
WIT
SAINT AUBIN 1ER CRU 
LES CHARMOIS
100% CHARDONNAY. UIT DE BOURGOGNE, 

Tonen van wit fruit, hout, vanille en romig. Mooie lange 
mineralige afdronk. De wijnen van de familie Bouzereau zijn 
stuk voor stuk prachtig. Deze Saint Aubin 1er Cru mag 
gerust bij de topstukken genoemd worden. De wijngaard 
Les Charmois is gelegen tegen de wijngaarden van de 
Chassangne Montrachet 1er cru les chaumees. De wijn 
heeft een jaar op hout gelegen (25% nieuw hout).

CHABLIS CRAND CRU VAUDÉSIRS
100% CHARDONNAY, UIT DE BOURGOGNE/CHABLIS. 

Deze Wijn heeft geen hout gehad. Zeer mineralig en tonen 
van wit fruit. 

MEURSAULT CHARMES 1ER CRU 
2017
100% CHARDONNAY,  UIT DE BOUGOGNE. 

Tonen van rijpe appel,citrus, walnoten, klein beetje honing, 
vanille en mooie hout tonen. Daarnaast ook zeker het boter 
smaakje van meursault. 18 maanden hout gehad (30% nieuw 
hout) 

POULLY FUMÉ BARON DE L 2017 
UIT DE LOIRE, 12,5% ALC. 100% SAUVIGNON BLANC

Deze wijn wordt erkend als een van de beste Sauvignon wijnen ter 
wereld. Een wijn die alleen in de beste oogstjaren wordt gemaakt. 
De wijngaarden liggen in Pouilly-Fumé Contrôlée. De druiven groeien 
hier aan Vieilles vignes, druivenstokken van minimaal 40 jaar oud.
De bodem van de Pouilly Fumé wijngaarden is gedeeltelijk 
samengesteld uit mergel (afkomstig uit het Kimméridgien tijdperk) 
en rijk aan klei dat over een laag kalksteen en schelpen ligt en een 
ander deel dat kleiachtige vuursteen is, een zeer oude bodem die 
teruggaat tot de eerste en tweede Jurassic tijdperken (145 miljoen 
jaar oud). De gemiddelde leeftijd van de wijnstokken is tussen de 25 
en 35 jaar oud.

Na de handmatige oogst wordt alleen het sap van de eerste persing 
gebruikt. De oogst van verschillende percelen wordt apart 
gevini�eerd. Na de gisting op tank volgt er een proces wat deze 
Pouilly Fumé zo bijzonder maakt. De wijn rust drie tot zes maanden 
op de "lie" (droesem). Hierna worden de wijnen van de beste 
percelen geassambleerd en rusten ze vervolgens samen nog eens 
acht tot tien maanden op de "lie". De oude stokken, de unieke 
bodem en het bijzondere vini�catie proces geven deze Sauvignon 
een uitermate elegant, rijk en aromatisch karakter. Deze wijn wordt 
erkend om zijn �nesse en uitzonderlijk aromatische kracht

CONDRIEU LES CHAILLETS 2018  
YVES CUILLERON 
100% VIOGNIER, 9 MAANDEN OP VAT MET REGELAMATIG 
BATONAGES. BODEM MET GRANIET.
IN DE NEUS BLOEMIG EN EXOTISCH, IN DE MOND WITTE BLOEMEN, 
KRUIDIG. RHONE GEBIED, FRANKRIJK, 14% ALC. 

In de wijngaard worden geen herbiciden of pesticiden gebruikt. 
Cuilleron streeft naar een natuurlijk evenwicht tussen druivenstokken 
en ondergrond. Tussen de stokken staat onderbegroeiing, om erosie 
tegen te gaan. De druiven worden met de hand geplukt, waarna de 
gisting plaatsvindt op lage temperatuur. Daarna vindt een rijping plaats 
op deels cuve en deels eikenhouten barriques, op de lie, de dode 
gistcellen, die de wijn kracht en structuur geven. Een heerlijk glas wijn, 
om ongecompliceerd van te genieten.
 

WIT
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ROOD
CHATEAU DUHART MILON 2011 PAUILIAC 
75% CABERNET SAUVIGNON, 25% MERLOT, BORDEAUX PAUILLAC 
FRANKRIJK. 

Elegant rood fruit, krachtig, houtgelaagd, kruidig complex en 
lange afdronk

CHATEAU SIRAN MARGAUX 2011
1% CABERNET FRANC, 36% CABERNET SAUVIGNON, 52% MERLOT 
EN11%  PETIT VERDOT. BORDEAUX FRANKRIJK, 13,5% ALC. 

Tonen van rode bessen, rood fruit en mooie hout tonen.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 2016
CORVINA, CORVINONE, CROATINA, OSELETA, RONDINELLA 15% ALC.

Mooie robijn rode kleur met paarse re�ectie. Ronen van rijp rood fruit, 
zoethout, zwarte peper en chocolade. Zachte en elegante taninnes, en 
een frisse afdronk met basalmico tonen.

BAROLO CASCINA DARDI BUSSIA 2012
ITALIE, PIEMONTE 

Giannatale en Alessandro rijpen de Nebbiolo gedurende 4 jaar in grote 
Slavonische vaten, nadat ze de druiven ongeveer een maand spontaan 
fermenteren. Na een rustperiode van 6 maanden op �es, wordt deze 
Barolo pas op de markt gebracht.
Tel daar nog eens een rijping in onze kelders bij op, en je krijgt een 
fantastische Barolo die nu fantastisch op dronk is.

SANTENAY HUBERT BOUZEREAU 2016
Pinot noir, Bourgogne Frankrijk. Fijne mineraliteit, zuiver en een perfecte 
zuurgraad.

NUITS SAINT GEORGES PREMIER CRU
Pinot noir, Bourgogne Frankrijk.
Mooi aards en fruitig. Fijne tannines en een fantastische afdronk
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