Az. Agr. Jasci – Trebbiano d’Abruzzo
Klein familiaal domein, nabij het dorpje Pollutri gelegen op golvende heuvels op 230m hoogte tussen
de bergen en de Adriatische zee, in de regio Abruzzo. Sinds 1980 in biologische cultuur. Aroma’s van
rijp geel fruit, witte bloemen en toetsen van amandel. Een volle witte wijn met een eerder ronde
body, evenwichtig en sappig in de mond.
Samenstelling : 100% Trebbiano d’Abruzzo

Ortonese – Bianco
De wijngaarden staan in Abruzzo op maximaal 500 meter hoogte, ten zuiden van de
regio Marche.
De Ortonese Malvasia Bianco is een frisse witte wijn, met aroma’s van peer, groene appel, een hint
van bloesem en een beetje mineraliteit waardoor de wijn zijn spanning blijft houden. Laat zich
bijzonder goed combineren met o.a. visgerechten en salades.
Samenstelling : Malvasia-Chardonnay

Château La Mothe du Barry-French Kiss
Joel Duffau vestigde zich in 1985 in de regio van Moulon , de wijngaarden zijn vooral gelegen op
prachtige kalksteen en klei heuvels, de ideale bodem voor oa merlot en sauvignon blanc. Uit respect
voor de natuur werkt hij al enkele jaren op biologische manier.
French kiss is een heerlijke frisse wijn met toetsen van honing , appel en limoen. Veel mineraliteit die
zorgt dat hij zich uitstekend gedraagt bij koude visgerechten en schaaldieren.
Samenstelling : 50% Sauvignon Blanc. 50% Semillon

Domaine Serge Laloue-Sancerre Silex
Serge Laloue ging met dit domein van start aan het einde van de zomer van 1960.
Hij nam het domein over van zijn ouders die sinds 1930 zowel handelden in
granen, tabak als wijn.
In 1992 kwam zijn zoon Franck erbij en later in 1998 ook dochter Christine.
Het zijn Franck en Christine die tegenwoordig het domein met succes uitbaten.
Het domein is 21 ha. groot, waarvan 16 ha. Sauvignon Blanc & 5 ha. Pinot Noir.
Schitterende, vooral pure wijnen. De Cuvée Silex is de absolute topper in hun gamma. Deze wijn is
afkomstig van één enkele wijngaard met de oudste stokken Sauvigon Blanc. In de bodem vinden we
grote keien terug, de silex, een vuursteen, die de specifieke complexiteit en karakter aan de wijn
geeft.
Samenstelling : 100% Sauvignon Blanc

Mas du novi-Lou Blanc
Een twintigtal jaren gelegen kocht Jean-Claude Lapalu de wijngaarden en de ruïne op van het domein
Saint-Jean du Noviciat , gelegen in het hartje van de Languedoc. Hij verbouwt en renoveert de oude
opvangplaats voor de zusters, les novices, van de abdij van Valmagne en start er het wijnhuis Mas du
Novi samen met de toen nog heel jonge oenoloog Thierry Thomas. Thierry Thomas verhuist dan naar
andere domeinen en keert uiteindelijk na 10jaar terug naar zijn “liefde” , Mas du Novi, waar hij zich
opnieuw toelegt op de vinificatie van de wijnen.
De Chardonnay van Mas Novi is vol frisheid, met fijne toetsen van kaneel en witte bloemen , ideaal
om te nuttigen bij een gegrilde zeetong.
Samenstelling : 100% chardonnay

Domaine H. Klée-Pinot gris
De wijngaarden van familiebedrijf Henri Klee liggen tegen de hellingen van het Katzenthal, een kleine
vallei in de Elzas. Philippe Klee is de negende generatie aan het hoofd van het bedrijf, dat al vanaf de
zeventiende eeuw bestaat. In de wijnmakerij combineert Philippe de oude tradities met nieuwe
technieken. Hij werkt met manshoge houten vaten, die zijn vader nog heeft laten maken. Zulke vaten
worden al eeuwen gebruikt in de streek, ze geven de wijn die erin rijpt een zachte, subtiele
houtsmaak. Maar Philippe bestelde ook hypermoderne apparaten, zoals de nieuwe pneumatische
pers. Daarmee worden de druiven heel zacht en voorzichtig geperst, zonder de pitjes in de druiven te
kneuzen.
Een stevige, stijlvolle Elzasser, met een fijn mineralig karakter en lichte tonen van kruiden en
specerijen. Lekker bij wit vlees, vis, kaasfondue, schaal- en schelpdieren, asperges, maar ook heerlijk
als aperitief.
Samenstelling : 100% pinot gris

Domaine Bachelier-Chablis Vieilles Vignes
Het domein Bachelier is gelegen in Villy, een belangrijk wijndorp ten noorden van Chablis en is reeds
sinds 1833 in het bezit van de familie Bachelier. Met passie en veel zorg maken zij hun chablis.
De druiven voor de Vielles Vignes zijn afkomstig van wijngaarden met een minimum leeftijd van
zestig jaar.
Een heel fruitige, droge witte wijn met een intens aanhoudende boeket en een grote finesse, rijk en
fruitig. Door zijn hoge mineraliteit harmonieert hij zich heel goed met schaaldieren , foie gras , vis ,
wit vlees en sommige kazen.
Samenstelling : 100% chardonnay

Martin Diwald-Chagrü
Dit familiebedrijf is één van de pioniers van biologische wijnbouw in Oostenrijk. Het is gelegen in de
regio Wagram-Donauland, ongeveer 60 kilometer ten noorden van Wenen. Tachtig procent van de
wijngaarden is gelegen op lössgronden en twintig procent op zogenaamde rode “Schotter”
(gesteente).
Martin Diwald wil met deze combinatie de wijnliefhebbers die Chardonnay drinken laten
kennismaken met de Grüner Veltliner. De Grüner Veltliner is een typische Oostenrijks druivenras en
is dan ook het meest voorkomende ras. Dit heeft uiteraard ook veel te maken met het klimaat waar
deze druif het erg goed doet.
De Chardonnay zorgt voor de rondheid in de wijn en geeft de wijn 'body' en de Grüner Veltliner zorgt
voor de aangename frisse zuren. Een aangename frisse wijn met een zachte rondheid en aroma's van
lychee en mango.
Samenstelling : 50% chardonnay – 50 % grüner veltliner

