt van de productie van eigen wijngaarden en vallen
op door hun evenwicht (ze zijn nooit plakkerig zoet!), verfijning en diepte.

Porto Vista Alegre Special Fine Tawny
9,30 €
51,- € (8,50 €)
Een buitengewone Tawny van 3 jaar oud, zacht maar met fijn fruit, frisheid en toetsen van noten. Gouden medaille
Vinalies Internationales.
Porto Vista Alegre Special Fine White
Een heel frisse witte porto met aroma’s van gekonfijt fruit.

9,30 €

51,- € (8,50 €)

Porto Vista Alegre 10 years old Tawny (individueel geschenketui) 21,- €
114,- € (19,- €)
Deze schitterende porto, 10 jaar gerijpt op vat, heeft een mooi geëvolueerd kleur en fijne aroma’s van droge vruchten
en kruiden. Prachtig bij desserten en kazen. Gouden medaille Challenge International du Vin.
Porto Vista Alegre 20 years old Tawny (individuele kist)
37,- €
204,- € (34,- €)
Nog een stukje rijker en complexer, met ook toetsen van koffie … Gouden medaille “Monde Selection” en Concours
Mondial de Bruxelles.
NOTA: de prijs tussen haakjes is de prijs per fles bij aankoop van (een veelvoud van) 6 flessen; voor elke aanbieding
geldt “zolang de voorraad strekt”.

