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Frankrijk
Champagne
L’appellation Champagne
Sinds 1927 is de bereiding van champagne beschermd door
een AOC (Appellation d’Origine Contrôlée of gecontroleerde
herkomstbenaming) die zowel de kwaliteitsvoorschriften instelt als
de zone vastlegt waaruit de druiven moeten komen die recht geven
op de benaming “champagne”.
Die productiezone strekt zich uit over:
• 5 departementen (Aisne, Aube, Haute-Marne, Marne en
Seine-et-Marne)
• 635 gemeenten
• 33.000 hectare in productie
• 4 belangrijke productiegebieden: de Montagne de Reims
in het oosten, de Marnevallei in het westen, in het zuiden
de Côte des Blancs en tot slot de Côte des Bars in het
zuidoosten.
De champagnewijngaard is onderverdeeld in 324 geklasseerde cru’s
die overeenkomen met de steden en dorpen in de Champagne.
Ze zijn verspreid over de volgende drie “appellations”:
• de grand cru’s
• de premier cru’s
• cru’s “AOC de Champagne”.

Arnaud de Beauroy Brut
Champagne

Assemblage van 90% Pinot Noir
en 10% Chardonnay.

De Champagne Arnaud de Beauroy
heeft de reputatie om een zeer
evenwichtige champagne te zijn doordat
zijn wijngaarden genieten van een
buitengewone zonnige ligging.
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Aperitief

Ons vakmanschap drink je met verstand.

Spanje
Cava

Alt Pénèdes
Marque de Monistrol
Mas de Monistrol, opgericht in 1882, is het grootste wijndomein
van de Alt Penedés, het bekende achterland van Barcelona. Hier
produceren we de kwaliteitsschuimwijn Marqués de Monistrol.

Cava Monasteriolo
Brut Rosé

Het centrum van de cavaproductie situeert zich rond Sant
Sadurní d’Anoia in het zuiden van de provincie Barcelona, waar
gespecialiseerde kelders, Cava-huizen, zich sinds het einde van 19e
eeuw specialiseren in de productie van deze mousserende wijn.
Marqués de Monistrol is een van de toonaangevende producenten,
die zich in 1882 aansloot bij de pioniers van de wijnproductie in Sant
Sadurni d’Anoia. Sindsdien heeft het kwaliteitsniveau altijd zeer hoog
gelegen, met als resultaat een van de beste mousserende wijnen
van Spanje.

70% Monastrell, 30% Pinot Noir.

Fijn parelend van structuur, fris en fruitig van
smaak. De druivensoorten Monastrell en Pinot
Noir zorgen voor de intense frisheid met een neus
van rode bessen en maken van deze uitzonderlijke
Cava een feestelijk aperitief.

Het landgoed geniet van een bevoorrechte ligging. De wijngaarden
hebben een overwegend noord- en zuidoostelijke ligging die er, in
combinatie met de milde hellingsgraad, voor zorgt dat de druiven
van een maximale blootstelling aan de zon genieten.
De goede afwatering waar het reliëf en de stenige ondergrond
van het land toe bijdragen zorgen dan weer voor een interessante
diversiteit tussen de verschillende percelen.

Aperitief.

Cava Monasteriolo
Brut

Cava Manolo Rey
Brut

Assemblage van 33% Macabéo, 33% Xarel-Lo en
33% Parellada.

Assemblage van Parellada, Xarel-Lo en Macabéo.

Een fijne pareling met een neus van appel en peer,
een beetje getoast maken van deze Cava een prima
aperitief voor een zacht prijsje. Koel drinken!

Een jonge cava met een sterke persoonlijkheid:
vaalgele kleur en een ﬁjne mousse van bubbels.
Fruitig in de neus met een intens aroma.
Haar evenwichtige structuur, elegantie en
sensorische rijkdom vormen een onmiskenbare
persoonlijkheid.

Aperitief.
Aperitief.

Cava Monasteriolo
Demi Sec

Cava Clos Monistrol
Vintage Brut

Assemblage van Macabeo, Xarel-lo en Parellada.

Assemblage van Macabéo,
Xarel-Lo, Parellada en Chardonnay.

Helder stro van kleur , verse aroma’s van kruiden en
appels, naar het einde toe een volle en lange smaak
met fijn schuim.

De Xarel-lo geeft kleur, structuur, alcohol en zuren.
Macabéo voegt een fruitig aroma toe en Parellada
geeft de wijn ﬁnesse. Chardonnay zorgt dan weer
voor extra dimensie en iets meer noblesse.

Aperitief en witte visgerechten.
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Aperitief en zeevruchten.

Ons vakmanschap drink je met verstand.

Balbinot
Prosecco

Italië
Prosecco
Prosecco Balbinot
Onze Prosecco van de Familie Balbinot komt uit Noord Italië, ten noorden
van Venetië in de regio Veneto. Deze wijngaard van deze familie bevind
zich in het kerngebied waar de beste prosecco’s worden gemaakt.
De Prosecco Balbinot is een Spumante, de Italiaanse kwaliteits-benaming
voor een mousserende wijn die ten minste 11% alcohol bevat.

Zeer licht geel/groen van kleur en uiteraard
helder met zeer kleine belletjes. In de geur
groene appel, peer licht ﬂoraal, iets van
acacia en honing.prosecco’s zijn aromatisch,
fruitig, met een subtiele zachte mousse.
Uitstekend als aperitief, past ook bij lichte
voorgerechten, soep, zeevruchten en zachte
kazen.

Groot-Hertogdom
Luxemburg
Vin Mousseux

Julien Delaporte
Vin Mousseux Brut

Pinot Blanc / Riesling / Chardonnay.

Caves Saint Martin
De Caves St.-Martin zijn opgericht in 1919, meteen na de eerste
wereldoorlog dus, en waren een van de pioniers in het produceren
van mousserende wijnen volgens het voorouderlijke procédé dat de
traditionele methode of ‘méthode champenoise’ genoemd wordt.
De pioniers kozen daarvoor een immense kalksteenrots stroomafwaarts
van het stadje Remich. Het is een unieke locatie, die zich onder impuls
van de opeenvolgende bedrijfsleiders zal ontwikkelen tot een van de
meest prestigieuze en betoverende wijndomeinen rond de Luxemburgse
Moezel.
In het enorme kalksteenmassief werden kelders uitgegraven waar
angstvallig een aantal schatten van het kleinste wijnlandje van Europa
bewaard worden. Het complex is in totaal bijna één kilometer lang en
beslaat een oppervlakte van 7.000 m2 . Die onderaardse kelders zijn de
trots van het huis en dragen niet weinig bij tot de reputatie van de Caves
St.-Martin.
De grote specialiteit van de Caves St.-Martin bestaat uit de bereiding van
mousserende wijnen volgens de “traditionele methode”, dat wil zeggen
met een tweede gisting op de fles. De wijnen rijpen in rechtstreeks
contact met hun gistcellen, gemiddeld gedurende twee jaar, en gaan
dan op de ‘pupiters’ (rekken), waar ze een regelmatige ‘remuage’
ondergaan. Dat laatste bestaat uit het draaien van de met de opening
naar beneden opgeslagen fles, telkens een kwartslag of een achtste toer,
zodat de droesem naar onder zakt, maar die onderzijde is dus eigenlijk
de opening van de fles. Tot slot volgt de ‘dégorgement’, waarbij met zo
weinig mogelijk verlies die naar onder gezakte bezinkselprop verwijderd
wordt.
Alle mousserende wijnen van het huis garanderen de kenner een
feestelijke degustatie.

Mousserende witte wijn gemaakt volgens
procédé “cuve close”. Bezit een goede
pareling, ﬁjne mousse en de neus heeft een
delicate frisse toets met aangename zuren.
Uitstekende mousseux voor de feesten !!!
Aperitief.

Christian d’Almar
Vin Mousseux Brut

100% Pinot Blanc.

Mousserende witte wijn met een zwakker
alcoholgehalte (8,5%). Distingeerd zich door
zijn ﬁjne mousse en zijn mooie ronde aroma
in de mond. Plezierige aperitief voor bij elke
feestelijkheid aan een zacht prijsje. Aanrader !
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Aperitief.

Ons vakmanschap drink je met verstand.

Yves-Louis de Montauban
Cabernet Sauvignon

Frankrijk
Pays d’Oc

100 % Cabernet Sauvignon.

Deze Cabernet Sauvignon
heeft een intense robijnrode
kleur en wordt gekenmerkt
door ceder-, cassis- en
specerijenaroma’s. In de
mond appreciëren we
zijn soepele tannines en
aangename lengte.

Pays d’Oc
Yves-Louis de Montauban
De Pays d’Oc is een levendig productiegebied, van Gard tot de Pyrénées Orientales,
over de Hérault en de Aude. Wijnbouwers, privékelders, coöperatieven en handelaars
verdedigen er met passie en kennis van zaken de kleuren van de wijnen van de Pays
d’Oc.
In de wijngaarden van de Pays d’Oc vinden we alle grote rode en witte druiven-rassen
van de wereld terug, waarvan de bekendste trouwens uit Frankrijk afkomstig zijn.
De meest verspreide soorten bij de rode en roséwijnen zijn de Merlot, de Cabernet
Sauvigno n, de Syrah en de Cinsault. Bij de witte wijnen zijn dat voornamelijk de
Chardonnay, Sauvignon en Viognier. Stuk voor stuk zijn dit druiven die tot uiting
komen in de volle en complexe aroma’s van het eindproduct, waaraan ze alle contrast
en diversiteit van de Zuid-Franse bodems meegeven.
Dankzij de voortdurende evolutie van de productiemiddelen, het dynamisme en de
samenwerking van de producenten, de creatieve assemblages en de vernieuwende
verpakkingsvormen, worden de wijnen uit de Pays d’Oc als de Franse referentie
inzake cépagewijnen beschouwd.

Bij gevogelte in saus, klein
wild, vleesgebraad, gegrild
vlees, harde kazen.

Schenken op 15-16°.

Yves-Louis de Montauban
Merlot

100 % Merlot.

Aroma palet van klein zwart
fruit, met een volle, soepele
en elegante mond.
Wit vlees, gevogelte,
gebraad, salades en kaas.
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Schenken op 15-16°.

Ons vakmanschap drink je met verstand.

Yves-Louis de Montauban
Moelleux

Yves-Louis de Montauban
Syrah Rosé

Assemblage van lokale
druivensoorten.

Rosé 100% syrah.

Past perfect bij foie gras en
chocolade-desserten.

Deze wijn wordt almaar meer
gedronken, nu eens als sfeer-scheppend
aperitief, dan weer als een unieke wijn
voor een rustieke lunch. Floraal boeket
met vleugjes klein rood fruit (framboos,
bosaardbeien). Deze soepele en frisse
rosé heeft een heldere maar diepe
robijnrode kleur.

Fris serveren, rond 8 °C.

Aperitief, salades, koud vlees, gegrild
vlees.

Deze moelleux zal u verrassen door
zijn zachtheid en zijn ﬁjnheid en zijn
intens ﬂoraal boeket.

Fris schenken: 8°

Yves-Louis de Montauban
Chardonnay

Yves-Louis de Montauban
Sauvignon Blanc

100 % Chardonnay.

100 % Sauvignon blanc.

De persoonlijkheid van de
Chardonnay komt tot uiting in een
lichte strokleur met gouden glans
en speelse aroma’s van witte perzik,
linde, amandelen en citrus.

De Sauvignondruif wordt gekenmerkt
door een lichte, groengele en heldere
kleur en verleent aan de wijn haar toetsen
van cassis en kruisbessen. Levendig en fris
in de mond en van een ongeëvenaarde
mineraliteit.

Deze elegante aperitiefwijn doet
het uitstekend bij schaaldieren en
escargots.

Ideaal als aperitief, maar ook heerlijk bij
een slaatje, zeevruchten, oesters of met
gegrilde vis en zelfs bij kaas.

Schenken op 9-10°.
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Fris schenken: 8°

Ons vakmanschap drink je met verstand.

Bois du Renard
IGP Pays d’Oc

Frankrijk
Pays d’Oc

De wijnen van Bois du Renard werden geselecteerd uit de beste wijnen
van de pays d’Oc, in het hart van Zuid-Frankrijk. Het mediterrane klimaat
en de terroir van de kustvlaktes vormen een harmonieus huwelijk dat
fruitige wijnen boordevol expressie oplevert.

Bois du Renard

Bois du Renard

Een wijn met een mooi dieprode kleur en een
neus met aromatische toetsen van zwarte
bessen. Soepel en fruitig in de mond, met een
warme en aangename structuur.

Een wijn met een intens gele kleur met
schitteringen, en een neus met mooie ﬂorale
toetsen. Levendig en aromatisch in de mond,
fris en zeer evenwichtig.

Geschonken tussen 16 en 18 °C is deze wijn
wonderlijk te combineren met pastagerechten,
rood vlees met saus en alle soorten kaas.

Geschonken tussen 8 en 10 °C is deze wijn
ideaal als aperitief; perfect te combineren met
voorgerechten, gevogelte of vis.

Marselan

Faugères

Druif ontstaan in 1961 uit een kruising van
Cabernet Sauvignon en Grenache Noir, in de
Hérault.

Wijn afkomstig van biologisch geteelde druiven. Het werk begint in
de wijngaard bij de precieze en zorgvuldige selectie van de meest
geschikte gronden om dit type wijn (90 % van het eindresultaat is
afhankelijk van dit nauwgezette werk) te produceren: de wijnstokken
moeten in perfecte gezondheid zijn, met dicht gebladerte zodat de
druiven hun optimale maturiteit kunnen bereiken.

Vallée de Lauquet
Marselan

Château Laurens le Haut
AOP Faugères

Marselan.

Wijn afkomstig van biologisch geteelde druiven.
Een assemblage van 40% Syrah, 40% Grenache,
20% Mourvèdre.

De vrij kleine druiven die vroeg rijpen geven
complexe wijnen met veel kleur en geur, die rijk
zijn aan soepele tannines. De wijnen hebben
een lang bewaarpotentieel. In de smaak en
geur komt men tegen: cacao, cassis, conﬁture,
kruiden, frambozen, rijp fruit, geconﬁjt fruit, rook,
kruisbes, kirsch, bramen, peper, olijven, pruimen,
drop en groen.

Een intense, dieprode kleur met
donkerpaarse gloed. Een expressieve neus
gehuld in complexe aroma’s, rood fruit van
framboos en zwarte bessen met een subtiel
kruidige en peperachtige afdronk. Soepele,
harmonieuze en wonderlijk evenwichtige aanzet
in de mond. Elegante structuur, ondersteund door
rijpe, zijdezachte en uitgebalanceerde tannines.

Perfect bij rood vlees en pittige mediterraanse
stoof-schotels.

Goede combinatie met gegrild en rood vlees en
met klein wild.

Ons vakmanschap drink je met verstand.
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Komt voor in heel Zuid-Frankrijk. De naam
ontleent de druif aan het plaatsje waar hij
gekweekt werd, Marseillan.

Cabardès

Frankrijk
Pays d’Oc

De jonge appellatie Cabardès (1999) telt 18 gemeenten en is het enige
AOC-gebied dat een gelijke verdeling moet maken tussen twee families
van wijnstokken. Enerzijds zijn er de Atlantische rassen Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc en Merlot waarvan de cépage minstens 40%
met een maximum van 60% moet bedragen.
Anderzijds zijn er de mediterrane rassen Grenache en Syrah waarvan
de cépage minstens 40% met een maximum van 60% moet bedragen.
Verder mogen ook de variëteiten Cinsault, Fer Servadou en Malbec
gebruikt worden tot een maximum van 20%.

Benjamin de Rissac
Pays d’Oc

Ch
Château
Latour de Rissac
Cabardès

Een assemblage van 50% Chardonnay en 50%
Viognier.

Een prachtige wijn met een assemblage van
20% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, 10%
Cabernet Franc, 20% Grenache, en 40% Syrah.

De wijn heeft een prachtige, goudgele kleur
en geeft geuren af van exotisch fruit en ﬂorale
tonen (lavendel, acacia). De smaak is krachtig,
rijk en evenwichtig. De wijn heeft een vettige
structuur, maar is fris van smaak en heeft een
mooie ﬁnale met een hint van viooltjes en
honing.

De aroma’s van rood fruit, de ﬁnesse en de
levendigheid van de Atlantische wijnstokken
werden voortreﬀelijk gecombineerd met de
rijkdom, de volheid en soepelheid van de
mediterrane wijnstokken. Aroma’s van tabak,
cassis , kers en viooltjes.

Uitstekende wijn voor het aperitief. Aan tafel
combineert het goed met salades, witvlees,
gegrilde vis en rijpe, romige kazen.

Zeer geschikt bij lamsvlees, stoofpotjes
en wild.

Frankrijk
Côtes de Gascogne
Côtes de Gascogne
De Côtes de Gascogne is een wijnbouwgebied in Gascogne, gelegen
in het zuidwesten van Frankrijk, in het Frans de Sud-Ouest genoemd.
Het productiegebied ligt hoofdzakelijk in het departement Gers,
onderdeel van het Franse regio Midi-Pyrénées, met uitbreiding naar
de departementen Landes en Lot-et-Garonne. Hier wordt vooral witte
landwijn geproduceerd, de streek is dan ook de grootste producent
van witte Vin-de-Pays-wijn. De bodem bestaat uit alluviale grond met
klei en zand.

Grand Gascon
de Gascogne

50% Sauvignon en 50% Colombard.

De wijn is het resultaat van perceelselectie
van druiven uit het hartje van de Côtes
de Gascogne, geviniﬁeerd door onze
keldermeester. Voor deze cuvée selecteerden
we Sauvignondruiven, met hun boeket van
ﬂorale toetsen, citrus en pompelmoes, die
frisheid, pit en energie aan de wijn verlenen.
De Colombard voegt daar een zeer speciﬁeke
en krachtige fruitigheid van passievruchten aan
toe.
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Ideaal als aperitief, bij oesters. Combineert
prima in combinatie met salades , zeevruchten
en vis.

Ons vakmanschap drink je met verstand.

Château Martinot
ot
Entre Deux Merss

Frankrijk
Bordeaux

50 % Sauvignon
en 50 % Sémillon.

Kristalhelder.
Bleekgroene
tinten, Acacia, witte bloemen,
intens en aromatisch. Soepele
aanzet. Fris en evenwichtig.
Mooi lang in de mond. Frisse en
aromatische afdronk.
Te drinken bij oesters en andere
zeevruchten, als aperitief. Past
eveneens uitstekend bij vis
en wit vlees, zoals kip met
gekonﬁjte citroenen.

Bordeaux
Het Bordeaux gebied, dat ongeveer een derde van de Franse kwaliteitswijnen
voortbrengt, is een van de belangrijkste gebieden voor wijnproductie ter wereld.
Bordeaux kent 57 “appellations”, meer dan 9.000 “châteaux”, en 13.000 wijnboeren
die gezamenlijk zes miljoen hectoliter wijn per jaar produceren!
Al meer dan tweeduizend jaar wordt er in Bordeaux wijn verbouwd.
Aan het begin van het tweede millennium stond het gebied onder Engelse
heerschappij. Honderden schepen, geladen met vaten Clairette zetten koers naar
Engeland. De Clairette was een lichte, rode wijn, die door de Engelsen zeer werd
gewaardeerd; zózeer, dat het woord “Claret” nog steeds wordt gebruikt om rode
Bordeaux aan te duiden.
De grote diversiteit in Bordeaux wijnen komt voort uit de even grote verscheidenheid
in grondsoorten. Het klimaat is in het algemeen gematigd, met korte winters, en
met een hoge vochtigheidsgraad, die wordt veroorzaakt door de nabijgelegen
Atlantische Oceaan.
De meeste druiven, die in de Bordeauxstreek worden verbouwd voor de productie
van rode wijn, zijn de Cabernet Sauvignon en de Cabernet Franc, die de wijn
stevigheid, tannine en goede houdbaarheid geven, en de Merlot, die de wijnen
zachtheid en soepelheid geven. Witte wijnen komen voort uit de Sauvignon Blanc,
de Semillon en de Muscadelle.

Château Martinot
ot
e
Bordeaux Rouge

70 % Merlot,
15 % Cabernet Sauvignon,
15 % Cabernet Franc.

Mooie intens robijnrode kleur,
schitteringen van violet. Rood
fruit, toetsen van kers. Complex
en aromatisch. Mooie soepele
aanzet,
gestructureerd,
krachtig, maar tevens fruitig
en ﬂuwelig. Lekker lang in de
mond, met goed versmolten
tannines.
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Te drinken bij rundgebraad,
eendenborstﬁlet en uiteraard bij
goede kazen.

Ons vakmanschap drink je met verstand.

Château La Combe St. Paul
La Clape

Frankrijk
La Clape

Château La Combe St. Paul dankt zijn succes aan de mooie combinatie van Syrah,
Mouvèdre en Grenache, 10 maanden gerijpt op Franse eiken vaten.

La Clape
La Clape is een klein gebied dat ten noordoosten van
Narbonne en ten zuiden van Béziers is gelegen.
Het vormt met het kleinere terroir Quatourze een klimatologische eenheid. Sinds 1998 heet het gebied Coteaux du
Lanquedoc La Clape. De appelation brengt zowel rode, rosé
als witte wijnen voort.

De wijn wordt getypeerd door een intense
aromatische geur van specerijen, peper,
bramen en zwarte bessen.
Prima suggestie bij rood vlees, wild, kaas
en stoofpotjes.

Frankrijk
Blaye
Côte de Bordeaux

Château Cone-Taillasson Sabourin
Blaye

90% Merlot en 10% Cabernet Sauvignon.

Blaye
Côtes de Bordeaux
De Côtes de Bordeaux bevindt zich aan de oostkant van
het Gironde-estuarium, de samenvloeiing van de rivieren
Garonne en Dordogne bij de “Bec d’Ambès” ten noorden
van Bordeaux.
De hellingen van de Côtes de Bordeaux hebben een
perfecte ligging op de zon, en garanderen druiven met
ideale rijpheid. De bodem van klei en kalksteen brengt een
harmonieus evenwicht aan de voet van de wijnstok.
Reeds 8 generaties lang bewerkt de familie Sabourin
wijngaarden in Blaye, in de Bordeaux-streek.

Intens rode kleur, volle fruitige smaak met
elegante tannines. Dankzij een jaar rijping
op eiken vat verkrijgt deze wijn zijn complexiteit en de aromatische expressie van
zwart fruit (blauwe bosbes, zwarte bes).
Past perfect bij rood en wit vlees en bij alle
soorten kaas. Aarzel niet om deze uitstekende wijn vóór het opdienen te karaferen,
dit laat de wijn openbloeien en de aroma’s
nog beter tot zijn recht komen.
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Vandaag omvat de wijngaard van de broers Edward en
Jérôme SABOURIN zo’n 45 hectare wijngaarden, ver-spreid
over verschillende gemeenten rondom Blaye.

Ons vakmanschap drink je met verstand.

Spanje
Aldeanueva
Wijngaarden van Aldeanueva
De verschillende soorten bodem van kiezel en klei op uiteenlopende hoogten, samen met
intensieve zonblootstelling en weinig regen, definiëren de wijngaarden van Aldeanueva. Dit
biedt kwaliteitsvolle druiven, gekenmerkt door hun intense kleur en middelhoog alcoholgehalte.
De wijngaarden breiden zich uit van de vruchtbare oevers van de rivier Ebro tot de hoge hellingen
van het Yerga-gebergte.
De ervaring van meer dan drie generaties van telers, gekoppeld aan de laatste ontwikkelingen in
de wijnbouw, dragen bij tot de kwaliteit van de Aldeanueva-wijnen.

Azabache
Tempranillo Reserva

100% Tempranillo.

Tempranillo en Graciano.

Verdejo.

Dieprood met paarse
reﬂectie. Volle smaak
met zachte afdronk.

Robijnrood, zijdezacht
met gerijpte smaken.

Strogeel met groene
reﬂectie. Fris en fruitig.

Past uitstekend bij wild,
rood vlees en gerijpte
kazen.

Uitstekend bij zeevruchten, vis, wit vlees
en paté.

Past uitstekend bij wit
en rood vlees, en alle
soorten kaas

Rueda Dilema
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Azabache
Tempranillo

Ons vakmanschap drink je met verstand.

Italië
Colli Berici - Cielo e Terra
De Berici-heuvels (Colli Berici) vormen een antieke vulkanische heuvelrug
tussen Verona en Padua die op de noordelijke helling de stad Vicenza huist.
De blootstelling van de heuvels aan de zon en het milde klimaat zijn erg
gunstig voor de bijna mediterrane vegetatie, waardoor de wijnbouw hier
reeds duizenden jaren bloeit. Autochtone druivenrassen met luisterrijke
namen zoals Garganega, Tai Rosso, Cenerente en Turbiana getuigen van
de rijke wijnbouwtraditie waar de Berici-heuvels - dankzij hun natuurlijke
geschiktheid - reeds eeuwenlang het toneel van vormen.
De voorbije jaren heeft dit wijnbouwgebied een nieuw elan gekregen door
de aanplanting van prestigieuze variëteiten gecultiveerd om de productie
van trossen per wijnrank terug te schroeven en de concentratie van
extracten, polyfenolen en suikergehalte te verhogen.
De Berici-heuvels kunnen bogen op een selectie van typische
streekproducten waarvan de kwaliteit wordt gegarandeerd door de D.O.C
(gecontroleerde oorsprongsbenaming) en I.G.T (typische geografische
indicatie) labels. Dit zijn meer bepaald de DOC Colli Berici, DOC Vicenza,
DOC Arcole, IGT Veneto en IGT Venezie.

Cielo Garganega/
Chardonnay

Cielo Merlot
Venezie IGT

Venezie IGT

Garganega en Chardonnay.

Merlot.

Strogeel.
Boeket: bloemen en rijpe perzik.
Dronk: ﬂuweelzacht en rond,
met aangename nadronk.

Robijnrood.
Boeket: framboos en bosbes.
Dronk: fruitig en rond.

Uitstekend als aperitief;
aanbevolen bij voorgerechten,
soep, vis en wit vlees.

Voor de volledige
maaltijd, in het bijzonder bij
rood vlees, en indien gerijpt, bij
gebraad.

Schenktemperatuur:
8 °C - 10 °C

Schenktemperatuur:
14 °C - 16 °C.

Cielo
Merlot/Raboso
Venezie IGT

Merlot en Raboso.

Cielo-Primi Soli
Sangiovese

Cielo-Sante Rive
Valpolicella

Puglia IGT

DOC

Sangiovese.
Corvina, Rondinella, Molinara.
Donker robijnrood, delicaat en
licht fruitig.

Voor de volledige maaltijd,
in het bijzonder bij rood vlees, en
indien gerijpt, bij gebraad.

Voor de volledige maaltijd,
in het bijzonder bij rood vlees.

Schenktemperatuur:
14 °C - 16 °C

Schenktemperatuur: 16 °C - 18 °C

Robijnrood, fris en intens, fruitig
en rond.
Voor de volledige maaltijd, in het
bijzonder bij rood vlees, en indien
gerijpt, bij gebraad.
Schenktemperatuur: 14 °C - 16 °C

Ons vakmanschap drink je met verstand.
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Robijnrood.
Boeket: framboos en bosbes.
Dronk: fruitig en rond met
aangename nadronk.

Italië
Colli Berici - Cielo e Terra

Cielo
Chardonnay
Venezie IGT

Chardonnay.

Strogeel met gouden tinten.
Boeket: bloemen en rijpe perzik.
Dronk: rond en ﬂuweelzacht.
Voor de volledige maaltijd, in het
bijzonder bij voorgerechten, soep, vis en wit
vlees; jong te drinken.
Schenktemperatuur: 8 °C - 10 °C

Cielo
Pinot Grigio
Venezie IGT

Pinot Grigio.

Strogeel met groene tinten, broodkorst en
groene appel, fris en vlot drinkbaar.
Voor de volledige maaltijd, in het bijzonder
bij voorgerechten, soep, vis en wit vlees.
Jong te drinken.
Schenktemperatuur: 8 °C - 10 °C

Cielo Primasole
Montepulciano d’Abruzzo

Cielo
Pinot Grigio Blush

DOC

Venezie IGT

100% Montepulciano.

Pinot Grigio.

Robijnrood, verleidelijk fruitig.

Bleekrood, fruitig en elegant, delicaat,
fruitig en met lange nadronk.

Uitstekende begeleider van pittige
aperitiefhapjes, kruidige pasta met tomaat
en rood vlees.

Schenktemperatuur: 8 °C - 10 °C
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Schenktemperatuur: 14 °C - 16 °C

Uitstekend als aperitief
en bij lichte maaltijden.

Ons vakmanschap drink je met verstand.

Zuid-Afrika
Western Cape
Footprint
“Footprint is a front runner aimed at adventurous
wine-drinkers willing to explore new ideas ».

The Winemaker
Mike Graham, is een getalenteerd wijnmaker die reeds 30 jaar actief
is binnen enkele van de top Cape wijnkelders, inclusief bergkelder,
Boschendal en Stellenbosch vineyards.
Hij was éen van Zuid-Afrika’s eerste vliegende wijnmakers zorg
dragende voor overzeese oogsten en het ontwerpen van stijlen voor
specifieke markten.

Footprint
Merlot-Pinotage

Footprint
Chenin Blanc-Sémillon

50% Merlot, 50% Pinotage.

50% Chenin Blanc, 50% Semillon.

De rode wijn heeft een uitgesproken palet van
pruimen, moerbei en nuances van seductieve
aardbei. Zachte tannines zorgen voor een goede
textuur. De afdronk is zijdezacht en persistent.

De Sémillon en de Chenin Blanc vormen een
levendige fruitige en verfrissende wijn. In de
mond toont de Sémillon zijn ware kleuren met
een levendige frisse aciditeit en grassige aroma
mooi in balans met de ananas en perzikaroma
van de Chenindruif.

Een volwaardige partner van lamsvlees,
koude vleesschotels of blauwaderende kazen.
Uitstekende aanvulling van koude visschotels en
(fruit)salades.

Cape Grace
Pinotage

Cape Grace
Chenin Blanc
100% Chenin Blanc.

Donkerrode kleur met purperen schakeringen.
Fleurig-fruitige aroma’s van framboos in het
boeket en een tikje van de geurige Kaapse
fynbos-vegetatie. In de mond barst het van
geplette rode bessen, met wilde bramen en een
vleugje specerijen.

Complexe neus met tropische toetsen van
ananas en guave en een vleugje peer en
heidekruid. In de volle en rijke smaak treden
aroma’s van abrikoos en perzik naar voor,
die door een verfrissende zuurheid mooi in
evenwicht worden gehouden.

Perfect bij wild, eend of een goed rijpe harde
kaas.

Perfect bij mezze of pastabereidingen.
En probeer hem gerust ook eens bij geitenkaas.
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100% Pinotage.

Ons vakmanschap drink je met verstand.

Zuid-Afrika
Stellenbosch
Stellenbosch
Fort Simon Estate

Het domein is gelegen in de Bottelary Hills, een van de kleinere
deelregio’s van het befaamde Stellenbosch.

Fort Simon
Shiraz

Fort Simon
Cabernet Sauvignon

100 % Shiraz.

100% Cabernet Sauvignon.

De rode wijn is purper en geconcentreerd in kleur
met een intens fruitpallet aan zwart fruit, rozijnen,
pruimen.
Afdronk is rijk en mondvullend en bovendien heeft
de wijn een uitstekend bewaarpotentieel.

Deze granaatrode wijn is klassiek van stijl, met
uitgesproken fruitige neus van rode bessen en kersen,
gerookte amandelen en hinten van chocolade.
In de mond een stevige aanzet, droog met goed
geïntegreerde zachte tannines en een uitgesproken
persistente afdronk.

Past perfect in een rijke keuken van gegrild of
gebraden rood vlees en wild.

Een complexe wijn die uitstekend past bij sterkere
vleesgerechten.

Fort Simon
Chenin Blanc

Fort Simon
Chardonnay

100 % Chenin Blanc.

100 % Chardonnay.

Bezit prachtige fruitaroma’s van citrusfruit,
steenfruit en tropische vruchten met name perzik.
Verder ontwikkelen zich aroma’s van kokosnoot en
vanille naar een zijdezachte structuur, complexiteit
en lengte.

Deze klassieke typerende Chardonnay bezit een
typerend aroma van citrus, abrikoos en droge perzik.
Het is een uitzonderlijk goed gebalanceerde witte
wijn met een ﬁjne complexiteit en een uitstekend
geïntegreerde houttoets.

Perfect bij zacht gekruide schotels, alsook bij
gezoete schotels zoals eend met abrikozen.

Deze rijke en romige wijn
vormt de perfecte aanvulling bij schotels als Sole
Meuniere en slaatjes met kip.

Lady Anne Barnard
Sauvignon Blanc

Lady Anne Barnard
Sauvignon Blanc
100 % Sauvignon.

Fonkelend met groene tinten, tropische fruitaroma’s van kruisbes en lychee
met sterk mineraal karakter; evenwichtig in de mond met impressies
van tropisch fruit en een uitgesproken minerale toets. Een aangename
zuurtegraad met een frisse en nazinderende afdronk.
Uitstekend als aperitief bij oesters, ook te schenken bij lichte zomerse slaatjes
of gegrilde vis.

Ons vakmanschap drink je met verstand.
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Dit assortiment, het vlaggenschip van ons aanbod,
werd genoemd naar de onvergetelijke en nog lang niet
vergeten Lady Anne Barnard; van 1797 tot 1802 was
ze de “Eerste Dame” van de toenmalige Kaapkolonie.
De Kaapprovincie heeft veel te danken aan Lady Anne
Barnard. Als grote voorstander van kaapwijnen schonk
ze haar prestigieuze gasten immers lokale wijn in plaats
van de geïmporteerde wijnen die op dat ogenblik erg
in de mode waren. Deze wijnen vormen een eerbetoon
aan een buitengewone vrouw en worden ambachtelijk
geproduceerd als weerspiegeling van haar complexe
karakter.

Chili
Maule
Valley

Maule Valley
Lauca Vineyards & Estate
De naam “Lauca” is het Chileense woord voor Lama, wat een weerspiegeling is voor de bijna perfecte
“terroir” in Chili. Lama’s zijn uiterst vruchtbaar, hebben een sterke overlevingszin en kunnen op hoogtes
vertoeven.
De Wijngaarden van Lauca zijn gesitueerd in het hartje van de prachtige Maule vallei.
Lauca Vineyards ontwikkelde zijn wijngaarden in plaatsen met uitstekende condities voor productie van
druiven, langs de rivierbanken van de Maule rivier in Chili, tussen de Andes gebergten en de Pacific Oceaan.

Lauca - Cabernet
Sauvignon Carmenère

Lauca
Sauvignon Blanc

Blend van 70% Cabernet/30% Carmenère.

100% Sauvignon.

Granaatrood met purperen rand. Intense
neus van zwarte bessen, groene pepers.
Intensiteit is goed. Cabernet geeft aroma van
zwarte bessen, natte bladeren, Carmenère
geeft zijn ietwat kruidige karakter(groene
peper,menthol) en chocoladearoma.
Carmenère is ook wat ronder en soepeler
terwijl de Cabernet zorgt voor een stevige
tanninestructuur. De wijn is vol en krachtig,
met een goede intensiteit en een gemiddelde
afdronk.

Jonge witte wijn, groenig, fris, levendig
met aanwezige zuren, fruitaroma zijn niet
complex, maar wel aanwezig. Intensiteit is
gemiddeld, primaire aroma van citrusfruit,
kruisbes.
Aperitief, salades, eenvoudige visgerechtjes.
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Bij rood vlees, lamsvlees en kruidige
gerechten.

Ons vakmanschap drink je met verstand.

Lauca Reserva
Chardonnay

100% Chardonnay.

Krachtige rijke volfruitige witte wijn, de textuur is
romig en vet. De aanzet geeft een lichte aciditeit, een
grote intensiteit, volle body, aroma van rijp wit fruit
(Golden appel, perzik ) secundaire aroma van boter en
vanille (hout). Afdronk is krachtig en lang.
6 maanden in Franse eik en 12 maanden ﬂeslagering.
Bij kipgerechtjes, wit vlees,
rijke visgerechten met sauzen.

Lauca Reserva
Carmenère

Lauca Reserva
Merlot

Carmenère.

100% Merlot.

Donker Robijnrood met violet schakeringen.
Rijp fruitaroma met menthol en chocolade.
Droge, rijke volfruitige aanzet, rijp fruit (rode besjes)
en groene pepers, menthol, lichte aciditeit, zachte rijpe
tannine, delicate hinten van vanille (eik), chocolade.
Krachtige rode wijn, volle body, goede intensiteit,
met een zijdezachte afdronk.

Een rijke volfruitige ronde wijn met zachte tannine,
fruitaroma van kleine rode besjes en kruiden zoals zwarte
pepers. De wijn heeft een goede complexiteit, is krachtig
met een goede balans in fruit en aciditeit.
De wijn heeft een lagering in houten vaten wat een
gerookte impressie geeft. De afdronk is persistent.
Wit vlees, konijn en gevogelte.

Kipgerechtjes, kalfsvlees, gevogelte en vlees in sauzen.

Lauca Reserva
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon.

Shiraz - Cabernet Sauvignon.

Granaatkleurig met gemiddelde intensiteit.
Krachtige neus van zwarte bessen, met een vegetale
toets (natte bladeren ). Stevige, fruitige cabernet met
evenwichtige aciditeit, geïntegreerde tannine doch sterk
aanwezig (een beetje groenig), goede intensiteit met
aroma van zwart fruit, woudvruchtjes en kers. Verder
ontwikkelen zich aroma van groene pepers, chocolade.
De lengte is persistent met goede balans fruit en hout.

Hevig Paarsrood met goede intensiteit en concentratie.
Complexe rijke aroma van cassis, violet, zwarte vruchten,
leder en kruiden. 6-8 maanden Franse eik. Donkerrode
blend van 60% Shiraz / 40% Cabernet Sauvignon met
stevige complexiteit. In de aanzet is hij volkrachtig, rijpere
tannine goed chocolade.
Lengte is goed .

Bij rood vlees, kazen.

Bij gekruide gerechten, stevige vleesgerechten,
stoofpotjes, wild.
Ons vakmanschap drink je met verstand.
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Lauca Reserva
Shiraz Cabernet Sauvignon

Argentinië
Mendoza

Rincón del Sol
“Rincón del Sol” betekent letterlijk de “zonnehoek” en is de
troetelnaam voor onze hoog gelegen wijngaarden, die tot het laatste
beetje licht vangen van de ondergaande zon, wanneer ze achter de
Argentijnse Andesflanken zakt.
De basisambitie achter het “Rincón del Sol”-project bestond erin
op zoek te gaan naar een harmonieus samengaan van natuur en
mensenwerk. Het weer, de bodem, onze wijngaarden en onze
mensen zijn de hoofdfiguren die elke dag meeschrijven aan het
verhaal van de Rincón del Sol. Mendoza’s alomtegenwoordige zon is
zowel een sleutelfactor als een bevoorrechte getuige van het hele
wijnproductieproces.
Onze wijngaarden bevinden zich in het gebied van de bovenloop van
de Mendoza, in de uitlopers van de Andes, in de provincie Mendoza,
een van de traditionele wijnproductiegebieden in Argentinië. Het
klimaat is er droog tot dor en zeer zonnig, met een lichte bries die
van de Andesflanken komt en de wijnstokken verkoelt, waardoor onze
druiven optimaal tot ontwikkeling komen.
De wijnen van “Rincón del Sol” onderscheiden zich door hun
smaakrijkdom, fruitige aroma’s en de uitstekende manier waarop ze
de druif tot uitdrukking brengen.
Geniet van onze wijnen, met vrienden en familie in uw eigen
zonnehoek.

Rincon del Sol
Malbec

Rincon del Sol
Chardonnay

100% Chardonnay.

De malbec heeft een robijnrode, intense en
heldere kleur. Rijpe rode vruchten en vlezige
toetsen. Rond, evenwichtig en met een
zekere body.

Heldere, gele kleur met subtiele groene
hints. Aroma’s van tropische vruchten,
soepel en vol, met een evenwichtige
ﬁnale.

Ideaal bij rood vlees, kaas en gerechten met
tomatensaus.

Ideaal als aperitief of bij vis, gevogelte en
pasta.
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100% Malbec.

Ons vakmanschap drink je met verstand.

Australië
De Bortoli

The Bortoli Wines;
Italian roots, Australian soil
Vittorio De Bortoli trok in 1925 moederziel alleen vanuit Noord Italië
naar Australië. Zijn echtgenote volgde in 1928 en in dat heuglijke jaar
werd ook het wijnhuis opgericht.
Momenteel staat de derde generatie aan het hoofd van dit
familiebedrijf en is uitgegroeid tot een van de meest gereputeerde
wijnfamilies in Australië. Met hun wijngaarden in tal van Australische
wijnregio’s, bieden ze het beste van wat Down Under op wijngebied
in petto heeft.

Willowbank
Shiraz Reserve

Willowbank
Chardonnay Reserve

100% Chardonnay.

Afkomstig uit Zuid- Australië, bieden deze
druiven de wijnmaker de mogelijkheid om
een uitstekende blend te maken.
De diepe, paarsrode kleur is een weerspiegeling van een intens palet aan fruit
en kruiden - zwarte peper en vanille -,
met een achtergrond van chocolade. De
neus geeft daarnaast ook zwarte peper
en drop weer. In de mond, genereus
zwart fruit (zwarte bessen, pruimen),
een hint van mokka, chocolade & zachte,
mondvullende tannines.

De druiven worden vroeg in de ochtend
geoogst, geperst en vervolgens op
kamertemperatuur gefermenteerd om
de fruitigheid van de wijn te bevorderen.
Een deel van het sap gist in Amerikaanse
en Franse vaten.
De smaak van steenvruchten (perziken)
typeert deze volle wijn samen met een
romige notentextuur en een vleugje
vanille. Mooie lange evenwichtige
afdronk.

Een goede partner voor stoofschotels van
lam of rundsvlees, maar ook heerlijk bij
gegrild of gebraden rood vlees en wild.

Past uitstekend bij gevogelte, schaaldieren en zeevruchten, maar ook heerlijk
bij pastaschotels.
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100% Shiraz.

Ons vakmanschap drink je met verstand.

Portugal
Douro

Douro Alto
Richard Hooper’s & Sons
Richard Hooper is opgericht door William Hooper in London in 1771. Het bedrijf veranderde in 1811
zijn naam in “Richard Hooper & Sons”. In deze tijd verhuisde ook het bedrijf en wel naar 20, Queenhite,
London, waar zij meer dan 100 jaar gehuisvest bleven. Het gebouw aan Queenhite dateerde uit 1668
en wer herbouwd na de grote brand in London. In 1847 werd John Kinnersley Hooper, zoon van William
Hooper, burgemeester van London - als één van de vele wijnhandelaren die tot burgemeester benoemd
zouden worden. In 1897 had de firma vele belangrijke agentschappen verworven, waaronder “the
California State Wine Company” met wijnen die verscheept werden van de Fountain Grove Vineyard
Co. in Santa Rosa.
In 1912 werd Hoopers als huisleverancier voor “The House of Lords” aangewezen. Vanaf die dag werd
de “Hoopers Constitutional Port” in “the House of Lords” geserveerd, evenals in “The Guilhall”. Hoopers
zetelt aan de Rua Azevedo Magalhaês in Vila Nova de Gaia tegenover Oporto en staat bekend om zijn
Vintage - ports.
In 1951 is Richard Hooper & Sons samen gaan werken met Real Compania Velha, een grote
wijngaardeigenaar en verscheper in de Douro. Deze samenwerking zorgde voor de noodzakelijke
investeringen om de toekomst en de kwaliteit te garanderen van de legendarische Hoopers serie.

Hooper’s Lord Mayor
Tawny

Touriga National, Tinta Roriz, Tinta Barocca,
Touriga Franca.
Robijnrode Portwijn, intens diepe kleur.

Touriga National, Tinta Roriz, Tinta Barocca, Touriga
Franca.
Tawnykleurige Portwijn met een goede intensiteit.

Jonge rode Port gemaakt van
een blend van bovenstaande
druiven. 1 jaar vatrijping.
De neus is zuiver, met zijn
mooie zachte rijpe fruitaroma
(rode besjes, woudvruchtjes),
intensiteit is complex.
Mondaroma zijn mooi
fruitig, soepel, zacht,
rood rijp fruit primeert
(beetje jamachtig),
tannine zijn rond
maar zeer subtiel
aanwezig, goede
complexiteit,
rijke afdronk .

Krachtige neus met sterke
primaire aroma van zwarte
besjes, bosvruchten, secundaire aroma van noten.
In de mond ontwikkelen zich
nog ietwat onrijpe groenere
tannine, lage aciditeit .Hij
heeft een goede
complexiteit met een
palet van woudvruchten en zwart
fruit, vegetale
ondertoon met invloed van hout, volle
intense body,
persistente afdronk.

Aperitief

Aperitief

Hooper’s Lord Mayor
White
Malvasia, Codéga, Gouveioçe, Viosinho.
Helderbleke geelkleurige witte porto.

Blend van verschillende druiven
en gelegen op vat gedurende
maximum 2 jaar. In de neus
subtiele aroma van appelsienschil, gedroogde vijgjes en
honing. In de mond heeft
hij voldoende aciditeit
waardoor hij zeker niet te
plakkerig is. Hij is vol,
aromatisch, goede balans
fruit en zuren, intense
aroma van gedroogd
fruit en de afdronk
is evenwichtig.
Aperitief koel serveren
puur of met Tonic,
citroen/limoen en ijs.
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Hooper’s Lord Mayor
Ruby

Ons vakmanschap drink je met verstand.

Hooper’s Lord Mayor
L.B.V. 2000

Locale druivensoorten. Tawny rood.

LBV is een wijn van uitstekende kwaliteit doch
lijkt niet op Tawny’s Colheita’s of Vintage Port.
De LBV komt uitsluitend voort uit het jaartal
dat vermeld staat op de ﬂes en dient voor het
bottelen gedurende vier à zes jaar te rusten
op houten vaten. In tegenstelling tot
Vintage Port verandert een LBV op de
ﬂes nauwelijks meer en vormt meestal
geen depot.
De kleurverandering ontstaat veel sneller
dan bij een vintageport omdat een LBV
langer op vat heeft gelegen. Een LBV is
vol en krachtig van smaak en duidelijk
geoxideerd door de vatrijping.
Bij dessert en kazen.

Hooper’s Lord Mayor
Vintage 2001

Hooper’s Lord Mayor
10 Years Old Tawny

Is een bijzondere wijn. Wanneer met de toestemming
van het Instituut voor Portwijn een wijn van een
bepaald jaar wordt erkend als zijnde van uitzonderlijke
kwaliteit, kan een bedrijf besluiten hem niet te
gebruiken voor versnijding met andere jaartallen,
maar individueel op te voeden.

Door de rijping op ﬂes vormt zich een bezinksel,
depot. Voor deze reden is het raadzaam de
vintageport te decanteren voor ze te serveren.
Jonge vintageports zijn zwart van kleur, het
aroma complex, uiterst fruitig, ﬂoraal en
astringent ten gevolge van het hoge tanninegehalte. Langzaam maar zeker veranderen deze
wijnen van kleur, rijk gekleurd – dieppaars.

De Tawny’s met vermelding van ouderdom,
10 jaar, 20 jaar, 30 jaar en meer dan 40 jaar
ontstaan door assemblage van wijnen van
verschillende jaartallen, gerijpt in houten
vaten.
De gemiddelde ouderdom staat op het grote
etiket vermeld, terwijl de datum van van
botteling op één van de twee etiketten (hoofof rugtiket) terug te vinden moet zijn. Oude
tawny’s zijn wijnen met een gouden kleur, als
gevolg van een langere houtrijping. Bij deze
tawny’s bespeurt men vaak een verﬁjnd, fris
en complex aroma.
Digestief, rood vlees en kazen.
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Een vintageport dient gebotteld te worden tussen
1 juli van het tweede jaar en 30 juni van het
derde jaar na de oogst. Na de botteling zet de
vintageport zijn trage rijping verder in de ﬂes.
Het etiket op de ﬂes dient niet alleen het
jaartal te vermelden maar ook het jaar van
botteling.
Tegenwoordig wordt ook vintageport gemaakt
van druiven afkomstig van één landgoed
waarvan ze de naam dragen, we spreken hier
dan van een “ Single Quinta Vintage”.

Locale druivensoorten.
Tawnyrood, helder en doorzichtig, met licht
Orange reﬂecties.

Ons vakmanschap drink je met verstand.

1 Albo nv
Kontichsesteenweg 58
2630 Aartselaar
2 Bremans bvba
Eerste Meistraat 17
3700 Tongeren
3 Boons-Verbist bvba
Herentalsesteenweg 79
2280 Grobbendonk
4 Carpentier nv
Antwerpsesteenweg 330
2070 Zwijndrecht
5 Cassimon P. nv
Noordeind 15
2920 Kalmthout
6 De Caigny nv
Spijker 79
2910 Essen
7 Dekoninck bvba
Felix Roggemanskaai 18
1501 Buizingen
8 Demeyer nv
Langestraat 20
8580 Avelgem
9 Depot 30 nv
Bekaertlaan 30
3650 Dilsem-Stokkem
10 Dhondt nv
De Pintelaan 263
9000 Gent
11 Dullaert bvba
Herenstraat 58
9170 Sint-Gillis-Waas

03/449.99.10
012/23.11.89
03/481.81.21
03/254.00.10
03/661.81.47
03/667.71.71
02/356.65.06

12 Feyaerts Drankencentrale bvba
Brouwerijstraat 19
3070 Kortenberg
016/40.19.59
13 Goetze bvba
Nazarethdreef 55
2500 Lier
03/480.00.38
14 Hoefnagels Drankencentrale nv
Geeneinde 32/34
2381 Weelde
016/65.80.58
15 Inter Drinks bvba
‘T Walletje 8
8300 Knokke-Heist
050/60.03.55
16 Kempendrinks bvba
Kerkstraat 15
2370 Arendonk
014/67.74.19
17 Nauwelaerts Bierhandel bvba
Dorpsstraat 50
2500 Koningshooikt
03/482.11.92
18 Nuytten bvba
Bruggestraat 301
8930 Menen
056/51.14.45
19 Pede nv
Doelstraat 10
9520 Sint-Lievens-Houtem 053/62.67.30
20

20 Thomas-Drink nv
Lewatstraat 1
3440 Zoutleeuw
011/78.52.08
21 Van Campenhout & Zoon nv
Abdijstraat 31
1850 Grimbergen
02/269.11.43
22 Van Eetvelde nv
Bokslaarstraat 88
9160 Lokeren
09/348.21.79
23 Van Goethem nv
Gelaagstraat 163
9140 Steendorp-Temse
03/774.21.01
24 Van Oevelen nv
Peepolderlaan 10
2910 Essen
03/667.23.06
25 Verhelst bvba
Vlassenhout 11
9200 Dendermonde
052/21.27.99
26 Verschueren Etn. nv
Samberstraat 13
2060 Antwerpen
03/233.48.98
27
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Wallonië
27 Ansseau & Fils
Avenue Schweitzer 204
7340 Colfontaine
065/79.40.33
28 Balleux sprl
Rue de Rochefort 229
5570 Beauraing
082/71.14.14
29 Bataille-Dumortier sa
Boulevard Industriel 93
7700 Mouscron
056/85.53.53
30 Bertaux Frères sprl
Chaussée de Bruxelles 153
7090 Braine-Le-Comte
067/56.17.20
31 Brouta sa
Rue de Fontenelle 2
6240 Farciennes
071/81.01.11
32 Camut sprl
165, Rue Albert 1er
7134 Binche
064/33.12.31
33 Corman René sprl
Rue de la Coopérative 3
4140 Sprimont
04/382.18.73
34 Daune-Habaru sa
Rue de Hertanchamp, 3
6740 Ste-Marie/s/Semois 063/45.00.45
35

33

35

39

28

35 Delsart sa
Rue George Cosse 16
5380 Fernelmont
081/87.82.49
36 Brasserie Gallée sprl
Rue Louis Glineur 53/A
7333 Saint-Ghislain
065/76.10.00
37 Grand Enclos sprl
Les Minières 2
6832 Sensenruth
061/46.66.24
38 Grooten JM Drink
Rue Mitoyenne 312
4710 Lontzen
087/89.01.32
39 Küpper pgmbh
Zur Domaine 39B
4750 Bütgenbach
080/64.72.17
40 Makart sa
Rue Alfred Deponthière 54
4431 Loncin
04/263.51.54
41 Theis sa
Rue Haute 24
6781 Sélange-Messancy 063/37.04.42
42 Tilleuls sa
Rue des Tilleuls 18
7740 Warcoing
069/55.65.26

43
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34
41
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