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2011 Happs - Pinot Noir Margaret River Rood € 16,00 € 11,95

Fruitige geur, kersen en frambozen in de smaak. Zachte wijn met finesse en frisse zuren. Australische Bourgogne.

2011 Mooi Bly - Chenin Blanc Paarl Wit € 7,10 € 4,95

 De wijnen van Mooi Bly hebben een prachtige balans tussen het frisse 'Europese'en het mildere 'Zuidafrikaanse'.

2009 Mooi Bly - Shiraz Paarl Rood € 9,75 € 6,50

Pittige wijn met kruidige indruk. Donkere kleur die zo kenmerkend is voor veel goede Shiraz/Syrah wijnen. 

2004 Bagordi - Crianza Rioja Rood € 11,35 € 6,95

Volle, geurige rode wijn met nuances van cederhout, kruiden en leer; mooi gerijpt.

2007 Jacob Duijn - Spätburgunder SD Baden Rood € 44,80 € 29,95

Grote Pinot Noir met fraaie hout-tonen. Indrukken van karamel en hout. Rijke smaak met blijvende afdronk. ***** Eichelmann

2006 Jacob Duijn - Spätburgunder Jannin Baden Rood € 30,25 € 19,95

Genoemd naar zijn dochter. Rijk en fris in smaak. Wijn met goede Pinot Noir expressie. Aangename textuur met fraaie tannines.

2011 Senorio de Unuela Garnacha Joven Rioja rood € 6,95 € 4,95

Sappige, frisse Rioja met intens fruit. Zonder houtrijping.

2011 Soto Verde Sauvignon Blanc Rueda wit € 9,20 € 5,95

Barstensvol fruit. Geurig en mild. Uit het binnenland van Noord-Spanje.

2011 Ritterhof Sauvignon Blanc Alto Adige Wit € 9,50 € 5,95

Kenmerkende Sauvignon Blanc met veel aromatische intensiteit en frisheid: buxus en vlierbes in het aroma; sappig en evenwichtig droog van smaak.  

2011 Villa Trasqua - Trasquenello Rosado Toscane Rose € 7,05 € 4,25

Mooi intens roze rose met een schittering in het glas. Een exotisch zomerparfum van fruit (ananas en banaan), aardbeien, versgeplukte kers.

2007 Fermoy Estate - Shiraz Margaret River rood € 13,65 € 8,95

Fermoy Shiraz is een wijn met een mooie paars-rode kleur. In de neus aroma's van donker fruit en kruiden. Eucalyptus.

2009 Schloss Halbturn - KOENIGSEGG Classic Zweigelt Burgenland rood € 11,35 € 7,25

Vol fruitige wijn die doet denken aan een pittige Beaujolais. Sappig en fris in de smaak.

2007 Schloss Halbturn Koenigsegg Rot Burgenland rood € 14,65 € 9,50

Prachtige creatie van Zweigelt, Cabernet Franc en Blaufrankisch. Elegante franse stijl. Lijkt op goede Bordeaux maar is iets milder.

2008 Schloss Halbturn Imperial Rot Burgenland rood € 29,95 € 19,95

Cuveé van cabernet en merlot. Meet zich met een grote Bordeaux. Creatie van een van de beste wijnmakers van Frankrijk!

2008 Schloss Halbturn Imperial Weiss Burgenland wit € 23,10 € 14,95

Hier gruwelen de Fransen van: mix van chardonnay en sauvignon! Prima rijpingstonen.

2009 Maipe - Bonarda Old Vine Mendoza Rood € 9,00 € 5,95

Deze donkerpaars gekleurde wijn heeft een hele fruitige geur. In de smaak is de wijn zacht en rond, maar behoud elegantie door de mooie portie zuren

2011 Berton Foundstone Sem. Sauv. S.E. Australia wit € 7,25 € 4,95

Herkenbare 'stro-achtige' geur van de Sémillon.In smaak spannende combinatie van citrus en het zacht-bittere van grapefruit. Boeiende australiër!

2011 Berton Foundstone Shiraz S.E. Australia rood € 7,25 € 5,25

Doorzichtig paars van kleur. Wine-gum, pruimen en cassis in de geur. Elegant en zacht in smaak. Een Shiraz van het opgewekte type. Plezierig sappig. 

2011 Berton Foundstone Chardonnay S.E. Australia wit € 7,25 € 5,25

In de geur abrikoos, mandarijntjes, een hele snoepmand vol fruit. Milde, zachtaardige wijn. Royaal gevuld met overrijp fruit. Drinkt zooooooooo lekker weg.

2012 Berton Reserve Chardonnay Eden Valley wit € 13,10 € 9,17

Getoaste indrukken, caramel, gebrand hout. Maar ook volrijp annanas-, en perzikfruit. Smaakinzet van mild naar gul. Dik en haast stroperige fruitindrukken. 

2010 Berton Reserve Shiraz Barossa Valley rood € 13,10 € 9,17

Pimpelpaars maar doorzichtig. Overvol dik sap gevuld met zwarte bessen.  

2010 Nius, Syrah Reserve Leyda Valley rood € 8,50 € 5,95

Aroma’s van bosbessen, frambozen, bloesem, en licht elegante houtinvloed. De rijping op Frans eikenhout versterkt de smaak van het fruit. 

2010 Due Palme Negroamaro San Marco Puglia rood € 6,55 € 4,50

Zoethout. Milde smaak. Geweldige huiswijn voor een wel heel scherpe prijs.

2011 Due Palme Salice Salentino San Marco Puglia rood € 7,70 € 5,25

Wijn met geuren van zwart frui en krenten. De smaak is rond en mild. Zijdezacht uit Zuid-Italië.

2012 Due Palme Primitivo San Marco Puglia rood € 7,85 € 5,50

Lekker zacht. Modern met een kruidige finish. Gemaakt van de primitivo druif.

2011 Gottelmann Grauer Burgunder Nahe wit € 11,60 € 7,95

Rond en kruidig. In de afdronk weelderig maar met voldoende frisheid.

2011 Krems Blauer Zweigelt Kremstal rood € 7,35 € 5,25

Een vlezige, frisse smaak met rood en zwart fruit en een hint van kruiden. 

2011 Rocim Olho de Mocho Branco Alentejo wit € 15,65 € 11,75

Deze witte wijn is gemaakt van de onbekende Antão Vaz. Frisse tonen van venkel en citrusvruchten. Stevig, nootachtig maar fris genoeg. Prachtig op dronk.

2009 Rocim Olho de Mocho Tinto Reserva Alentejo rood € 22,65 € 15,95

Van de beste druiven uit de wijngaarden gebruikt. De smaak is krachtig, heeft donker fruit, en romige indrukken van eiken en een mooi zuur.

2009 Rocim Vale da Mata Alentejo rood € 12,75 € 8,93

De geur is mooi aromatisch met tonen van kersen en leer. In de smaak wordt het fruit ondersteund door vanille en frisse tonen. 

2009 Grande Rocim Reserva Tinto Alentejo rood € 74,25 € 52,50

Misschien wel een van de allergrootste rode Portugese wijnen buiten de Douro. Enorm bewaarpotentieel. Fabelachtige tannines.



2004 Vergenoegd - Estate wine Stellenbosch Rood € 21,80 € 15,50
Dieprode kleur met een krachtig, jeugdig aroma met iets mest en zwarte bessen. De smaak is robuust en ontwikkelt krachtig echter volledig in balans.

2004 Vergenoegd - Merlot Stellenbosch Rood € 15,65 € 10,95

Fraaie rijpingstonen die doen denken aan een hele goede Pomerol. Zachte smaak met donkerrood fruit, drop en aardse tonen. Unieke bewaar(de) wijn.

2003 Vergenoegd - Terrace Bay Stellenbosch Rood € 13,10 € 9,50
Diepe kleur met een complex aroma met iets mestachtige nuances. De krachtige smaak heeft fijne en rijpe tannines. Pittige wijn met veel lengte.

2003 Vergenoegd - Shiraz Stellenbosch Rood € 15,65 € 10,95

Vergenoegd wijnen kunnen na botteling al worden gedronken maar ze zijn ook uitermate geschikt voor flesrijping. De Shiraz is hier een prachtig voorbeeld van.

2011 Vergenoegd - Runner duck White Stellenbosch wit € 7,65 € 4,95

Een complexe melange van tropische vruchten, kruisbes en ananas. Citrus, vleugje mineraliteit...? Fris, maar vol in de mond.

2009 Vollrads riesling Kabinett Trocken Rheingau wit € 14,95 € 9,95

Verfijnd, frisse zuren. Prima conditie.

2007 Vollrads riesling Qba Halbtrocken Rheingau wit € 12,90 € 8,95

Spannende balans tussen fruit en frisse zuren. Prachtig bij Aziatische gerechten.

2007 Vollrads riesling Auslese 0,375 Rheingau wit € 30,45 € 21,15

Complexe zoete wijn met haast onbeperkte mogelijkheden voor rijping. Mooie jubileumwijn.Beerenauslese-niveau.

2007 Vollrads riesling Kabinett Halbtrocken Rheingau wit € 14,95 € 9,95

Gekenmerkt door elegantie, mineraliteit en ragfijne zuren. Frisse zoetheid. 

2009 Vollrads riesling Spätlese Trocken Rheingau wit € 21,20 € 13,95

Een wijn met frisse zuren, een volle smaak, die doet denken aan perzik, appel en abrikoos.

2007 Vollrads riesling 1e Gewachs Rheingau wit € 28,30 € 19,80

Grand Cru uit de Rheingau. Honing, stro en citrus in de smaak. Uitstekend in conditie.

2007 Schloss Vollrads - Riesling 'Edition'   Rheingau Wit € 17,85 € 12,50

Gemaakt door het personeel. Kraakhelder, nog immer fruitig. Bijna Grosses Gewachs. Elegantie komt met de jaren.

2005 Torre Pingon - Ribera del Duero Reserva Ribera del Duero Rood € 27,85 € 19,95

Dezxe rijpe, zachte Rioja heeft een volwassen smaak. Kersen, leer, een beetje cocos en een behoorlijke lading vanille. De tannines zijn verfijnd.

2005 Château Belle Garde - Merlot/ Cabernet Sauvignon Boredaux Rood € 7,40 € 4,50

Volrode bordeaux met veel bessig rood fruit en flinke rijpingstonen.

2005 Chateau Andron-Blanquet - Saint-Estephe, Saint-Estephe Rood € 22,75 € 14,95

Op-en-top kwaliteits Bordeaux met een complex aroma van rijp rood bessig fruit en verfijnd eikenhout

2006 Domaine Forey - Morey Saint Denis Bourgogne Rood € 33,60 € 22,50

Helderrood van kleur, verfijnd en fruitig van geur met nuances van geconfijt rood fruit en lichte eiktonen. De smaak is vol, 

2008 Domaine Forey - Morey Saint Denis Bourgogne Rood € 28,95 € 19,95

Helderrood van kleur, verfijnd en fruitig van geur met nuances van geconfijt rood fruit en lichte eiktonen. De smaak is vol, 

2009 Domaine Agapé - Gewurztraminer Helios Alsace Wit € 16,10 € 12,50

Aromatisch en vol met aroma. Zacht. Droog tot halfdroog. Kruidig en pittig. Veel structuur en lengte.

2006 Nalle - Dry Creek Valley Zinfandel Creek Valley Rood € 35,95 € 24,95

Een echte Californische zinfandel met de nadruk op sappig en kruidig rood fruit in het aroma en een toegankelijke, frisse én volle smaakstructuur.

2009 Laurel Glen - Vineyard Reds California Rood € 12,05 € 8,95

Dieprood van kleur, fruitig en zwoel van geur! In de volle, rijke, warme smaak is het eikenhout fraai verwerkt. Krachtige, maar evenwichtige volle rode wijn.

2008 Chateau Saint Michel Bordeaux superieur Rood € 9,60 € 6,95

Eenvoudige doch goede Bordeaux. Gerijpt maar in conditie. Kelderkoopje.

2009 Primicia Crianza Carinena rood € 6,50 € 4,75

Dieprood gekleurde wijn met rijp rood fruit en verfijnd eikenhout in het aroma. 

2007 Primicia tinto Carinena rood € 5,40 € 3,70

Gerijpte Spaanse wijn met voldoende frisheid. Natuurlijk ook een portie rijpe tonen.

2010 Domaine la Conciergerie, Chablis 1e Cru Montmain 0,375 Bourgogne wit € 10,80 € 7,56

Complexe Chablis met rijp geel fruit en een verfijnde mineralige toon. De smaak is vol, krachtig en fris van structuur; de afdronk aanhoudend en aromatisch.

2005 Vincent Girardin, Pommard 0,375 Bourgogne rood € 18,50 € 11,95

Een van de meest krachtige Bourgognes in een klein flesje. Prachtig op dronk.

2010 Chateau Cap St. Martin, C. de Blaye 0,375 Bordeaux  rood € 5,50 € 3,85

Volrode Bordeaux met een kruidig, licht gerijpt aroma. De volle, soepele en ronde smaak geven de wijn een mooie structuur en een geurige, verfijnde afdronk.

2011 Vignerons d'Igé, Macon Loche Bourgogne wit € 8,15 € 5,95

Chardonnay in pure vorm. Geurige Macon met nuances van appel en iets boter. Verfijnde frisheid.

2007 Vincent Girardin, Chassagne Montrachet 1e Cru Morgeot Bourgogne wit € 36,00 € 23,95

Klassieke witte Bourgogne met enorme complexiteit. Appel, bloemen, stro en honing.

voorwaarden:

Pas op: op =op! 

Prijzen netto en per fles. 

Zetfouten voorbehouden.

Gratis bezorging vanaf € 80,-

Print de lijst uit en kom poeven en selecteren in Vasse. Telefonisch reserveren? Bel: 0541-680279


