
ALDENEYCK PINOT NOIR

Rode wijn

10 maanden gerijpt in Franse barriques
Zeer laat geoogste Pinot Noir met subtiele houttoets.
Delicate fruitaroma’s van zwarte kers en wilde braam
wisselen elkaar af in de mond. Fluweelzachte en rijpe
tannines, prachtig gebalanceerd met veel structuur en
terroirexpressie resulteren in een echte charmeur met een
aangename finale.

€59,00

CHÂTEAU PENIN TRADITION BORDEAUX 
SUPÉRIEUR ROUGE

De ondergrond bestaat uit diepe grindlaag, afgewisseld
met kiezel en zand.  
Een full-body wijn, rond en vlezig met zachte tannines. De
afdronk is zacht en elegant.

€30,00

BORGO MOLINO I SCURI CABERNET 
SAUVIGNON

Intense robijnrode wijn met een delicaat en kruidig boeket,
ruim en rijk aan nuances. De smaak is droog, vol, met een
lange en prettige afdronk. 

€30,00

MATSU EL PICARO

El Pícaro is een jonge, rode wijn die op biodynamische
wijze gemaakt werd met absoluut respect voor de natuur.
De geselecteerde wijngaarden zijn 90 jaar oud. Zoals het
personage op de fles is deze wijn jong, sterk en dapper.
Het heeft een aroma van zwart fruit, zoals braambessen
en tonen van rood fruit en mineralen. Het is een frisse,
complexe wijn met een aangename, lange afdronk.

€30,00

MATSU EL RECIO

Rijping van 14 maanden in Franse eiken vaten.
Deze wijn met zeer beperkte oplage wordt volgens
biodynamische technieken gemaakt met druiven van 70
tot 90 jaar oude wijnstokken. De wijn is een volle, rode wijn
met veel finesse en een intens aroma van geroosterde
hazelnoten, chocolade, nougat, venkel, zwart fruit en
vanille. De wijn heeft een volle, zijdezachte smaak met
minerale tonen en een aangename, lange afdronk. 

€48,00

MATSU EL VIEJO

Rijping in Franse eiken vaten voor 16 maanden.
De geselecteerde druiven zijn afkomstig van 130 jaar oude
wijnstokken. Deze wijn heeft een dieprode kleur met violet
gekleurde tinten. Een zeer intense en krachtige geur met
aroma’s van rijp rood fruit dat goed samengaat met de
gerookte, kruidige tonen door de rijping in Franse eiken
vaten. De wijn is vol in de mond met rijpe en ronde
tannines met aroma's van zoethout. In de afdronk het
geroosterd karakter van de houten vaten dat perfect
verenigd wordt met het rijpe fruit... Een absolute topper!

€72,00

DOMAINE DE LA PIGEADE BEAUMES 
DE VENISE ROUGE

Een intens boeket van rode en zwarte vruchten, garrique
en andere kruiden. In de mond extreem fruitige en
gekruide aroma's. De afdronk is warm met een mooie
fraîcheur en zijdezachte tannines. 

€34,00

Onze wijnen zijn zorgvuldig geselecteerd in samenwerking
met Vinopolis Baeten.


