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                                                       PROSECCO – CHAMPAGNE 
 
 
1.Prosecco Frizzante – eigen label 04                                             
Azienda Agricola Corvezzo – Veneto 
De officiële naam van de druif die in de volksmond 'prosecco-druif' wordt genoemd is Glera. 
Het gebruik van de naam Glera is weer gebruikelijk geworden vanaf 2009, toen de DOCG-status 
aan prosecco is toegekend en prosecco een herkomstbenaming is geworden. Deze 
herkomstbenaming is belangrijk voor de wijnbouwers uit de oorspronkelijke regio die de naam 
'Prosecco' op steeds meer flessen bubbelwijn op zagen duiken. Dit waren wijnen die niets te 
maken hadden met wat prosecco in essentie is: een Italiaanse mousserende wijn die is gemaakt 
van Glera. Azienda Agricola Corvezzo ligt in vogelvlucht zo’n 40 km ten noordoosten van 
Venetië. In het platteland van Treviso ligt het dorpje Cessalto ligt omgeven door de rivieren 
Piave en Livenza. Deze streek is vanuit de Romeinse tijd gekend om zijn vruchtbaarheid. 
De wijnactiviteiten van de Corvezzo familie gaan terug tot het begin van de 20e eeuw. De huidige 
eigenaar Renzo en zijn vrouw Miriam worden door hun beide kinderen bijgestaan om het 140 ha 
grote domein op een zo ecologisch mogelijk manier uit te bouwen.  
Deze mousserende wijn onderging een tweede natuurlijke fermentatie op fles zonder toevoeging 
van een dosage, brut zero dus. Opvallend bij deze frizzante is een zeer mooie aciditeit, dito 
citrustoetsen én… een heel mooi flesje ! Bew 2020*1 
 
2.Prosecco DOC - eigen label 03                                                  
Azienda Agricola Corvezzo – Veneto 
Deze prosecco wordt gemaakt volgens de méthode Charmat. Méthode Charmat houdt in dat de 
basiswijn, die is ontstaan door een eerste vergisting in een open tank, een tweede vergisting te 
laten ondergaan in een autoclaaf (gesloten druktank). Deze vergisting wordt op gang gebracht 
door gist en suiker aan de wijn toe te voegen. Het door die gisting geproduceerde koolzuurgas 
lost op in de wijn. Door het veel grotere volume van de tank, zal deze tweede gisting veel sneller 
verlopen dan bij een méthode traditionnelle ( tweede gisting op fles ). Dit procedé geeft de 
proseccowijn zijn frisse, schuimige mousse. Doordat deze bereidingsmethode minder 
arbeidsintensief is, is Prosecco over het algemeen goedkoper dan wijnen die een tweede 
vergisting op de fles ondergaan.  Eens in het glas zien we een mooi schitterende wijn met in de 
neus fijne bloemige impressies van bijvoorbeeld acacia. Wat ik persoonlijk enorm waardeer aan 
deze prosecco is zijn fijne aciditeit met vegetale toets. Uiteraard geschikt als aperitief, 
visbegeleider en volgens de wijnboer : “ Exciting with the sweet ham of San Daniele aged 30 
months.”…..  
Fijne en heerlijke prosecco ! Bew 2020 *1 



 
3.Valdobbiadene - Prosecco Superiore                                                           
Azienda Agricola Fidori – Veneto 
Vineyards are located only on the sunny sides of the hills, at an altidude between 50 and 500 
meters above sea level, while the northern side is largely covered with woodland.  
Valdobbiadene area is characterized by steep hills, where the harvest is done by hand. The rich 
diversity of microclimates and the complex geologic characteristics of this area make it one of the 
best terroirs for Glera grape variety and for the production of Prosecco. 
Our estate  is located on the steep side of a hill, enriched by various plants of different species. 
The soil is composed of clay, sandstone and marl and was originated by the lifting of the 
prehistoric seabed. This features are the ideal bases for the production of elegant and mellow 
wines. This tiny hillside has a fresh climate and a good diurnal temperature variation that makes 
the wine’s perfumes fresh and intense. 
The first fermentation takes place after the grapes are pressed. The second fermentation takes 
place once the wine has been stabilized, using fresh must and the Charmat method. This process 
lasts at least 8 weeks, in order to obtain a fine perlage. 
Mooie Prosecco. Bew 2020 *1 
 
4.Crémant d’Alsace                                                     Nieuw en lekker !!    
Domaine Maurice Griss – Alsace  
Un peu d’histoire. 
Dans les années 1930, Jérôme Frick travaille avec son père quelques parcelles de vignes qui leur 
appartiennent à Ammerschwihr. Il se passionne pour le travail de la terre et veut s’y consacrer 
entièrement : il sera viticulteur.  Son vin est vendu en vrac au négociant du village. Il va 
transmettre sa passion du métier à sa fille Marguerite qui à son tour, se destine à être vigneronne  
En 1962, elle épouse Maurice Griss.  Ensemble, ils s’établissent dans la maison familiale et créent 
leur propre domaine grâce aux vignes cédées par  chacun de leur père. En 1963, ils se lancent un 
nouveau défi : la commercialisation en bouteilles. Leur exploitation prend de l’ampleur et 
progressivement, l’intégralité de la production est vendue en direct, aux particuliers et aux 
restaurants de proximité.  
En 2004, Josiane Griss abandonne son poste de Responsable Administratif et Financier pour 
reprendre l’exploitation de ses parents et se consacrer à la vigne et au vin. Son objectif est de  
produire des vins fins et élégants dans le respect de la nature et de l’environnement.  
Sa nièce, Marion, après un BTS viticulture-œnologie, a rejoint le domaine depuis le début de 
l’année.  
Vin effervescent, vif et délicat, élaboré à partir de Pinot Blanc. 
Les bulles sont fines et persistantes. Au nez, il  développe des arômes de fleurs blanches.  
C’est un vin de réception idéal pour l’apéritif. *2 Bew 2020+ 
 
5.Champagne Réserve 4 Cépages  
Champagne Robert Barbichon et Fils                                                             
Dit kleine champagnehuis is gelegen in het zuidelijkste deel van de             
Champagnestreek, we zitten bijna in de Bourgogne. Vooraleer de champagne bestond werd hier 
reeds wijn gemaakt onder Bourgondische vlag. De 9 ha, 17 kleine wijngaardjes, zijn verspreid 
over 5 gemeenten tussen Gyé-sur-Seine en Celle-sur-Ource gelegen in de Côte des Bars. De 
huidige eigenaars zijn de vierde generatie en werken volledig volgens biodynamische principes. 
Vrij uitzonderlijk is dat deze champagne samengesteld is uit 4  verschillende druivenrassen : 70% 
pinot noir, 10% chardonnay, 10 % pinot blanc en 10% pinot meunier. 
De schakeringen en dito complexiteit van deze Champagne zijn de reflectie van de verschillende 
wijngaardjes waarvan de bodems uiteenlopende samenstellingen hebben. Deze natuurlijke 



complexiteit vertaald zich in stralende wijn waarin we doorheen een wolk van fijne belletjes 
heerlijke aroma’s terugvinden. Mineraliteit en fraîcheur zijn extra troef. Bew 2022+ *2 
 
6.Champagne Blanc de Blancs Brut                                            
Champagne Robert Barbichon et Fils                                                             
Après la crise phylloxérique et essuyant les deux guerres, les familles Barbichon et Prélat 
reconstruisirent leurs vignobles respectifs sur les communes de Gyé sur Seine et de Celles sur 
Ource. Plus tard la rencontre de Robert Barbichon et de Maryvonne Prélat donna naissance au 
Champagne Barbichon ainsi que trois enfants dont deux ; Thomas et Maxime représentent 
désormais la quatrième génération de vignerons à travailler la vigne. Sols Argilo-calcaire (marnes à 
Exogyres). Période : Jurassique supérieur, Kimméridgien moyen à supérieur (env. 145 millions 
d’années) Les terrains les plus anciens de l’ère secondaire que l’on trouve dans le département de 
l’Aube appartiennent au Jurassique supérieur et forment la côte des Bar. Suite au retrait de la mer, 
et lorsque les rivières, installées sur les plateaux calcaires ont atteint une bande de terrains plus 
tendre formée d’argiles. Elles se sont enfoncées profondément, donnant ce paysage actuel de 
plateaux séparés par des vallées profondes dont les versants sont actuellement occupés par le 
vignoble. Le terroir champenois se distingue des autres par sa double influence océanique et 
continentale, c’est le climat dit “Septentrional“. Cela se caractérise par des étés chauds et des 
hivers rigoureux. Cette double influence nous offre la garantie d’une pluviométrie régulière 
(caractère océanique) et modérée (caractère continental). La pluviométrie annuelle en Champagne 
est d’environ 680 mm (entre 900 et 1000 en 2013). La température annuelle est de 11°Celsius. 
Notre vignoble est situé principalement sur 2 communes, Gyé sur seine et Celles sur Ource. 
Nous travaillons sur 9 hectares partagés en 17 parcelles qui sont exposées pour 70 % d’entre elles 
au Sud (47 % S-E + 23 % S-O) et 30 % au nord (18 % N-O + 12 % N). L’âge moyen est 
d’environ 38 ans. L’encépagement est composé en majorité de Pinot Noir (74%) mais aussi de 
cépages blancs comme le Chardonnay (12%) ou le Pinot Blanc (6%), et enfin du troisième cépage 
champenois, le Pinot Meunier (8%). Depuis 2010, notre domaine est certifié en agriculture 
Biologique mais également en Biodynamie depuis la vendange 2012, cette méthode consiste à 
“redynamiser“ la vie du sol par l’abandon des produits chimiques de synthèse et l’utilisation des 
préparations biodynamiques. Le travail du sol et l’apport de compost local composé de fumier de 
vache, de cheval, de poussière de chanvre et de basalte aide au maintient de cet équilibre. Le 
Blanc de Blancs est issue d’un assemblage de 85% chardonnay et 15% pinot blanc. Ce Cuvée de 
2012 est mis en bouteille en juillet 2013 en dégorgé en Décembre 2016. Dosage à 7 grammes par 
litre. Fijne ,frisse zuren en een lang nazinderende mineraliteit geven ons een voortreffelijke 
champagne! Bew 2022+ *2    

 
7.Moscato d’ Asti                                                                            
Forteto della Luja – Piemonte 
Van deze producent hebben wij reeds de rode Mon Ross en Le Grive in ons aanbod. Deze licht 
parelende moscato zit tussen mousserende wijn en stille wijn. Na persing en fermentatie wordt de 
wijn zo’n drie maanden na oogstdatum op fles gezet en de pareling komt dus eigenlijk vanuit de 
druif zelf. Dit is een fruitige, zoete laag alcoholische wijn ( 5% Alc. ) Bew 2020 *2 
 
 
 
 



                          DEGELIJKE DROGE WITTE WIJNEN VOOR OP WEEKDAGEN 
 
 
8. Lupi Reali 2017                                                       
Az Agr Passione Natura - Abruzzo 
Leonardo Pozzoli, de eigenaar vanValle Reale, nam het initiatief om collega’s druiventelers die 
voorheen hun oogst naar de coöperatieve brachten op een ander idee te brengen. Ze kregen meer 
voor hun druiven als ze volledig overschakelden op natuurlijke teelt en afzagen van synthetisch 
chemische producten in de wijngaard.  Het leuke is dat “de ganse vallei “rondom Popoli  nu niet 
meer sproeit. De vallei ligt in een gebied dat de “ Andere Abruzzen” genoemd wordt daar het 
omgeven is door hoge bergen en verschillende nationale parken waar wolven en beren thuis zijn.  
Deze streek ligt ten oosten van Rome en is een combinatie van het warme Italië en een 
hooggebergte waar in de winter de bergen met sneeuw bedekt worden. Door deze uitzonderlijke 
biotoop met vele bronnen is het drinkwater dat hier bovengehaald wordt één van de zuiverste 
van het land. 
Deze 100% Trebbiano is de instapwijn voor op weekdagen. Aangename maaltijdbegeleider met 
goede fraîcheur. Bew 2020 *1 
 
9. Airen – Sauvigon Blanc 2017 – eigen label 08                              
Bodega de Pinoso – Alicante 
Pinoso bevindt zich in het westelijk deel van de provincie Alicante op een hoogte van 600m 
boven zeeniveau en ligt op zo’n 50 km van Murcia en Alicante. Voornaamste agrarische 
activiteiten zijn wijn , olijfolie en amandelen.  
La Bodega de Pinoso werd in 1932 opgericht om de wijnboeren van het dorp een 
gemeenschappelijke vinificatieruimte te geven. Er waren in die tijd verschillende wijnboeren die 
er tegenop zagen om te investeren in noodzakelijke vernieuwing. De commercialisatie kon dan 
ook gegroepeerd worden. 
In de neus neemt de Airen de bovenhand met een heerlijke frisse florale neus met accenten van 
citrus en frisse groene appel. Verrassende fraîcheur en dito aciditeit. Bew 2020. *1 
 
10. L’Instant – Sauvignon 2017                                              Nieuw !!!                        
Domaine Grande Courtade – Corbières 
Le nom du domaine signifie grande cour ensoleillée. Il est situé sur la commune de Béziers. Nous 
y cultivons de la vigne depuis 1763. Nos parcelles occupent un terroir en amphithéâtre sur un 
ancien étang asséché à l’époque médiévale : les cépages blanc comme ce Sauvignon trouvent de la 
fraicheur sur les bas-fonds argileux, au milieu les sols limoneux et sableux permettent d’élaborer 
des vins de grande qualité. 
Sauvignon met zeer mooie fraicheur en fijne zuurstructuur. *1 Bew 2020 
 
11.Sauvignon 2016                                                                                              
Finca Las Caraballas – Rueda 
Medina del Campo ligt in de Rueda zo’n 40 km ten zuiden van Valladolid. 
Finca Las Caraballas is 140 ha groot en ligt te midden van bossen die bestaan uit eiken en 
dennen. Naast wijn worden er ook granen verbouwd. De totale oppervlakte zien de eigenaars als 
één ecosysteem waar alles elkaar in evenwicht mag houden. Valken en uilen worden uitgezet om 
schade aan druiven te verminderen door andere vogels of ongedierte. De 60 ha aanplant in de 
wijngaarden bestaat hoofdzakelijk uit de Verdejo en een deeltje Sauvignon.  
Stuivende, bijzonder florale neus en voor de smaakpapillen een pallet van frisse mineraliteit. 
Bew 2020 *1 
 
 
 



                                                                                                                                       
                                                                 ROSE 
 
12.Lupi Reali 2017                                                      
Az Agr Passione Natura  - Abruzzo 
Leonardo Pozzoli, de eigenaar vanValle Reale, nam het initiatief om collega’s druiventelers die 
voorheen hun oogst naar de coöperatieve brachten op een ander idee te brengen. Ze kregen meer 
voor hun druiven als ze volledig overschakelden op natuurlijke teelt en afzagen van synthetisch 
chemische producten in de wijngaard.  Het leuke is dat “de ganse vallei” rondom Popoli  nu niet 
meer sproeit. De vallei ligt in een gebied dat de “ Andere Abruzzen” genoemd wordt daar het 
omgeven is door hoge bergen en verschillende nationale parken waar wolven en beren thuis zijn.  
Deze streek ligt ten oosten van Rome en is een combinatie van het warme Italië en een 
hooggebergte waar in de winter de bergen met sneeuw bedekt worden. Door deze uitzonderlijke 
biotoop met vele bronnen is het drinkwater dat hier bovengehaald wordt één van de zuiverste 
van het land. Zeer aangename overtuigende maaltijdbegeleider met goede vulling én fraîcheur. 
Bew 2020 *1 
 
 
                  WITTE WIJNEN DROOG MET CULTUUR – VOLGENS TEMPERAMENT 
 
                      Domaine Maurice Griss – Josiane Griss Vigneronne 
                                                            Alsace 
 
13. Sylvaner 2017                                       Nieuw !!                        
Domaine Maurice Griss – Alsace  
Un peu d’histoire. 
Dans les années 1930, Jérôme Frick travaille avec son père quelques parcelles de vignes qui leur 
appartiennent à Ammerschwihr. Il se passionne pour le travail de la terre et veut s’y consacrer 
entièrement : il sera viticulteur.  Son vin est vendu en vrac au négociant du village. Il va 
transmettre sa passion du métier à sa fille Marguerite qui à son tour, se destine à être vigneronne  
En 1962, elle épouse Maurice Griss.  Ensemble, ils s’établissent dans la maison familiale et créent 
leur propre domaine grâce aux vignes cédées par  chacun de leur père. En 1963, ils se lancent un 
nouveau défi : la commercialisation en bouteilles. Leur exploitation prend de l’ampleur et 
progressivement, l’intégralité de la production est vendue en direct, aux particuliers et aux 
restaurants de proximité.  
En 2004, Josiane Griss abandonne son poste de Responsable Administratif et Financier pour 
reprendre l’exploitation de ses parents et se consacrer à la vigne et au vin. Son objectif est de  
produire des vins fins et élégants dans le respect de la nature et de l’environnement.  
Sa nièce, Marion, après un BTS viticulture-œnologie, a rejoint le domaine depuis le début de 
l’année. Subtiele neus met impressies van wit fruit en een verfrissende mineraliteit. Elegante, pure 
en fijnzinnige Sylvaner. Bew. 2020 *3 
 
 
14.Pinot Blanc 2016- 2017  - eigen label 02                                    
Domaine Maurice Griss – Alsace 
Le domaine, aujourd’hui. 
Le domaine comprend 8,5 ha de vignes situées sur le ban d’Ammerschwihr avec une grande 
diversité de sols : des sols d’alluvions en plaine qui donnent des vins frais et expriment 
pleinement le fruit, des sols argileux qui permettent de produire des vins très aromatiques 
notamment le gewurztraminer, des sols granitiques sur certains coteaux comme le Sonnenberg 
qui apportent une grande finesse aux vins, des sols argilo-calcaires sur d’autres grands terroirs 



comme le Kaefferkopf pour des vins plus amples et structurés. Les vins produits expriment 
pleinement les qualités de ces sous-sols et font la richesse du domaine. 
Le domaine est en conversion Bio depuis 2017. 
La moyenne d’âge des vignes sur l’ensemble de l’exploitation est de 25 à 30 ans. Les rendements 
y sont maitrisés. Les raisins sont cueillis à maturité grâce à un suivi régulier de la parcelle.  
Mooie frisse neus met aroma’s van accaciabloemen en wit steenfruit. Mooi souplesse en dito 
fraîcheur maken van deze wijn een elegante maaltijdbegeleider. Bew 2022 *3 
 
15.Riesling 2016                                                                              
Domaine Maurice Griss – Alsace 
Le travail de la vigne. 
Les vignes sont travaillées dans un souci de respect de l’environnement. Josiane privilégie le 
travail du sol (afin de contribuer à un enracinement profond) et l’enherbement naturel un rang 
sur deux dans ses parcelles. 
Les désherbants et produits chimiques y sont bannis.  
Tout au long de l’année, des soins constants sont apportés à la vigne et les travaux manuels sont 
de rigueur : taille en hiver puis liage, ébourgeonnage au printemps, palissage et effeuillage en été. 
Les vendanges sont exclusivement manuelles et des tris sélectifs sont effectués. 
Enorm frissse, minerale en tintelende neus! 
Loepzuiver in de mond met verrassende zuurstructuur en accenten van wit steenfruit. Elegant & 
charmant ! Vino Vero !! Bew 2022 *3 
 
16.Riesling Réserve 2014 – eigen label 12                   Super !!!                  
Domaine Maurice Griss – Alsace 
Le travail en cave. 
Les raisins entiers sont acheminés vers le pressoir en comportes. Un pressurage pneumatique et 
doux est réalisé pendant 3 à 6 heures. Les moûts sont débourbés  après 12 heures de décantation.  
Après la fermentation alcoolique dans des foudres en chêne ou en cuve inox, l’élevage des vins 
est fait sur lies fines. Les vins sont filtrés avant la mise en bouteille qui a lieu de mai à septembre. 
Le métier de vigneronne demande une remise en question permanente : dans les vignes avec une 
recherche d’équilibre entre la plante et son environnement, en cave avec la volonté constante 
d’améliorer la qualité des vins. 
Depuis l’arrivée de Marion, le domaine a décidé de franchir le pas de l’agriculture biologique : à 
partir de 2020, les vins auront le label Bio. 
Fantastisch unieke geëvolueerde neus die enkel Riesling geven kan. Ligt vol en rustig in de mond 
met een spectrum van hemelse impressies : die wijn wil je echt in je mond blijven hebben – 
etherische dimensie pour “un prix cadeau “!!! Vino Vero Bew 2020+ *3 
 
17. Entre-deux-Mers blanc 2017                              Nieuw en super !!!              
Châteaux Laubarit – Bordeaux 
Le terroir de Bordeaux Haut-Benauge fut planté par les moines sur le chemin de Compostelle. Il 
est situé entre les fleuves de la Dordogne au nord et de la Garonne au sud, fleuves sur lesquels 
l’effet de la mer pénètre par le mascaret, d’ou le nom d’Entre- Deux-Mers de cette grande région. 
Proportion cépages: 20 % Muscadelle, 60 % Sauvignon,  20% Sémillon. 
Terroir: 25 hectares (7 de cépages blancs) Puissant banc calcaire fissuré, recouvert d’un régalum 
argilo-calcaire souple aux outils et propice aux cépages blancs. 
Vinification/élevage: une récolte à point nommé suivie d’une macération attentive des raisins, 
révèle parfums, saveurs et charnu. Une fermentation régulée conserve arôme et fruité. Un élevage 
partiel sur lies permet une mise en bouteille au mois de Mars. 



Commentaires de dégustation: couleur or pâle aux légers reflets verts. Nez finement musqué 
rehaussé d’un soupçon de buis, lié par ue persistance aromatique harmonieuse. Bouche fraîche 
mais arrondie et persistance. Aptitude reconnue à développer un fin bouquet. 
Accords mets & vins: langouste, crevettes, fruits de mer, frais ou mitonnés ou même les 
crudités se marieront parfaitement avec ce vin. 
Zéér bevallige wijn door de mooie verrassende aciditeit en frisse aroma’s. *2 Bew 2021 
 
18. Macon Blanc “ Aux Bois d’Allier “ 2015                                
Domaine Cordier –Bourgogne 
Etabli en Bourgogne, sur le village de Fuissé, au cœur des plus beaux terroirs du Mâconnais, le 
Domaine Cordier travaille ses vignes dans le plus pur respect de la matière et la recherche 
permanente de l'excellence. Un domaine de famille, dirigé par Christophe Cordier, vigneron 
passionné qui aime valoriser les terroirs et révéler leurs potentiels. Un domaine qui produit de 
grands vins blancs issus du cépage chardonnay, souvent comparés aux meilleurs Grands Crus. 
100% Chardonny, manueel geoogst en opvoeding op barriques, waarvan 15% nieuwe vaten.Fijne 
exprssieve en rijke neus van rijp fruit ( vijg, amandel ), honing en brioche. Een mooie elegante 
maaltijdbegeleider incl. mooie zuren en dito mineraliteit. Enorm flatterende wijn !  Vino Vero. 
Bew 2020.*2 

19.Climat “ Les Longeays “ 2013                                                   
La Soufrandière - Bourgogne  
«Les Longeays » est un des trois Climats les plus typés de l’appellation. De même que pour nos 
vignes situées sur le Climat «Les Quarts», notre parcelle « Les Longeays » est exposée sud-est en 
milieu de coteau, mais les sols argileux très riches en oxydes de fer et en manganèse sont plus 
profonds. Cette caractéristique explique l’avancement de maturité quasi systématique chaque 
année. «Les Longeays » est ainsi souvent, jeune, plus ouvert que « Les Quarts ». 2013 confirme 
une fois de plus la classe de ce grand terroir. Verwen uzelf en maak kennis met deze 
uitzonderlijke Chardonnay. Bew 2020 *1 

20. Climat “ Les Quarts “ 2012 - 2013                                           
La Soufrandière - Bourgogne  
" Marchez, écoutez, humez. Vous êtes dans les vignes labourées de la Soufrandière en Pouilly-
Vinzelles Climat " Les Quarts ", dans ce terroir que nous estimons être l’un des meilleurs de la 
Bourgogne, peut-être par amour démesuré, ou peut-être par conviction profonde. La terre est 
souple, aérée,parfumée, réglissée. Elle vit. Le terroir est là, tout simplement. Le climat " Les 
Quarts" est incontestablement le meilleur terroir de l’appellation Pouilly-Vinzelles. L’exposition 
presque magique ( en coteau sud-est) de nos plus vieilles vignes de chardonnay, âgées de 45 à 80 
ans et le sol vivant argilo-calcaire ( Bajocien riche en cristaux silicieux ) donnent naissance à des 
vins de garde.  Nez citronné et minéral, équilibre, complexité et longueur en bouche. Les 
millésimes passent, le Terroir reste. A nous de la préserver! 2012, un grand vin qui s’annonce." 
Coup de coeur !  Verwen uzelf en maak kennis met deze uitzonderlijke Chardonnay. Bew 2020*1 

21.Climat " Les Quarts " Cuvée Millerandée 2013                     
La Soufrandière  - Bourgogne  
Certains nous conseillaient d’arracher ces rangs : « c’est tout malade ! Faut y replanter du clone ! » 
Sacrilège, crime contre la biodiversité !! Dés le début, nous décidâmes ainsi de vinifier à part cette 
partie de nos « Quarts », plantée en vieilles vignes de plus de 80 ans. Depuis 2000, grâce à !  un 
retour de la vie des sols, ces vignes ont retrouvé de l’énergie, une croissance plus régulière. Mais 
elles nous offrent toujours ces petits raisins appelés « Millerandés », très concentrés qui 



donneront une version plus riche des Quarts, sans sucre résiduels. C’est dans ce genre que "les 
Millerandées" prend toute sa dimension. Coup de cœur !  
Ontroerende Bourgogne met serieus evolutie- en bewaarpotentieel. Bew. 2022+ *1 
 
22.Sarah 2016                                                                                 
Azienda Agricola Marco Sambin – Veneto 
Marco Sambin is professor psychologie aan de universiteit van Padova en werd in 2002 tevens 
wijnboer. Zijn wijngaarden, piepklein 3ha, zijn gelegen in de Veneto en welbepaald in de “ 
Euganean Hills “ Die liggen op zo’n 60 km ten westen van Venetië en 80 ten oosten van Verona. 
Dit is een natuurpark van 19,000 ha omvang. Het klimaat is er continentaal mediterraan met 
zachte winters en met een serieuze invloed van de Adriatische zee. De combinatie van kalksteen, 
vulkanische onderbodem en dit klimaat zijn zeer gunstig voor de wijnbouw.  
Sarah , eerste jaargang ! , is gemaakt van Garganega. De vinificate gebeurt in eiken barriques en 
dit gedurende 7 maanden. Neus van rijp fruit zoals citrus , grapefruit en limoen. In de mond een 
amalgaam van subtiele aroma’s , nauwelijks te benoemen maar wonderwel te genieten.. Bew 2020 
*3 
 
23.Solstice Blanc 2016-2017                                        Nieuw en zeer lekker !!            
Domaine Viret – Rhône 
Domaine Viret is een domein waarmee Pro Vino Vero reeds samenwerkt vanaf de eerste oogst 
anno 1999. De familie Viret is reeds 7 generaties lang een druiventtelers familie ( viticulteur)  en 
eind de jaren ’90 besloot Philippe Viret om zelf wijnen te maken ( vigneron ). 
Rode draad doorheen de manier waarop ze wijnen maken zijn lage rendementen en 100% 
spontane vinificatie zonder filtering of toevoeging van exogene sulfieten. 
Deze wijnen staan borg voor een juiste handtekening van druivenras en terroir. 
Solstice Blanc est un vin blanc naturel et désaltérant. Ses arômes de fleurs et de fruits, sa 
fraîcheur aromatique et sa digestibilité en feront un vin blanc parfait pour les repas. 
Deuxième mise en bouteille est composée de Vermentino, Bourboulenc, Carignan gris, clairette 
rose, Muscat Alexandrie. Style très frais et tonique.  
Deze wijn is een uitzonderlijke assemblage van de jaargangen 2016 én 2017. 
Zeer toegangkelijke doch persoonlijke en expressieve wijn met een goed onderbouwde frisheid. 
Bew 2020 *2 
 
24.Sisquella 2015                                                                            
Clos Pons – Penedès                                         
Dit jonge domein is gelegen in het district Les Garrigues, in het zuiden van de provincie Lleida. 
Het wijngebied zelf is een vrij recente creatie, maar er zijn een aantal domeinen die al befaamd 
waren van lang voor de creatie van deze D.O. De aanplant bedraagt nauwelijks 4.000 ha, zowel in 
wit als in rood, maar waarbij de rode druivensoorten wel de hoofdzaak uitmaken. De bodems zijn 
voornamelijk arme granietbodems of kalkbodems met een zacht reliëf. Het gebied is de perfecte 
overgang van het vlakke continentale Spanje naar het meer mediterrane Spanje. 
Temperatuurverschillen overdag en 's nachts; koude winters en warme zomers. Als gebied is de 
appellatie verbrokkeld in 6 verschillende subzones, waarvan de voornaamste Raimat , Artesa, 
Valls de Ruicorb en Garrigues zijn. 
Olijf-en amandelbomen bepalen er sterk het landschap. In 2005 besloot de familie Pons zich een 
aantal wijngaarden aan te schaffen, ecologisch te bewerken en een werkelijk prachtig gebouw neer 
te poten in harmonie met de omgeving. Dankzij de hoge ligging van de wijngaarden in dit zeer 
hete en droge deel van Catalonië kunnen er wijnen met een goede fraîcheur gemaakt worden. 
De wijngaarden liggen op een hoogte variërend tussen 500 en 700 meter. 



De Sisquella bevat Garnacha Blanca, Albarino en Moscatell. De vergiste Garnacha verbleef 4 
maanden op eik. In de neus krijgen we een mooi floraal accent en in de mond een waaier van wit 
fruit doorweven met een lichte vanilletoets. Elegant, kruidig en verfrissend. Bew 2020 *1 
 
25. Erbaceo 2016                                                                            
Colli della Murgia – Puglia 
Apulië vormt een lange strook die vanaf het vasteland van Italië de oostelijke Middellandse Zee 
in steekt, richting het oosten en Griekenland. Het is de enige streek in Zuid-Italië waar de 
Apenijnen niet doorheen lopen . Minder dan 2% bestaat uit de bergen van de sub -Apennijnen 
van Campanië-Molise, de rest bestaat voor 40 % uit heuvels en voor 50% uit vruchtbare vlakten. 
De kustlijn, zo’n 800 km lang, heeft vele wondermooie plekjes. Vis is dan ook een uitgesproken 
specialiteit van de regio. Een constante in deze streek zijn tevens de miljoenen olijfbomen. Het 
door en door mediterrane klimaat met milde winters en bloedhete zomers maakt dat de twee 
belangrijkste seizoenen voor de vegetatie, lente en herfst, ideaal zijn. Deze witte wijn is gemaakt 
van Greco en Fiano Minutolo. Gedurende twee weken fermenteerde het sap op 16°C op Inox 
Regelmatige bâtonnage ( Fr. Bâton: stok - mengen van droesem en wijn ) tot aan de volgende 
lente. Prettig stuivende en kruidige neus. Pittige zuiderse wijn met uitgesproken vegetale toetsen 
en een goed onderbouwde aciditeit. Bew 2020 *1 
 
26.Verdejo 2016                                                                               
Finca Las Caraballas – Rueda                                                                          
Het herkomst gebied Rueda, Spanje (Denomination de Origin Rueda (V.C.P.R.D.) is gereguleerd 
sinds 1980. De geschiedenis van deze wijnen gaat echter bijna 5 eeuwen terug, toen deze wijnen 
als hofwijnen gebruikt werden gedurende de periode van de Katholieke Monarchieën. De 
productiegebieden liggen: 1) op het hoge plateau van de Duero rivier, bij de Valladolid provincie, 
2) kleine delen van Ávila en 3) kleine delen van Segovia. De bodem wordt gevormd door een 
ophoping van riviersediment. De druiven groeien in “arme” grond, met goede ventilatie en 
drainage. Het klimaat is extreem continentaal: droog, koud met weinig regen (gemiddeld 407 
mm/jaar). De winters duren lang met relatief veel vorst. Zomers zijn kort, droog en heet. De 
amplitude in de zomer (verschil in temperatuur tussen dag en nacht ) bedraagt soms 25º C. Dit 
vorm een perfecte basis voor een goede zuur- en suikerbalans in de druiven. In D.O. Rueda 
groeien alleen druiven voor witte wijn. De belangrijkste variëteit is de Verdejo. , de lokale druif 
die de wijnen hun echtheid en karakteristieke kwaliteit geven. Deze term komt van Verde wat 
groen betekent: de diepgele wijn kan inderdaad een licht groene schijn hebben. Andere 
variëteiten zijn Viura, Sauvignon Blanc and Palomino Fino. Oogsten gebeurt vaak s’nachts daar 
koelere druiven beter hun aroma’s houden eens ze sap worden en bovendien minder vlug 
oxyderen. 
Medina del Campo ligt in de Rueda zo’n 40 km ten zuiden van Valladolid. 
Finca Las Caraballas is 140 ha groot en ligt te midden van bossen die bestaan uit eiken en 
dennen. Naast wijn worden er ook granen verbouwd. De totale oppervlakte zien de eigenaars als 
één ecosysteem waar alles elkaar in evenwicht mag houden. Valken en uilen worden uitgezet om 
schade aan druiven te verminderen door andere vogels of ongedierte. De 60 ha aanplant in de 
wijngaarden bestaat hoofdzakelijk uit de Verdejo. Dit druivenras kan wijnen voortbrengen met 
frisse aroma’s van exotisch fruit, citrus, lichte kruidige toetsen en dit alles onderstreept met een 
mooie aciditeit.  Sommige producenten willen extra aroma’s creëren door eiklagering. Deze versie 
rijpte volledig op inox tanks en is fantastisch !!!.  Bew 2020 *1 
 
27.Confluence 2017                                                                         
Domaine Nigri – Jurançon 
Domaine Nigri bestaat al sinds 1685. De familie Lacoste is reeds 4 generaties eigenaar van dit 
domein. De originaliteit van deze wijnen komt door de complexe bodemstructuur in combinatie 



met de druivenrassen die typisch zijn voor deze streek in Zuid-West Frankrijk. De druiven 
rassen, Gros et Petit Manseng worden afzonderlijk geoogst en gevinifieerd per perceel. 
Dit om de diversiteit van elk stukje bodem tot expressie te brengen. De wijn rijpt op bezinksel 
gedurende 6 à 9 maanden om een maximum aan aroma’s te ontwikkelen.  
De Jurançon ondergaat invloeden van de Atlantische oceaan, de Pyreneeën en heeft door de 
zuidelijke ligging hoge temperaturen : maw zon genoeg voor het rijpingsproces én koelere 
nachten die de zuurbalans goed houden. Typisch voor Jurançon wijnen zijn de goudgele kleur, 
zeer expressieve aroma’s en een zeer mooie onderbouw van verfrissende zuren. 
Confluence is de basiswijn van het assortiment. Gebruikte druivenrassen zijn 80 % Gros 
Manseng, 10% Camaralet en 10% Lauzet. Impressies van pêche en citroen zijn sterk aanwezig.  
Zalige wijn. Bew 2020+ *3 
 
28.Pierre de Lune 2016 - 2017                                          Nieuw en super !!                
Domaine Nigri – Jurançon 
Beschrijving domein en streek zie vorige wijn. 
Gebruikte druivenrassen zijn 80% Gros Manseng en 20% Petit Manseng. 
In de neus ontvangen we een boeket van expressief fruit zoals meloen, mango, citrus “ sur un 
fond floral miellé “. Ligt breed, zalig en soepel in de mond. “ La fraïcheur participe à la sensation 
de douceur “. Zalige wijn Bew 2020+ *3 
 
29. Blanc 2017                                                                  Nieuw en super !!                           
Château Sec de la Clotte – Bordeaux 
Il était une fois un charron nommé Jean Lacoste qui acheta en 1779 quelques arpents ensoleillés 
situés le long du Chemin Royal qui va du Port de Barsac Captieux : le bourdieu de La Clotte. 
Ses arpents regardaient le Ciron qui allait se jeter plus loin dans la Garonne et dont les claires 
eaux portaient déja bois et futailles, blés et pavés, depuis que son cours avait été aménagé par les 
moines chartreux bien des siècles auparavant. Jean Lacoste eut un fils, Pierre, qui devint vigneron 
et qui arrondit son domaine de La Clotte-Cazalis. 
Aanplant 5ha van 70 jaren oud op bodem van kalk gring en klei. Druivenrassen : 95 % Sémillon 
en 5% Sauvignon met een rendement van 15hl/ha !! Rijpte 18 maanden in bariques mét indogene 
gisten. 8000fl/ jaar. Uitzonderlijk mooie wijn ! Rijp en rustig in de mond. Vino Vero Bew 2020+ 
*1 
 
30.Roc de Foc 2012                                                                       
Clos Pons – Penedès 
Beschrijving domein, zie vorige wijn. 
Het rotsachtige landschap, dito bodemstructuur en Les Garrigues geven een particulier karakter 
en expressie aan deze Roc de Foc. 
Manuele oogst in kistjes die max 15 kg druiven kunnen bevatten. Fermentatie in grote houten 
kuipen met aansluitend een lagering van 12 maanden in grote eiken vaten van 2000 l. 
Intense fijne wijn die volgens de keldermeester Marti Magrina i Poblet, uitstekend matcht bij 
kazen, vis en wit vlees. Bew 2020 *3 
 
31.Verdejo Carascal 2016                                        
Pagosdenona Vinedos y Bodegas – Segovia 
Het herkomst gebied Rueda, Spanje (Denomination de Origin Rueda (V.C.P.R.D.) is gereguleerd 
sinds 1980. De geschiedenis van deze wijnen gaat echter bijna 5 eeuwen terug, toen deze wijnen 
als hofwijnen gebruikt werden gedurende de periode van de Katholieke Monarchieën. De 
productiegebieden liggen: 1) op het hoge plateau van de Duero rivier, bij de Valladolid provincie, 
2) kleine delen van Ávila en 3) kleine delen van Segovia. De bodem wordt gevormd door een 
ophoping van riviersediment. De druiven groeien in “arme” grond, met goede ventilatie en 



drainage. Het klimaat is extreem continentaal: droog, koud met weinig regen (gemiddeld 407 
mm/jaar). De winters duren lang met relatief veel vorst. Zomers zijn kort, droog en heet. De 
amplitude in de zomer (verschil in temperatuur tussen dag en nacht ) bedraagt soms 25º C. Dit 
vorm een perfecte basis voor een goede zuur- en suikerbalans in de druiven. In D.O. Rueda 
groeien alleen druiven voor witte wijn. De belangrijkste variëteit is de Verdejo. , de lokale druif 
die de wijnen hun echtheid en karakteristieke kwaliteit geven. Deze term komt van Verde wat 
groen betekent: de diepgele wijn kan inderdaad een licht groene schijn hebben. Andere 
varieteiten zijn Viura, Sauvignon Blanc and Palomino Fino. Oogsten gebeurt vaak s’nachts daar 
koelere druiven beter hun aroma’s houden eens ze sap worden en bovendien minder vlug 
oxyderen. 
Deze Verdejo, waarvan slechts 700 flessen gemaakt zijn, komt van een aantal piepkleine 
“vergeten “ wijngaardjes waarvan de wijnstokken tussen 120 en 180 jaar oud zijn. Pre phylloxera 
en pied franc dus !!! De wijn komt van wijnstokken die door hun uitzonderlijke leeftijd een 
enorm laag rendement hebben, de wijnboer schat zo’n 500 gr druifjes per stok. 
Na persing verbleef de wijn 4 maanden op droesem in een inox tank. 
Deze diep donkergele wijn heeft zeer krachtige, intense aroma’s van hooi en hout met hints van 
grapefruit en oranjebloesem……wijn recht uit de 19e eeuw. Vino Vero Bew 2020 *1 
 
32.Verdejo Las Minanas 2016                                                      
Pagosdenona Vinedos y Bodegas – Segovia 
Zie vorige wijn … superior class !! 300 flessen gebotteld in 2016 Bew 2020*1 
 
33.Pinot Gris 2016                                                                                               
Domaine Maurice Griss – Alsace 
Beschrijving Domaine Maurice Griss, zie hoger. 
Josianne Gris : “Le nez s'ouvre sur des notes taostées. L'attaque en bouche est souple, la bouche 
est croquante avec une jolie acidité en finale. C'est un vin de gastronomie qui se marie 
parfaitement avec les poissons en sauce ,les viandes blanches et rouges telles que le rôti de porc 
ou de veau, le canard, le gibier...”Elegante Pinot Gris waar subtiel rijp fruit en een minerale 
onderbouw mooi in dialoog gaan. Bew 2020 *3 
 
34.Toute une Histoire 2015- 2016                
Domaine Nigri – Jurançon 
Domaine Nigri bestaat al sinds 1685. De familie Lacoste is reeds 4 generaties eigenaar van dit 
domein. De originaliteit van deze wijnen komt door de complexe bodemstructuur in combinatie 
met de druivenrassen die typisch zijn voor deze streek in Zuid-West Frankrijk. De druiven 
rassen, Gros et Petit Manseng worden afzonderlijk geoogst en gevinifieerd per perceel. 
Dit om de diversiteit van elk stukje bodem tot expressie te brengen. De wijn rijpt op bezinksel 
gedurende 6 à 9 maanden om een maximum aan aroma’s te ontwikkelen.  
De Jurançon ondergaat invloeden van de Atlantische oceaan, de Pyreneeën en door de zuidelijke 
ligging hoge temperaturen. Maw zon genoeg voor het rijpingsproces én koelere nachten die de 
zuurbalans goed houden. Typisch voor Jurançon wijnen zijn de goudgele kleur, zeer expressieve 
aroma’s en een zeer mooie onderbouw van verfrissende zuren. 
Deze wijn is voor 100% gemaakt van de Petit Manseng. Diep goudgele wijn. Fijne neus, nog wat 
timide, van vijgen, abrikozen en honing. 
Delicaat in de mond met een heerlijke balans tussen zoet fruit en verfrissende zuren. 
Gouden wijn, uitzonderlijk lekker. Vino Vero !!! Bew 2025 +*3 
 
 
 
 



 
35. Sauternes 2015                                                                      Nieuw en super !!               
Château Cazalis 2015 – Bordeaux 
Il était une fois un charron nommé Jean Lacoste qui acheta en 1779 quelques arpents ensoleillés 
situés le long du Chemin Royal qui va du Port de Barsac Captieux : le bourdieu de La Clotte. 
Ses arpents regardaient le Ciron qui allait se jeter plus loin dans la Garonne et dont les claires 
eaux portaient déja bois et futailles, blés et pavés, depuis que son cours avait été aménagé par les 
moines chartreux bien des siècles auparavant. Jean Lacoste eut un fils, Pierre, qui devint vigneron 
et qui arrondit son domaine de La Clotte-Cazalis. Son fils Charles fit de même et treize 
générations se succédèrent, vendangeant de plus en plus tard, triant de plus en plus 
soigneusement, jusqu’a ce que de sapide , le Sauternes devienne fameux et enfin, un vin unique au 
monde. Nectar de la Belle époque, symbole des plaisirs les plus délicats, emblèmes du luxe 
suprême, ajoutant  l’allégresse de la dégustation un étonnant cortège de parfums, les vins de 
Sauternes et Barsac séduisirent toutes les tètes couronnées. Le château La Clotte-Cazalis fut 
choisi en 1910 comme vin de messe par le Pape Pie X. 
Gemaakt van 100% Sémillon. Wijngaard is 50 jaar oud. Indogene gisting en rijpte 18 maanden op 
baririques. Gemiddelde van 1200 flessen per jaar. 
Ontroerend mooie Sauternes !! Vino Vero. *1 Bew 2030 
 
                           WITTE WIJNEN  - HALFDROOG - LATE OOGST  
 
36.Moscato d’ Asti                                                                          
Forteto della Luja – Piemonte 
Van deze producent hebben wij reeds de rode Mon Ross en Le Grive in ons aanbod. Deze licht 
parelende Moscato zit tussen mousserende wijn en stille wijn. Na persing en fermantatie wordt de 
wijn zo’n drie maanden na oogstdatum op fles gezet en de pareling komt dus eigenlijk vanuit de 
druif zelf. Dit is een piepjonge fruitige, niet complexe, laag alcoholische wijn ( 5% Alc. ) Versie 
2015 is héérlijk. Bew 2020 *2 
 
37.Dulce 2015                                                                                     
Hauts de Riquet – Duras 
Beschrijving domein zie Orchis of de rode wijnen. 
Millésime : 2014 Cépages : 50% Sauvignon, 50% Chenin 
Âge moyen des vignes : 20 ans Sols : Limoneux-argileux  Rendements (hl/ha) : 10 hl 
Mode de vendange : Manuelle Vinification et élevage : Pressurage grappes entières. 
Macération pré fermentaire. Elevage en cuve et/ou fûts de plusieurs vins. Moins de 50 
gramme de sucre résiduels. Très peu de soufre. Quantité produite : 1500 bouteilles 
Dégustation : Belle robe scintillante. Nez riche de fruits confits. Attaque pure, ronde et 
légère. Bouche riche sur les fruits de coing, de melon. Garde : 5 – 10 ans Température 
de service : 8 – 10°C Accord mets et vins : Plats épicés (curry, gingembre,..), desserts à 
la vanille. Zeer genuanceerd en bijzonder lekker !! Bew 2020+ *1 
 
38.Toute une Histoire 2015 - 2016                             Nieuw én super  !!              
Vignobles et Domaines Lacoste – Jurançon 
Domaine Nigri bestaat al sinds 1685. De familie Lacoste is reeds 4 generaties eigenaar van dit 
domein. De originaliteit van deze wijnen komt door de complexe bodemstructuur in combinatie 
met de druivenrassen die typisch zijn voor deze streek in Zuid-West Frankrijk. De druiven 
rassen, Gros et Petit Manseng worden afzonderlijk geoogst en gevinifieerd per perceel. 
Dit om de diversiteit van elk stukje bodem tot expressie te brengen. De wijn rijpt op bezinksel 
gedurende 6 à 9 maanden om een maximum aan aroma’s te ontwikkelen.  



De Jurançon ondergaat invloeden van de Atlantische oceaan, de Pyreneeën en door de zuidelijke 
ligging hoge temperaturen. Maw zon genoeg voor het rijpingsproces én koelere nachten die de 
zuurbalans goed houden. Typisch voor Jurançon wijnen zijn de goudgele kleur, zeer expressieve 
aroma’s en een zeer mooie onderbouw van verfrissende zuren. 
Deze wijn is voor 100% gemaakt van de Petit Manseng. Diep goudgele wijn. Fijne neus, nog wat 
timide, van vijgen, abrikozen en honing. 
Delicaat in de mond met een heerlijke balans tussen zoet fruit en verfrissende zuren. 
Gouden wijn, uitzonderlijk lekker. Vino Vero !!! Bew 2025 +*3 
 
39. Sauternes 2015                                                               Nieuw en super !!               
Château Cazalis 2015 – Bordeaux 
Il était une fois un charron nommé Jean Lacoste qui acheta en 1779 quelques arpents ensoleillés 
situés le long du Chemin Royal qui va du Port de Barsac Captieux : le bourdieu de La Clotte. 
Ses arpents regardaient le Ciron qui allait se jeter plus loin dans la Garonne et dont les claires 
eaux portaient déja bois et futailles, blés et pavés, depuis que son cours avait été aménagé par les 
moines chartreux bien des siècles auparavant. Jean Lacoste eut un fils, Pierre, qui devint vigneron 
et qui arrondit son domaine de La Clotte-Cazalis. Son fils Charles fit de même et treize 
générations se succédèrent, vendangeant de plus en plus tard, triant de plus en plus 
soigneusement, jusqu’a ce que de sapide , le Sauternes devienne fameux et enfin, un vin unique au 
monde. Nectar de la Belle époque, symbole des plaisirs les plus délicats, emblèmes du luxe 
suprême, ajoutant  l’allégresse de la dégustation un étonnant cortège de parfums, les vins de 
Sauternes et Barsac séduisirent toutes les tètes couronnées. Le château La Clotte-Cazalis fut 
choisi en 1910 comme vin de messe par le Pape Pie X. 
Gemaakt van 100% Sémillon. Wijngaard is 50 jaar oud. Indogene gisting en rijpte 18 maanden op 
baririques. Gemiddelde van 1200 flessen per jaar. 
Ontroerend mooie Sauternes !! Vino Vero. *1 Bew 2030 
 
40. Riesling Kabinett 2016                                                            
Weingut Clemens Busch VDP – Mosel 
Dit domein waar we sinds 2004 mee samenwerken is één van de “Spitzenreiters” aan het worden 
wat de natuurijke wijnen betreft in Duitsland. Hand in hand met de natuur samenwerken is in 
Duitsland niet altijd eenvoudig! Toch slagen zij er in hun wijnen op de wereldkaart te zetten en 
jaar na jaar met indogene gisten en spontane gisting de wijn zichzelf te laten maken. Enkele jaren 
geleden mochten zij toetreden tot de VDP : Verband Deutscher Prädikats- und 
Qualitätsweinguter. Zo’n 200 domeinen kregen deze privaatrechterlijke status, zeg maar de 
adelstand van de Duitse wijn. De kwaliteitspyramide van de VDP is : Grosse Lage, Erste Lage, 
Ortswein en Gutswein. Deze Riesling komt van een wijngaard die geklasseerd is als “ Grosse 
Lage “. Dat is een wijngaard  die door de ideale ligging ,uitzonderlijke samenstelling van bodem 
en beperkt rendement ( 50hl/ha ) in staat zou moeten zijn voor wijnen te geven van topniveau. 
Nu reeds zeer overtuigend, mag nog doorrijpen. Vino Vero Bew 2025+ 
 
41. Riesling Marienburg Kabinett 2015                               Top !!!                
Weingut Clemens Busch VDP – Mosel 
Beschrijving domein zie vorige wijn. 
Deze wijn is dankzij de uitzonderlijke oogst van 2015 een echte topper!!! Vino Vero.  
Laten liggen in de kelder geeft u een beloning. Doen !!! Bew 2025+ *1 
 
42.Riesling Auslese Fahrlay 2015                                         Top !!!              
Weingut Clemens Busch VDP – Mosel 
Absolute top. Vino Vero Bew 2025+ *1  
 



 
 
                             DEGELIJKE RODE WIJNEN VOOR OP WEEKDAGEN 
 
 
43. Lupi Reali 2017                                                   
Az Agr Passione Natura  - Abruzzo 
Leonardo Pozzoli, de eigenaar vanValle Reale, nam het initiatief om collega’s druiventelers die 
voorheen hun oogst naar de coöperatieve brachten op een ander idee te brengen. Ze kregen meer 
voor hun druiven als ze volledig overschakelden op natuurlijke teelt en afzagen van synthetisch 
chemische producten in de wijngaard.  Het leuke is dat “de ganse vallei “rondom Popoli  nu niet 
meer sproeit. De vallei ligt in een gebied dat de “ Andere Abruzzen” genoemd wordt daar het 
omgeven is door hoge bergen en verschillende nationale parken waar wolven en beren thuis zijn.  
Deze streek ligt ten oosten van Rome en is een combinatie van het warme Italië en een 
hooggebergte waar in de winter de bergen met sneeuw bedekt worden. Door deze uitzonderlijke 
biotoop met vele bronnen is het drinkwater dat hier bovengehaald wordt één van de zuiverste 
van het land. 
De Lupi Reale is gemaakt van de Montepulciano druif. Deze instapwijn met goede fraicheur geeft 
ons een cocktail van kruidigheid en rood fruit. Reageert goed op aëratie. Bew. 2020 *1 
 
44.Garnacha Tintorera 2017  eigen label 07                                     
Bodega de Pinoso – Alicante 
Pinoso bevindt zich in het westelijk deel van de provincie Alicante op een hoogte van 600m 
boven zeeniveau en ligt op zo’n 50 km van Murcia en Alicante. Voornaamste agrarische 
activiteiten zijn wijn , olijfolie en amandelen.  
La Bodega de Pinoso werd in 1932 opgericht om de wijnboeren van het dorp een 
gemeenschappelijke vinificatieruimte te geven. Er waren in die tijd verschillende wijnboeren die 
er tegenop zagen om te investeren in noodzakelijke vernieuwing. De commercialisatie kon dan 
ook gegroepeerd worden. 
De Monastrell, Garnacha Tintorera en Merlot werden afzonderlijk gevinifieerd om de specifieke 
eigenschappen van elk ras te maximaliseren. De Garnacha en de Monastrell zorgen voor de 
mediterrane toets en de Merlot zorgt voor een diepe ondertoon van zwart fruit. Dankzij de koele 
fermentatie worden de tannines niet te excessief. 
Getemperde kruidige neus en een beklijvende mix van zwart fruit en specerijen die mooi 
versmelten. Uitstekende instapwijn !! Jaar na jaar sleept deze wijn mooie kwalificaties in de wacht. 
Guide Penin 89 ptn, zilveren medaille AWC Wenen, zilveren ster Ciudad de Estella, 3 sterren 
Premium Select Wine Challenge Prowein, zilveren medaille IWG 2011, zilveren medaille 
Millésime Bio. Bew 2020 *1 
 
45. Diablerie rouge 2016                                                                                 
Hauts de Riquet – Duras 
Deze wijn komt van Merlotstokken die zo’n 20 jaar oud zijn. Rendement van 35hl/ha. Bodem 
van leem en kalk. Korte maceratie teneinde een soepele taninestructuur te behouden. 
Opmerkelijk is de afzonderlijke vinificatie : het sap dat kwam van licht drukken kwam terrcht in 
een Inox tank en het sap van te persen werd in , reeds gebruikte, eiken barriques opgevoed. 
Frisse neus van rood fruit. Vol, soepel met een frisse structuur. Verrassend fris en héél 
aangenaam. Moet absoluut in karaf gegoten worden om aroma’s te ontplooien. Bew 2020 *1 
 
 
 
 



 
                                             RODE WIJNEN MET CULTUUR  
                         VOLGENS CONCENTRATIE EN TEMPERAMENT 
 
                                        DOMAINE TRAPET – BOURGOGNE  
 
L’éloge de la douceur. 
Le vin est une des matières les plus civiliseés qui soit. Pour le vigneron que je suis, la voie de la 
douceur et du respect me permet de cheminer vers le plus haut degré d’expression de mes 
terroirs. Cette douceur deliberement choisie, emprunte bien souvent les traces de la tradition. Elle 
sillonne à travers le vignoble. Des premiers bourgeons jusqu’aux vendanges, le raisin sera 
accompagné mais jamais forcé. Elle passe par la cuverie ou les grappes seront minutieusement 
triées et delicatement foulées. Elle chemine par la cave ou le vin s’écoule doucement par gravite. 
Elle glisse enfin dans son flacon pour delivrer toute entière, quelques années plus tard ses arômes 
de finesse, d’élégance et d’harmonie. En somme, les perspectives qu’offre la douceur sont riches 
pour le vigneron qui sait les parcourir. Riches aussi en perspectives enivrantes pour l’amateur qui 
sait les déguster. Jean-Louis Trapet  
 
46. Bourgogne Pinot-Noir 2015                                          Super jaargang !!      
Domaine Trapet – Bourgogne 
Nous sommes fiers de pouvoir proposer aux amateurs des vins que nous, vignerons, apprécions, 
particulièrement lors de repas entre amis, complices d’une cuisine simple et conviviale. Au 
domaine, ce plant plonge les racines sur la parcelle de Grands Champs. Située sur le finage de 
Gevrey, ce terroir replanté par Louis et Jean Trapet en 1965, jouxte l’AOC Gevrey-Chambertin. 
Beklijvende instapwijn van een gerenommeerd wijnhuis waar het rode fruit verweven is met een 
elegante fraîcheur. Bew 2020 *2 
 
47.Gevrey-Chambertin Ostrea 2013                                                
Domaine Trapet - Bourgogne 
Complexes, subtils et affirmés les lieux-dits de Gevrey-Chambertin sont parmi les plus réputés de 
Bourgogne. La raison en est simple. Le vaste finage, qui compte pas moins de 450 hectares, offre 
une unique et rare diversité de terroirs qui vont des marnes de lias sur les coteaux aux graviers des 
crais. De ces terroirs naissent des vins à la rondeur carrée! Arpentons ensemble ces lieux qui, une 
fois amoureusement choisis composent nos gevrey-chambertin village. Commençons par le 
premier d’entre eux. En Dérée, superbe parcelle, située à mi-coteau en direction du petit village 
de Brochon, bien exposée et bien drainée, elle constitue l’ossature puissante de notre gevrey. Son 
nom évoque probablement à l’époque gauloise « le désert » ou terre en friche réfractaire à toute 
culture car difficile à travailler. La parcelle des Champérrier, voisine de la première, nous donne 
des vins qui émerveillent par leur densité et leur texture. Il s’agit là de notre plus vieille vigne de 
Gevrey, plantée par Pierre Arthur TRAPET en 1913. Rapprochons-nous maintenant du vieux 
château et du centre de Gevrey, où se trouve notre Clos de Combe. Ceint de beaux murs de 
pierres sèches, il nous offre des vins fermes et colorés, d’une chair pleine et savoureuse. Le mot 
Combe désigne ici l’endroit où le relief est échancré et entaillé. En direction des Grands Crus, la 
Petite Jouise, montre ses belles « queulles » d’une cinquantaine d’années. Son nom révèle 
l’existence au Moyen Age de fourches patibulaires. A cet endroit s’exerçait la justice seigneuriale. 
Ce cru a fort heureusement perdu ses fourches de bois, remplacées aujourd’hui par des paisseaux 
qui soutiennent une vigne aux raisins d’une grande finesse. Terminons enfin notre périple par un 
lieu bien nommé Vigne Belle ; endroit où la vigne est belle et prospère. Surface du vignoble : 2ha 
50 ares, la plus vieille plantée en 1913. Zachte zuivere nobele pinot noir. Bew 2020+ *2 
 
 



48.Cuvée Tradition – 2015                                                     Nieuw !!!            
Château de la Vieille Chapelle – Bordeaux  Supérieur  
Les prêtres Bénédictins se succédèrent jusqu’à la Révolution. Le dernier fut le Père Antoine 
Tesseydre, né en Auvergne vers 1724, nommé «Vicaire de l’Ile du Carney » en 1772. Il resta à son 
poste jusqu’en 1792, écroué au Fort du Hâ en 1793 (prêtre réfractaire), il fut embarqué sur le « 
Républicain » le 5 Frimaire An III (25 Novembre 1794) à destination de la Guyane. Libéré en 
1801, il finit sa vie dans son pays natal….… Depuis le 29 Juin 2006, nous habitons et travaillons 
ce petit coin de paradis avec la volonté de produire un "trés bon Bordeaux" 
Terroir : sol argilo-limoneux - Cépages : Merlot, Cabernet Franc, Peit Verdot, Malbec – Age 
des Vignes: 60 ans – Superfice 5,5 ha – Densité : 5500 pieds/ha – Production : entre 20.000 
et 25.000 bouteilles – Vinification/Elevage : vendage manuelle depuis 2010 . Depuis 2009, 
vinification avec levures indigènes exclusivement. En cuve ciment traditionelle non revêtue 
d’epoxy, macération longue.Vins non collés, non filtrés. Faible teneur en SO2. 
Un Bordeaux franc et gouleyant, tout en équilibre et très souple, avec de beaux arômes de fruits 
rouges mûrs. Un vin à l'image du terroir. Nobele Bordeaux met goede fraicheur. Bew 2022 *2 
 
49.Cuvée Réserve 2015                                                          Nieuw !!!           
Château de la Vieille Chapelle – Bordeaux  Supérieur  
Beschrijving domein zie vorige wijn. 
Terroir : sol argilo-limoneux - Cépages : Merlot, Cabernet Franc – Age des Vignes: 60 ans – 
Superfice 7 ha – Densité : 5500 pieds/ha – Production : entre 20.000 et 25.000 bouteilles – 
Vinification/Elevage : vendage manuelle depuis 2010 . Depuis 2009, vinification avec levures 
indigènes exclusivement. Elevage en barrique 100% du bois neuf, chêne français, pendant 6 à10 
mois. Vins non collés, non filtrés. Faible teneur en SO2. 
On l'aime pour: ses tanins fondus, ses arômes de fruits rouges - mûre, fraise des bois selon les 
millésimes, la rondeur du Merlot et l'élégance du Cabernet-Franc. Hele mooie wijn !!! Bew 2025 
*2 
 
50.Alter 2015                                                                                    
Azienda Agricola Marco Sambin – Veneto                                                      
Beschrijving van domein zie volgende wijn. 
Deze nieuwkomer is gemaakt van 65% Cabernet Sauvignon en 35% Cabernet Franc. 
De zuid tot zuid westelijk gerichte wijngaard is in verschillende terrassen ingedeeld en bestaat uit 
kalksteen en klei in de ondergrond. De vinificatie gebeurde in Inox op 27°C en dit gedurende 10 
tot 18 maanden afhankelijk van de druivenrassen. Rijping gedurende 12 maanden in Franse 
eikenhouten vaten.                                  
Omschrijving van Marco Sambin : “Bright ruby red. The nose delivers notes of wild red berries 
such as raspberries and strawberries, along with blackberries and cassis in the backstage 
altogether sustained by aromatic herbs, green pepper and graphite. On the palate it is juicy and 
soft, with light but firm and well intergrated tannins. “ 
Heerlijke volle, aristocratische wijn met grote concentratie. Bew 2020 *3 
 
51.Marcus 2012                                                                               
Azienda Agricola Marco Sambin – Veneto                                  Magnum 2011 - 2012 
                                                                                      Dubbele Magnum  3 liter - 2011  
Marco Sambin is professor psychologie aan de universiteit van Padova en werd in 2002 tevens 
wijnboer. Zijn wijngaarden, piepklein 3ha, zijn gelegen in de Veneto en welbepaald in de “ 
Euganean Hills “ Die liggen op zo’n 60 km ten westen van Venetië en 80 ten oosten van Verona. 
Dit is een natuurpark van 19,000 ha omvang. Het klimaat is er continentaal mediterraan met 
zachte winters en met een serieuze invloed van de Adriatische zee. De combinatie van kalksteen, 
vulkanische onderbodem en dit klimaat zijn zeer gunstig voor de wijnbouw. Hoe krijg je een wijn 



zo geconcentreerd en zo intens ? Door met zeer lage rendementen te werken uiteraard ! Per 
wijnrank worden 4 tot 6 trosjes geoogst samen goed voor zo’n 500 gram. 
En nu laten we de wijnboer zelf aan het woord :  
“Harvesting is done by hand from the beginning to the end of September according to grape 
variety and year. Each grape variety is picked in a single day and put into small crates. Bunches 
with unripe or under developed grapes or those with ripening or other defects, such as insect, 
bird, wild boar or other animal damage, are hand selected in the 'harvest cart'. The grapes are 
pressed within two hours of being harvested. The Marcus grapes are then put through a 
destemmer-crusher and flow into a fermentation vat. Fermentation is in steel at controlled 
temperatures between 27 and 28 degrees and maceration times vary according to the grape 
variety from 10 to 18 days with frequent punching down, delestage and pumping over.  
The fermentation phase involves a pied de cuve and is performed entirely with natural yeasts with 
the aim of enhancing the terroir and vintage effects. Once the maceration is complete the grape 
must is drained and delicately pressed. 
Immediately after racking - i.e. removal from the vats after fermentation - each type of wine 
(Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah) is put into separate first and second passage 
French oak barriques for ageing using fine grained woods assembled from different forests. Here 
the malolactic fermentation takes place spontaneously. In order to preserve the full flavoured 
fruity and mineral characteristics of the grape varieties themselves the wine is racked more or less 
often according to the vintage.  
After 12 months the single grape varieties are ready to be assembled. 
In the final phase the wine is placed in steel for a few months and then, after mild clarifying with 
egg white, it is bottled and left to rest for a further ageing period of a minimum of 6 to 12 
months.”  
“The wine is a good bright red in colour with hints of purple and a still distinct rim. There are 
balsamic notes and hints of strawberry jelly, eucalyptus, pine needles and smoke but also meat, 
pencil lead and leather on the nose. 
On the palate the acid balance reveals a rather young wine partly because of the rather cool year. 
The main fruit is still strawberry and cherry with darker notes of macquis, juniper, a hint of 
asphalt and pencil lead once again. The silky but not completely unfurled tannins show a certain 
youth and potential to last a long time in the bottle.” Marco Sambin. Fantastische wijn!  
Bew 2020+ *3 
 
52.Marcus Al Quadrato 2013                                                          
Azienda Agricola Marco Sambin – Veneto                                            Magnum 2013  
Zie tekst vorige wijn. Marcus wijn in het kwadraat…. 
Gedurende 20 maanden mochten de beste barriques gevuld met Syrah en de Cabernet Sauvignon 
doorrijpen. De 50% - 50% blend biedt ons een enorme concentratie van rijp zwart fruit ( cassis, 
donkere kers ) met toetsen van minerale grafiet, zwarte peper, eucalyptus en mediterrane kruiden. 
Vino Vero! Bew 2025+ *3 
 
53.Mon Ross 2017                         
Forteto della Luja - Piemonte  
Het ontstaan van dit bedrijfje brengt ons naar het jaar 1926. Tot 1985 werden de druiven 
verkocht aan een plaatselijke coöperatieve en werd een klein deel  behouden om de eigen wijn te 
maken. De huidige eigenaar Giancarlo Scaglione studeerde oenologie en biowetenschappen en 
was docent aan de " Wijnschool" te Alba. Enkele jaren geleden stapten zoon Gianni en dochter 
Silvia in het bedrijf. De druivenrassen die verbouwd worden zijn Barbera, Pinot Noir, Brachetto 
en Moscato. 
Het domein ligt in het hart van de Monferrato Astigianostreek waar de bodem een mengeling is 
van kalk, klei en zand, variërend van geel tot rood. Heel typisch voor dit gebied in Piemonte zijn 



de talloze heuveltjes waar bosjes en wijngaarden elkaar afwisselen. 
De " Mon Ross " is voor 100% gemaakt van Barbera die zo'n 30 jaar oud zijn. Na de winter te 
hebben doorgebracht in grote inoxvaten volgt een rijping van zo'n 5 maanden op eiken barriques. 
Eén jaar na de oogst wordt in de herfst de wijn aangeboden. Bew 2022*2 
 
54.Le Grive 2016                               
Forteto della Luja - Piemonte                                                                   
De grote broer van de Mon Ross die u een beetje eerder op de lijst aantreft. 
Opmerkelijk is dat dit domein de bescherming geniet van de WWF. 
Italie telt zo'n 15 oasen die door hun uitzonderlijke biotoop extra aandacht krijgen en waar naast 
het genieten van het zéér gevarieerd leven er tevens projecten zijn die wetenschappelijke aandacht 
genieten. Zo is er een soort orchidee die enkel daar te vinden is dank zij het feit dat er een 
zeldzame soort champignon is die die bloem net nodig heeft om op le leven. Een bezoek aan dit 
domein dat op één van de hoogste heuvels ligt van van dit wijngebied is werkelijk een unieke 
ervaring. Vanuit een betoverend decor ziet men de Alpen. 
Le Grive is gemaakt van Barbera en Pinot Noir ( 4000 pl/ha ). Na de malolactische gisting mag 
de wijn zo'n 6 maanden rijpen in barrique en wordt de zomer daarop gebotteld. De wijn wordt 
pas aangeboden in de herfst van het volgende jaar. Geconcentreerde neus met sterk gekruide 
toetsen van zwart fruit. Een nobele, rustige wijn. Bew 2022+ *2 
 
55.Renaissance 2014                                                                      
Domaine Viret – Côtes-du Rhône Villages 
Niettegenstaande de wijngaarden van de familie Viret reeds generaties lang familiebezit zijn, is het 
pas sinds 1999 dat er op het domein zelf wijn gemaakt wordt.                                                                                
Philippe Viret doorbrak de traditie van "viticulteur", studeerde oenologie en werd dus 
"vigneron". Dankzij de uitmuntende kennis van hun terroirs en een heldere visie van vinificatie 
was het vanaf de eerste oogst in 1999 raak. Hun levensfilosofie gaat echter verder dan druiven en 
wijn…  Zij bouwden een grote tempel in rotsblokken die 3 tot 6 ton wegen. De geometrische 
verhoudingen zijn volgens de gulden snede zoals o.a. de Egyptenaren en de kathedraalbouwers 
ons dat voordeden want vorm bepaalt inhoud. Fijnkruidige nuancerijke wijn, krachtig en rijk aan 
aromas. Getemperd zwart fruit en een goede fraîcheur maken van deze wijn een klassieke, 
degelijke Rhône wijn.. Bew. 2020 *2 
 
56. Ombres et Lumières Rouge 2017                                  Nieuw !!! 
Château Coulon – Corbières 
Situé à Cruscades, sur la colline proche du village, le Château Coulon borde la voie romaine, la 
Via Aquitania, qui reliait la Mediterranée à l’Atlantique, le long de laquelle se succédaient des 
relais où les voyageurs pouvaient faire halte et changer de cheval. Situé à une vingtaine de 
kilomètres de la Méditerranée, le Château Coulon est abrité des entrées maritimes par le massif de 
Fontfroide. Le vent dominant, dénommé Cers, canalisé par la montagne Alaric souffle plus de 
200 jours par an. Très sec, il assure une protection naturelle contre le mildiou qui, ainsi, ne trouve 
pas de conditions favorables à son développement. Le terroir de Cruscades se caractérise par un 
climat chaud et sec. Les terres originelles de Château Coulon n’ont jamais connu ni désherbant, ni 
fongicide de synthèse ce qui a valu à l’exploitation d’être certifié en agriculture biologique par 
Ecocert, en 1991. En 2008, la Famille Fabre agrandit le domaine par la prise en fermage du 
Château Saint Michel le Grand, contigüe au château Coulon. 
Terroir : Sols argilo calcaires et galets roulés de la terrasse de Cruscades.Cépages : 40 % Syrah, 20 % 
Carignan, 20 % Grenache, 20 % Mourvèdre. Rendement: 45 hl/ha. 
Vinification :Vendanges manuelles, avec vinification en grains entiers du carignan et grenache, et 
macération longue avec égrappage pour la syrah et le mourvèdre. Macération de 20 jours thermo 
régulée. 



Dégustation :Robe rubis aux reflets violets. Nez intense tapenade et d’épices. En bouche c’est un 
vin concentré, soyeux, épicé au arômes de griotte. La finale est soutenue, longue, avec des tanins 
présents mais enrobés, sur des notes de bois de santal et de fruits noirs. 
Fraai & kruidig wijntje met doordringende toets van zwart fruit. De zuiders zon in het glas. 
Bew 2022 *1 
 
57. Tradition 2016                                                        Nieuw !!!         
Château Fabre-Gasparets – Corbières                                                     Magnum 2015 
Berceau historique de la famille Fabre, situé sur la prestigieuse                   Jeroboam 2015 
appellation Corbières-Boutenac (cru classé en 2005), le château est à l’origine d’une longue 
aventure viticole. Son terroir perché sur des collines du miocène au début du massif de Corbières 
offre un sol d’exception pour cultiver Carignan et Mourvèdre notamment. Nos plus vieilles 
vignes produisent ici des grands vins à la fois fins et concentrés, avec beaucoup d’élégance.  
Assemblage : raisins provenant de nos vieilles vignes ( 80 ans ) de Carignan, Grenache, Syrah, 
Mourvèdre. Rendements : 30hl/ha. Vinification : la récolte est manuelle en wagonnets. 
Macération longue accompagnée d’une dégustation quotidienne, élevage de 12 mois en fûts de 
chêne français de 300 litres. 
Robe rubis très intense., Le nez est franc, épicé, avec de fins arômes de griotte. , Une belle 
matière en bouche grande complexité aromatique, alliant fruits noirs et épices. , La finale toute en 
délicatesse laisse entrevoir des tanins fins et élégants. Aristocratische ridder uit het Zuiden!! 
Bew 2025*1 
 
58. Doline 2015                                                                               
Colli della Murgia – Puglia 
Apulië vormt een lange strook die vanaf het vasteland van Italië de oostelijke Middellandse Zee 
in steekt, richting het oosten en Griekenland. Het is de enige streek in Zuid-Italië waar de 
Apenijnen niet doorheen lopen . Minder dan 2% bestaat uit de bergen van de sub -Apennijnen 
van Campanië-Molise, de rest bestaat voor 40 % uit heuvels en voor 50% uit vruchtbare vlakten. 
De kustlijn, zo’n 800 km lang, heeft vele wondermooie plekjes. Vis is dan ook een uitgesproken 
specialiteit van de regio. Een constante in deze streek zijn tevens de miljoenen olijfbomen. Het 
door en door mediterrane klimaat met milde winters en bloedhete zomers maakt dat de twee 
belangrijkste seizoenen voor de vegetatie, lente en herfst, ideaal zijn. Deze wijn is gemaakt van de 
Primitiovo druif. Gedurende twee weken fermenteert, thermo gereguleerd, het sap met de 
schillen op Inox. Rijping van half jaar op de fles. Volfrtuitge en elegante Primitivo met goede 
fraîcheur. Bew 2020 *1 
 
59.Lou Maset 2015                                                                          
Domaine d’Aupilhac – Languedoc 
Le Domaine d'Aupilhac se situe à Montpeyroux à 36 Km au nord-ouest de Montpellier. La cave, 
qui se trouve au cœur du village, a été créée en 1989 dans la maison familiale. 
Notre famille cultive la vigne depuis plus de 5 générations. Une partie des vignes se répartit en « 
terrasses » exposée au Sud-Ouest sur le lieu- dit appelé « Aupilhac ». Le Mourvédre et le Carignan 
en sont les cépages principaux complétés par la Syrah, le Grenache et le Cinsault. 
L'autre terroir se trouve sur le site « Les Cocalières » à trois cent cinquante mètres d'altitude 
exposée au nord ouest. La Syrah y est dominante complétée par le Mourvédre et le Grenache . La 
partie la plus orientée au Nord accueille quatre cépages blancs de l'appellation Coteaux du 
Languedoc qui sont la Roussanne, la Marsanne, le Grenache blanc et le Rolle (Vermentino). 
Les labours réguliers font descendre les racines afin d'atteindre la fraîcheur du sous-sol (le 
terroir). Ils facilitent ainsi la résistance de la vigne aux éventuelles sécheresses estivales. Le respect 
du sol avec la préservation de son équilibre est notre priorité. 
Nous vendangeons manuellement. La maturité de la peau est très importante pour une extraction 



facilitée des arômes et de la couleur ainsi que l'obtention de tanins soyeux. Sur les jeunes vignes 
nous pratiquons les vendanges vertes pour éviter à la vigne de souffrir de la chaleur et donc 
favoriser l'enracinement. 
Les levures indigènes (du terroir) font fermenter naturellement les raisins. L'élevage s'effectue en 
foudres et barriques dans notre chai enterré. Nous faisons nous même nos mises en bouteilles au 
Domaine sans filtration. 
Nous considérons que le travail à la vigne a beaucoup plus d'influence sur la qualité d'un vin que 
celui de la cave. 
Cépages: Grenache 30%, Cinsault 50%, Carignan 10%, Mourvèdre 10%. 
Sol: Cailloutis calcaires pauvres où le grenache et le cinsault s’expriment bien. 
Vinification: Traditionnelle, cuvaison de 10 à 15 jours. 
Elévage: 6 mois en foudre. 
Dégustation: “Lou Maset “ est un rouge gouleyant, fruité et rafraîchissant : un vin de tous les 
jours. C’est un assemblage principalement de grenache et cinsault. Il a une bonne longueur et son 
amplitude en bouche avec des tanins très soyeux et une finale épicée, lui donne une grande 
séduction. Accords Gastronomiques: Il s’accorde avec la charcuterie, les viandes blanches ou les 
grillades, mais aussi avec une salade aux foies et un carré d’agneau au thym. Nobele en 
nuancerijke Zuid-Franse wijn. Bew.2020 *1 
 
60. Cuvée La Muguette 2015                                                                              
Hauts de Riquet – Duras 
Millésime : 2015 
Cépages : 100% Merlot 
Âge moyen des vignes : 30-35 ans 
Sols : Argilo-calcaires 
Rendements (hl/ha) : 20 hl 
Mode de vendange : Manuelle 
Vinification et élevage : Vinification douce par pigeage, élevage 10 mois en fûts français. 
Pas de bois neuf 
Quantité produite : 3000 bouteilles 
Dégustation : Sapide et vivant, un beau velours de fruits rouges et noirs porté par une 
acidité droite. L’élevage cadre la bouche épicée du pur merlot. 
Garde  : 15 ans 
Température de service : 15-17°C 
Accord mets et vins : Aiguillettes de canards, pigeon rôti, agneau braisé, lapin au thym. 
Rijpe , wijze wijn met een ideale versmelting tussen fruit en de opvoeding/rijping op vat. 
Nobele wijn !! Bew 2020+ *1 
 
61.Le Carignan 2015                                                                      
Domaine d’Aupilhac – Languedoc 
Le Domaine d'Aupilhac se situe à Montpeyroux à 36 Km au nord-ouest de Montpellier. La cave, 
qui se trouve au cœur du village, a été créée en 1989 dans la maison familiale. 
Notre famille cultive la vigne depuis plus de 5 générations. Une partie des vignes se répartit en « 
terrasses » exposée au Sud-Ouest sur le lieu- dit appelé « Aupilhac ». Le Mourvédre et le Carignan 
en sont les cépages principaux complétés par la Syrah, le Grenache et le Cinsault. 
L'autre terroir se trouve sur le site « Les Cocalières » à trois cent cinquante mètres d'altitude 
exposée au nord ouest. La Syrah y est dominante complétée par le Mourvédre et le Grenache . La 
partie la plus orientée au Nord accueille quatre cépages blancs de l'appellation Coteaux du 
Languedoc qui sont la Roussanne, la Marsanne, le Grenache blanc et le Rolle (Vermentino). 



Les labours réguliers font descendre les racines afin d'atteindre la fraîcheur du sous-sol (le 
terroir). Ils facilitent ainsi la résistance de la vigne aux éventuelles sécheresses estivales. Le respect 
du sol avec la préservation de son équilibre est notre priorité. 
Nous vendangeons manuellement. La maturité de la peau est très importante pour une extraction 
facilitée des arômes et de la couleur ainsi que l'obtention de tanins soyeux. Sur les jeunes vignes 
nous pratiquons les vendanges vertes pour éviter à la vigne de souffrir de la chaleur et donc 
favoriser l'enracinement. 
Les levures indigènes (du terroir) font fermenter naturellement les raisins. L'élevage s'effectue en 
foudres et barriques dans notre chai enterré. Nous faisons nous même nos mises en bouteilles au 
Domaine sans filtration. 
Nous considérons que le travail à la vigne a beaucoup plus d'influence sur la qualité d'un vin que 
celui de la cave. 
Cépages : Carignan 100 % - "Le Carignan" issu exclusivement de Carignan, de vignes de plus de 
soixante ans dont les raisins sont ramassés murs avec de faibles rendements. Souvent un peu 
rustique dans sa jeunesse, il est puissant avec des parfums de fruits noirs, de réglisse et de fumé. 
Sa complexité arrive après quelques années de vieillissement. Il est l’origine, l’histoire et l’essence 
même de la région. 
Sol:Terrasses en coteaux argilo-calcaire. Eboulis calcaires (Jurassique final) en alternance, en 
fonction de la pente, avec des marnes bleues issues de l’Helvétien : c'est-à-dire des dépôts marins 
à fossiles du tertiaire. 
Vinification: Longue macération de 28 jours avec pigeages fréquents. 
Elevage : petits foudres pendant 18 mois. 
Dégustation: Il est puissant avec des parfums de fruits noirs, de réglisse et de fumé. Il présente 
toujours une finale fraîche. 
Accords Gastronomiques: Il s’accorde avec un perdreau aux girolles, peut convenir très bien avec 
la cuisine épicée japonaise mais aussi avec un jabugo pata negra. Nobele en nuancerijke Zuid-
Franse wijn! Bew. 2025+ *1 
 
62. Retorno I 2016                                                                             
Bodega Claveria Barrabés -  Penedès 
Bodega Claveria Barrabés is een piepklein maar heel mooi wijnhuis.  
Deze eerste jaargang van de Retorno I is integraal gemaakt van Cabernet Sauvignon. 
Malolactische bacteriële omzetting greep plaats in de lente. Verbleef 9 maanden op Inox tank. 
De enorme concentratie zien we reeds in de ondoorzichtige diepdonkere kleur.  Enorm 
geconcentreerde wijn van jonge wijngaard. Spontaan fruitkanon. Geen exogene sulfiet 
toegevoegd. Bew 2020 *3 
 
63. Zinca 2015                                                                                                                  
Bodega Claveria Barrabés -  Penedès 
Van de Zinca 2015 werden slechts 1173 flessen geproduceerd. Deze kleine hoeveelheid laat toe 
om van wijngaard tot fles heel intens te werken. Deze wijn is gemaakt van 34% cabernet 
sauvignon, 31% merlot, 28% tempranillo en 7% garnacha. 
De eerste gisting gebeurt in kleine aarden kruiken en nadien rijpt de wijn gedurende 15 maanden 
in eiken barriques. De diepe en impressionante kelder is een overblijfsel uit de Moorse periode en 
dateert uit de 11e eeuw. Opvallend is het diep zwarte fruit waarin het zuiders vuur tot rust is 
gekomen is door langzame transformatieprocessen. : natuur werd cultuur. 
Nobele, edele en aritocratische wijn. Bew 2022. *3 
 
 
 
 



 
64. Zinca Bin De Ric 2015                                                                                              
Bodega Claveria Barrabés -  Penedès 
Van de Zinca Bin de Ric 2015 werden slechts enkele honderden flessen gemaakt. Deze kleine 
hoeveelheid laat toe om van wijngaard tot fles heel intens te werken. Deze wijn is gemaakt van 
90% cabernet sauvignon en 10% Grenache. 
De eerste gisting nam plaats in kleine aarden kruiken en nadien rijpte de wijn gedurende 12 
maanden in eiken barriques. De diepe en impressionante kelder is een overblijfsel uit de Moorse 
overheersing van Spanje ( 8e tot 15e eeuw ) en dateert uit de 11e eeuw. Opvallend is het diep 
zwarte fruit waarin het zuiders vuur tot rust is gekomen is door langzame 
transformatieprocessen. : natuur werd cultuur. Nobele, edele en aritocratische wijn. Bew 2022. *3 
 
65.Montepulciano 2013 -   eigen label 05                        Super jaargang         
Cantine d’Orsogna – Abruzzo 
Cantina Orsogna is gelegen in het groene hart van de Abruzzen. Deze streek ligt ten oosten van 
Rome. Dit wijndomein ligt in een gebied dat de “ Andere Abruzzen” genoemd wordt daar het 
omgeven is door hoge bergen en verschillende nationale parken waar wolven en beren thuis zijn. 
Deze streek is een combinatie van het warme Italië en een hooggebergte waar in de winter de 
bergen met sneeuw bedekt worden. Door deze uitzonderlijke biotoop met vele bronnen is het 
drinkwater dat hier bovengehaald wordt één van de zuiverste van het land. 
Monocépage Montepulcianodruiven worden zeer selectief gebruikt voor een maceratie van sap 
en schil gedurende 14 dagen op 25-28°C. Nadien rijpt de helft van de wijn gedurende 4 maanden 
op eik en de andere helft op inox om een mooie balans te krijgen tussen evolutie door aëratie 
enerzijds en zeer geconcentreerd fruit anderzijds. 
Enorme diep donkere kleur waar je niet doorheen kijken kunt. 
De neus geeft diep rood zwart fruit met accenten van cacao. Het smakenpalet is bijna niet te 
beschrijven : een intens kruidig amalgaan van specerijen allerhande, versmolten tannines en een 
heerlijke finish van amandelen en kaneel….. een feest in de mond. Vino Vero! Bew 2020 *1 
 
66 Alges 2012 -  eigen label 09                                                      
Clos Pons ( Penedès )                                                                          Mooie Magnum  
De enige appellatie in de binnenlandse             Mooie dubbele Magnum 2010 3l ( 4 fl )   
provincie Lleida,rondom de rivier de Segre.         Driedubbele Magnum 2010- 9l ( 12fl ) 
Het wijngebied zelf is een vrij recente creatie, maar er zijn een aantal domeinen die al befaamd 
waren van lang voor de creatie van deze D.O. De aanplant bedraagt nauwelijks 4.000 ha, zowel in 
wit als in rood, maar waarbij de rode druivensoorten wel de hoofdzaak uitmaken. De bodems zijn 
voornamelijk arme granietbodems of kalkbodems met een zacht reliëf. Het gebied is de perfecte 
overgang van het vlakke continentale Spanje naar het meer mediterrane Spanje. Het mediterrane 
klimaat  heeft al heel wat continentale invloed. Temperatuurverschillen overdag en 's nachts; 
koude winters en warme zomers. Als gebied is de appellatie verbrokkeld in 6 verschillende 
subzones, waarvan de voornaamste Raimat , Artesa, Valls de Ruicorb en Garrigues zijn. 
Clos Pons is gelegen in het district Les Garrigues, in het zuiden van de provincie Lleida. 
Olijf-en amandelbomen bepalen er sterk het landschap. In 2005 besloot de familie Pons zich een 
aantal wijngaarden aan te schaffen, ecologisch te bewerken en een werkelijk prachtig gebouw neer 
te poten in harmonie met de omgeving. Dankzij de hoge ligging van de wijngaarden in dit zeer 
hete en droge deel van Catalonië kunnen er wijnen met een goede fraîcheur gemaakt worden. 
Alges bestaat uit tempranillo, grenache en syrah. Wijngaarden op 500m hoogte. Geoogst in kistjes 
van 15 kg. Lagering van 9 maanden voor 80% in Franse eik en voor 20% in Amerikaanse eik. 
Verfrissende wijn die kan overtuigen door het mooie rode fruit, een verfijnde kruidigheid en een 
soepelheid. Bew 2020+ *3 
 



 
67.Grenache 2014 - eigen label 01                                                    Nieuw en Super !!!      
Domaine Viret – Rhône 
Domaine Viret is een domein waarmee Pro Vino Vero reeds samenwerkt van de eerste oogst 
anno 1999. De familie Viret is reeds 7 generaties lang een druiventtelersgeslacht ( viticulteur)  en 
eind de jaren ’90 besloot Philippe Viret om zelf wijnen te maken ( vigneron ). 
Rode draad doorheen de manier waarop ze wijnen maken zijn lage rendementen en 100% 
spontane vinificatie zonder filtering of toevoeging van exogene sulfieten. 
Deze wijnen staan borg voor een juiste handtekening van druivenras en terroir. 
Normaal gezien worden in de zuidelijke Côtes-du Rhône Villages cuvées geassembleerd met 
verschillende druivenrassen In de rijpingskelder van Domaine Viret mochten we van 
verschillende vaten proeven voor een eigen wijn/botteling. 
De Grenache 2014 was zo overtuigend dat we deze gewoon puur wilden aanbieden. 
Rijke, wijze, ontroerende wijn met grote lengte. Bew 2025 *2 
 
68.Grenache & Syrah & Carignan 2012- eigen label 10               Nieuw en Super!!!!!!  
Domaine Viret – Rhône                                                                
Zelfde verhaal als vorige wijn. Hier opteerden we voor een assemblage van Grenache, Syrah en 
Carignan van het jaargang 2012. Koning uit de Vaucluse ! Genieten troef. Bew 2025 *2 
 
69. Roc Nu 2011     Nieuw jaargang !!                            
Clos Pons - Penedès                                                                              
Dit jonge domein is gelegen in het district Les Garrigues, in het zuiden van de provincie Lleida. 
Olijf-en amandelbomen bepalen er sterk het landschap. In 2005 besloot de familie Pons zich een 
aantal wijngaarden aan te schaffen, ecologisch te bewerken en een werkelijk prachtig gebouw neer 
te poten in harmonie met de omgeving. Dankzij de hoge ligging van de wijngaarden in dit zeer 
hete en droge deel van Catalonië kunnen er wijnen met een goede fraîcheur gemaakt worden. 
De wijngaarden liggen op zo’n 700m. In de ( mooie ) fles komt een versmelting van tempranillo, 
grenache en cabernet sauvignon. Na zachte persing en langzame , gekoelde maceratie worden de 
wijnen na de malolactische omzetting te rijpen gelegd voor 14 maanden in Franse eiken 
barriques.  Donkere zwoele wijn die ééénorm kleeft, zoals een verleider dat hoort te doen... 
Vol, rond en fluwelig zacht met ja hoor , nog een beetje tannines, de persoonlijkheid van de rode 
wijn, die afgerond worden door te luchten of door de tand des tijds haar werk te laten doen. 
Deze“ Minnaar van het glas “ is ronduit bedwelmend en brengt ons in trance door zijn 
uitzonderlijk parfum. Een avontuur van een wijn, bedwelmende klasse, een getolereerd slippertje 
in het glas, in de mond en in het hart..... Fluwelige verleider – grote klasse. Bew 2025 *1 
 
70. Pla del Tet 2015                          Nieuw jaargang !!               Clos Pons  - Penedès 
Gemaakt voor de pret van 100% Syrah. Normaliter wordt de syrah bij dit domein geassembleerd 
met Spaanse rassen voor de Alges. Men was zich bewust van het feit dat de syrah het zo goed 
deed in deze terroir zodat de keldermeester het niet kon laten om een kleine hoeveelheid ,1388 
flessen , afzonderlijk te bottelen. Na zachte persing en langzame, gekoelde maceratie wordt de 
wijn na de malolactische omzetting voor 14 maanden te rijpen gelegd in Franse eiken barriques. 
De keldermeester gaf mij volgende beschrijving : “ This wine is showing quite many tertiary 
aromas : leather, cigar box, autumn leaves, farmyard along with the jammed fruit from the age 
development. Not a mainstream wine indeeed, but delightfully authentic. “ Authentieke en rijpe 
wijn. Vino Vero !! Bew 2025 
 
 
 
 



71. “ 812 “                                           Nieuw jaargang !!               
Clos Pons  - Penedès 
Beschrijving domein zie Alges en Roc Nu. 
Het allerbeste perceel van de wijngaarden is beplant met de Marcelan druif. 
In de kelder van de wijnboer staan slechts 2 vaten van 300 liter elk, goed voor een jaarlijkse 
opbrengst van 800 flessen : vandaar de 800 reeks met de toevoeging van de 12 voor 2012. 
Clos Pons 812 is een vlezige intens geconcentreerde wijn met toetsen van diep zwart fruit 
allerhande, onderbouwd door een mooie mineraliteit. Een mooi samenspel tussen kracht en 
elegantie. Bew 2025 *1 
 
72.Cuvée Terre de Syrah 2012                                                               
Domaine Viret – Rhône 
Puur geperst sap van carignan, grenache, mourvèdre en syrah tot wijn geboren in amphoren zoals 
de Romeinen ons dat voordeden. Bew 2020 *2 

 
 
 
                                    ZOETE WITTE & RODE WIJN - SANGRIA 
 
 
73. Passito Bianco Helena 2015                              Nieuw !!!   
Azienda Agricola Marco Sambin – Veneto 
Gemaakt van Garganega druifjes die vooraleer geperst te worden gedurende 2 maanden 
droogden in een goed verluchte kelder. De fermentatie op gang gebracht door indogene gisten, 
gebeurt in Franse eiken vaten. In het glas krijgen we een aromabommetje met complexe aroma’s 
van gekonfijt fruit, citrus,… goed onderbouwd met frisse zuren. Bew. 2025 +*3       
 
74. Pian dei Sogni - Passito 2011               
Forteto della Luja – Piemonte 
Gemaakt van de brachettodruif.  Nadat de druiven deels gedroogd zijn worden ze geperst en 
fermenteert het sap in kleine eiken vaten. De vaatjes worden in de koudste maanden buiten gezet 
om zoveel mogelijk fruit te behouden en de wijn te stabiliseren. Vooraleer te bottelen wordt de 
wijn geklaard met eiwit. Nadat de wijn twee jaar rustte op fles worden ze drinkensklaar geacht.  
Meditatieve wijn die volgens de wijnboer kan gecombineerd worden met amandelen, noten, 
chocolade en cake waar noten en/of chocolade in verwerkt zit. Genieten troef!! Bew 2025+*2 
  
75. Francisca - Passito  2011                      
Azienda Agricola Marco Sambin – Veneto   
Afkomstig van 100% cabernet sauvigon rijpte deze wijn 36 maanden in Franse eiken barriques. 
Kan zowel op kamertemperatuur( 16-18° C ) als gekoeld gedronken worden. 
Passito is een Italiaanse term die gebruikt wordt voor natuurlijk zoete wijnen die gevinifieerd 
worden op basis van ingedroogde druiven. Rond half oktober worden de trossen van de wijnstok 
gehaald en te drogen gelegd op rieten matten. Het overtollige vocht verdwijnt dus waardoor de 
overgebleven druiven zo'n hoog suikergehalte hebben dat de gistcellen dat suiker niet geheel 
kunnen omzetten in alcohol. 
Intense diepdonkere kleur en zwoele aroma’s van zwart rijp fruit. Verwenwijn !!! Bew 2025*3 
 
76. Premium Sangria                                                                       
Cabecita Loca – Penedès 
Basis van deze uitmuntende Sangria is een rode wijn die rijpte op Franse eiken vaten. 



Er werden geen suikers of zuren toegevoegd en alle ingrediënten zijn natuurlijk sap van 
citrusvruchten, kaneel uit Sri Lanka en vanille uit Papoea Nieuw-Guinea.Het recept werd 
samengesteld door Victor Claveria Barrabés, de wijnboer achter de Zinca. Bew 2020 *3 
 
 
                                                                  GRAPPA 
 
77.Grappa di Barbera - 45% Vol Alc.                                                 
Forteto della Luja - Piemonte  
Eindelijk een natuurlijke grappa. Proef maar.*2 
                                    
                                                                 OLIJFOLIE 
 
78.Acette de Oliva virgin extra 5L                                                           
Clos Pons Seleccio Familiar Arbequina                                                
Dit schitterende wijndomein is sinds generaties een producent van olijfolie. 
Dit vat bevat dagdagelijkse olie van voortreffelijke kwaliteit ! 
Kies een wijnfles van dit domein, week het etiket eraf en je hebt een mooie fles oerdegelijke 
olijfolie in je keuken.  Bew zomer 2019 *2  
 
79. Primium Oleum 0,5L                                                       
79. Primium Oleum 1,5L                                                       
Clos Pons - Penedès 
Prachtige flessen, incl kurk met gietertje in mooie doos. 
Olijfolie voor op feestdagen: aritocratisch olijvensap met fluwelen touch. Superior class ! 
Bew. 2021*2 
 
 
                                          Index biocertificaties - *1 *2 *3 
 
Al onze wijnen zijn ofwel : 
*1 biologisch gecertificeerd  
*2 gangbaar natuurlijk maar zonder certificatie 
*3 in omschakeling naar bio met certificatie 
 
 
Chambreren 
Een rode wijn “ chambreren ‘ is een aloud gekend gebruik. Laten we niet vergeten dat de 
gemiddelde  “ kamertemperatuur ” doorheen de tijd steeds gestegen is. In de praktijk is het vaak 
zo dat we een rode wijn enkele uren voor gebruik in de huiskamer zetten en hem zodoende op 
een temperatuur van 20° C of meer drinken.  
Een temperatuur die de wijn minder zwaar maakt en een maximum aan expressie van aroma’s 
geeft, ligt in de buurt van 16 a 18° C. Hoe lager we de wijn zetten in de huiskamer, hoe beter. 
Tussen de “ dressoir “ en de begane grond, 1 meter lager, is er een opmerkelijk verschil in 
temperatuur. Probeer maar even. In de gang of bijkeuken is ook aan te raden. 
 
Luchten 
Goede rode wijnen zijn niet of weinig gefilterd. Dat heeft tot gevolg dat er nog serieus wat 
levende materie, én veel smaakcomponenten aanwezig zijn, die de wijn in staat stelt om verder te 
evolueren op fles. Het is dan ook normaal dat,  wanneer men een fles opent, de wijn even moet 



luchten vooraleer hij gedronken wordt. Hoe zouden we zelf zijn indien we zo lang op fles zouden 
zitten....   
 
Evolutie en bewaartijd 
In ons aanbod zijn wijnen te vinden die kunnen evolueren en dus kunnen bewaard worden. 
Met betrekking tot lang bewaren van wijn het volgende.  
Wijnen van goede of grote concentratie die complexiteit en voldoende zuren hebben, kunnen op 
termijn mooie tertiaire aroma’s ontwikkelen. Echter… al te vaak worden wijnen ( iets ) te oud 
gedronken. Persoonlijk vinden wij grote wijnen het meest overtuigend als ze zachter worden, de 
taninnes versmelten, geëvolueerde aroma’s ontwikkelen maar ook nog een beetje fruit hebben. 
Mogen we nog het karakter van de druif proeven ? Al te vaak wordt een wijn iets te schraal en is 
het de eiklagering met het resterende eikaroma die de wijn “redt”.  
Bij onze indicaties “ Bewaren tot ” kun je mogelijk een jaar of een paar jaar erbij tellen. Onze 
indicatie die in samenspraak met de wijnboer tot stand komt , is een richtlijn dat de wijn tot dan 
op zijn best blijft. Hoe stabieler uw opslagplaats, des te langzamer de wijn evolueert.  
Constant 12 °of 13° hoeft niet. Ik ken geen enkel wijndomein waar de keldertemperatuur het 
ganse jaar door constant is. De bodem, de wijnrank, het blad, de druif en de wijnkelder hebben 
weet van de seizoenen. Een wijn op fles mag ook voelen dat er seizoenen zijn. Onze ervaring is 
dat na een zomer de wijnen een fase verder zijn…. of zijn het wij die na een zomer ook even 
gebloeid hebben en ook weer een stapje verder zijn…… 
 
Bijzondere gelegenheden: 
Voor een feest thuis, receptie, opening handelszaak, ,... kunnen wij u voldoende stock geven, de 
rest geeft u terug en facturatie volgt nadien. Een 400-tal glazen( wijn /mousserende wijn ) 
kunnen u eveneens gratis uitgeleend worden. De glazen worden steeds proper en gebruiksklaar 
meegegeven en moeten in dezelfde staat terugkomen. 
 
Voordracht - spreken over 
Wenst u een voordracht met betrekking tot de natuurlijke wijncultuur of een degustatie te 
organiseren in familie of ( wijn) - vriendenkring, dan kan dit in het wijnhuis van Pro Vino Vero of 
in een door u gewenste locatie.  
 
Bestellingen het ganse jaar door: 
U kunt steeds bij ons terecht voor de aankoop van 1 of meerdere flessen wijn. We zijn er voor u 
na afspraak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     De consequentie van de natuur biedt een aardige troost voor  
                                            de inconsequentie van de mens.  
                                                              Goethe 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                                      
                                     
 
                                   
                         
 
                                    
 
                                    
 
             
 
 



 
 
 
 
  
                                                         
 
 
                                                         
 
 
                        
 
                  
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                       
                     
                          
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
                  
 
 
 
 



 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                       
                     
                          
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


