
CARTA DEI VINI  
Het	  glas	  wijn	  dat	  u	  bij	  ons	  drinkt,	  is	  het	  resultaat	  van	  passie	  en	  arbeidsvreugde,	  maar	  ook	  van	  harde	  inspanning	  en	  genomen	  
risico’s.	   
De	  wijnmakers	  met	  wie	  we	  persoonlijk	  samen	  werken,	  zijn	  namelijk	  voortdurend	  op	  zoek	  naar	  natuurvriendelijke	  methodes	  
en	  op	  herontdekking	  naar	  eeuwenoude	  beproefde	  landbouwtechnieken.	  Velen	  van	  hen	  hanteren	  dan	  ook	  het	  principe	  van	  
de	  biodynamie	  dat	   zijn	   oorsprong	   vindt	   bij	   de	  Oostenrijkse	   filosoof	   en	   pedagoog	   Rudolf	   Steiner	   (°1861)	   en	   dat	  we	   sterk	  
vereenvoudigd	  kunnen	  samenvatten	  met	  de	  stelling:	  	   
“Teruggeven	  aan	  de	  natuur	  wat	  je	  ervan	  neemt.”	   
Belangrijke	  kernwoorden	  hierbij	  zijn	  appreciatie	  en	  bestendiging	  van	  de	  unieke	  karakteristieken	  van	  de	  lokale	  biodiversiteit	  
en	  terroir	  en	  het	  is	  daarom	  dat	  men	  afstapt	  van	  het	  gebruik	  van	  chemicaliën	  en	  kunstmatige	  voedingsstoffen.	   
Er	  wordt	  immers	  gestreefd	  naar	  authenticiteit	  en	  dit	  door	  de	  wijnrank	  zelf	  meer	  moeite	  te	  laten	  doen	  om	  voedingsstoffen	  
en	  mineralen	  uit	  eigen	  bodem	  te	  halen.	  Dit	  zorgt	  -‐	  tezamen	  met	  het	  behoud	  van	  de	  natuurlijke	  gisten	  op	  de	  druiven	  -‐	  voor	  
een	  eigen	  smaak	  die	  heel	  karakteristiek	   is	  voor	  die	  specifieke	  druif	  en	  bodem.	  En	  bovenal	   zorgt	  dit	  ervoor	  dat	  elk	  glas	  u	  
steeds	  opnieuw	  zal	  verrassen.	   
Aangezien	  we	  met	  kleine	  producenten	  werken,	  kunnen	  we	  niet	  garanderen	  dat	  we	  steeds	  alles	  op	  voorraad	  hebben.	  Op	  is	  
immers	  op	  en	  dan	  is	  het	  afwachten	  geblazen	  tot	  een	  volgende	  oogst.	  Daarom	  hebben	  we	  gekozen	  voor	  een	  groter	  aanbod	  
zodat	  er	  steeds	  wel	  een	  flesje	  beschikbaar	  is	  dat	  u	  zal	  mogen	  bekoren.	   
Voor	  meer	  informatie	  over	  onze	  wijnen	  staat	  onze	  sommelier	  ter	  uw	  beschikking.	   
Salute!	   

  

GLI SPUMANTI  
Prosecco «  Cuvée Beatrice  »	  	  	  	  	  	  	  35,-  
Ca’Furlan	  –	  Veneto	  |	  100%	  Glera	   

Typische aperitief uit Noord-Italië. Prosecco mag enkel gemaakt worden in Veneto, van Glera druiven. Deze strakke 
prosecco combineert fruit, fraîcheur en elegante bubbels.  
 
Lambrusco «  Ferrando  »	  	  	  	  	  	  	  35,-   
Il	  Quarticello	  –	  Emilia-‐Romagna	  |	  100%	  Salamino	   

Licht donkerrode schuimwijn uit Reggio Emilia. Volledig natuurlijk, ongefilterd en met noten van cassis en kriek. Speels 
fruitig, maar zeker niet zoet! Perfect bij charcuterie of als aperitief. 
  
Lambrusco «  Il Cadetto »	  	  	  	  	  	  	  35-  
Saetti	  –	  Emilia-‐Romagna	  |	  100%	  Salamino	  di	  Santa	  Croce	   

Rosé Lambrusco uit Modena met tonen van aardbei en rode besjes in de neus, delicate gisten en een knapperige 
bubbel in de mond. Natuurlijke fraîcheur, zonder toevoeging van sulfieten.  
 
Cascinaronchi «  Brut Nature  »	  	  	  	  	  	  	  	  42,-  
Il	  Quarticello	  –	  Emilia-‐Romagna	  |	  Spergola	  &	  Malvasia	   

Strogeelkleurige schuimwijn van Roberto Maestri. De Malvasia wordt als most toegevoegd bij de botteling. Intensieve, 
strakke bubbel met tonen van hooi en rabarber. Een alternatieve champagne.  
 
Spumante «  Rosé col Fondo »	  	  	  	  	  	  	  	  35,-  
De	  Stefani	  –	  Veneto	  |	  100%	  Raboso	   

Spumante rosé met een licht oranjekleur. Gerijpt op eigen gisten en ongefilterd, vandaar het natuurlijk bezinksel, dat 
bijdraagt aan het totaalaroma. Sulfietvrij, fris, fruitig en met een Geuzige eindtoets.  
 
Franciacorta «  Dosaggio Zero  » 	  	  	  	  	  	  64,-  
Solo	  Uva	  –	  Lombardia	  |	  100%	  Chardonnay	   

Prestigieuze bubbels uit de gelijknamige regio – Franciacorta – die vaak ook de champagne van Italië wordt genoemd. 
Bij de persing wordt een deel van de most bevroren en later toegevoegd voor de gisting op fles. Non dosée, dus zonder 
toegevoegde suikers.  
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I BIANCHI  
Bianco del Drago 2016	  	  	  	  	  	  	  	  37,-  
Musella	  –	  Veneto	  |	  100%	  Garganega	   

Frisse, licht fruitige, maar gebalanceerde wijn met een mooie mineraliteit, heel lekker bij rauwe vis. Musella produceert 
250.000 flessen per jaar: hét bewijs dat biodynamie op grote(re) schaal perfect haalbaar is. Musella is sinds 2010 
gecertifieerd onder het biodynamische Demeter label.  
 
 
Soave « Vigne della Bra  » 2017	  	  	  	  	  	  	  46,-  
Filippi	  –	  Veneto	  |	  100%	  Garganega	   

Volle en fruitige natuurwijn met stevige aciditeit. Top cru van de typische, witte druif bij uitstek uit de streek rond Verona, 
van wijnranken van meer dan 60 jaar. Deze wijn is “fatto come una volta”, zoals het hoort, en 18 maanden op eigen 
gisten gerijpt op inox vaten.   
 
 
 
Roero Arneis 2018	  	  	  	  	  	  	  	  44,-  
Brovia	  –	  Piemonte	  |	  100%	  Arneis	   

Dé witte druif bij uitstek uit Piemonte. De Arneis van Alex Sanchez doet voor een witte wijn niet onder aan diens Barolo! 
Veel mineraliteit met een aangename kruidigheid en fruitigheid in de neus, tonen van kaneel en peer, maar vooral strak 
en rechtlijnig van begin tot einde.  
 
Verdicchio dei Castelli di Jesi « Di Gino  » 2018       	  33,-  
Fattoria	  San	  Lorenzo	  –	  Le	  Marche	  |	  100%	  Verdicchio	   

Stevige Verdicchio (13.5%!) die zes maanden op zich eigen gistresten is opgevoed, wat een licht vettige, maar mooi 
ronde smaak verleent aan de wijn. Toetsen van amandel en peer. Ook de vaalroze kleur is te danken aan de gistcellen. 
Evengoed veel fraîcheur dankzij opvoeding op cementen vaten.  
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Verdicchio dei Castelli di Jesi « Le Oche  » 2017	  	  	  	  	  	  	  	  	  38,-  
Fattoria	  San	  Lorenzo	  –	  Le	  Marche	  |	  100%	  Verdicchio	   

Hogere cuvée van de Di Gino, met twaalf maanden sur lie op betonnen vaten. Bouquet van witte bloemen en vers fruit, 
met een zachte, evenwichtige afdronk. Le Oche biedt een levendige en elegante aromatische rijkdom aan.  
 
Caliptra 2018	   	  	  	  	  37,-  
Ca’Liptra	  –	  Le	  Marche	  |	  100%	  Trebbiano	   

Trebbiano van oude lokale klonen die midden in het epicentrum van de Verdicchio in de Marche groeien. Stevige 
aciditeit en strakke afdronk. Wijnmakers Giovanni en Roberto zijn van een nieuwe generatie en maken hun wijn in een 
ruimte niet groter dan Cin Cin!  
 
San Michele 2015	  	  	  	  	  	  	  	  49,-  
Ca’Liptra	  –	  Le	  Marche	  |	  100%	  Verdicchio	   

Riserva van Verdicchio-druiven geselecteerd uit de beste percelen van Ca’Liptra in de Marken. Robust door zijn 12-
maanden durende rijping op oude Franse houten vaten. Voor de liefhebbers van een witte wijn die zijn mannetje kan 
staan.  
 
Terraviva Bianco 2018      	  30,-  
Tenuta	  Terraviva	  –	  Abruzzo	  |	  100%	  Trebbiano	   

Frisse, jonge witte wijn met stevige tonen van groene appel, citrus en mineralen. Terraviva is alomtegenwoordig op 
onze wijnkaart, voornamelijk dankzij de filosofie van de Topi-Marano familie: geen chemicaliën in de wijngaard, manuele 
oogst en minimale interventie tijdens de vinificatie.   
 
12.1 2017	  	  	  	  	  	  	  	  	  35,-  
Tenuta	  Terraviva	  –	  Abruzzo	  |	  100%	  Passerina	   

Minder bekende, maar autochtone druif uit de Abruzzen. Deze Passerina behoudt een perfect evenwicht tussen fruit, 
fraîcheur en aciditeit. Soepel en toegankelijk, elegant en fris – voor elk wat wils!  
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‘Ekwo 2016	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35,-  
Tenuta	  Terraviva	  –	  Abruzzo	  |	  100%	  Pecorino	   

‘Ekwo is het perfecte bewijs van de nabijheid van de Adriatische Golf. Terraviva ligt namelijk op minder dan een 
kilometer van het strand, wat voor veel circulatie van zeelucht zorgt en dat is te merken aan de ziltige toetsen in deze 
wijn. Het resultaat is een strakke, uitgesproken biologische wijn met een stevige aciditeit.  
 



Nosiola 2017	  	  	  	  	  	  	  	  	  37,-  
Gino	  Pedrotti	  –	  Trentino	  |	  100%	  Nosiola	   

Frisse wijn uit de Dolomieten op basis van de minder bekende, autochtone Nosiola druif. In heel Italië zijn er nog maar 
200 hectaren van Nosiola te vinden – en voornamelijk in de Valle dei Laghi. Pedrotti’s Nosiola heeft tonen van 
beukennootjes, hooi en alpenkruiden. Drie weken schilmaceratie!  
 
L’Aura 2017      	  40,-  
Gino	  Pedrotti	  –	  Trentino	  |	  Chardonnay	  &	  Nosiola	   

Klassieke(re) vinificatie, maar met een hoekje af. De boterachtige toetsen van deze jonge Chardonnay uit de 
Dolomieten worden op het einde van de smaak gecountered met een strakke aciditeit van een kleine 
toevoeging Nosiola. Perfecte balans tussen diepgang en structuur enerzijds en fraîcheur en aciditeit anderzijds. Niet 
onbelangrijk: zestal maanden gerijpt op eik!  
 
Lamoresca Bianco 2018	  	  	  	  	  	  45,-  
Lamoresca	  –	  Sicilia	  |	  100%	  Vermentino	   

Aloude vriend-aan-huis Filippo Rizzo - de George Clooney van Sicilië - valt op door de heuse (r)evolutie in 
zijn wijnmaken. Van zeer woeste oranje, ongefilterde wijnen 10 jaar terug, evolueert hij meer naar wijnen met een 
uitmuntende finesse en frisheid. Wij verdenken hem van een heimelijke voorliefde voor de Franse wijnen! 
Deze Vermentino kreeg in 2018 namelijk een houtlagering van 3 maanden in een grote houten, ovalen foeder van 5.000 
liter.   
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I VARI COLORI  

Giusi 2018	  	  	  	  	  	  35,-  
Tenuta	  Terraviva	  –	  Abruzzo	  |	  100%	  Cerasuolo	  d’Abruzzo	   

Het woord “Giusi” verraadt het mogelijks al: dit is een rosé die barst van het fruit en iedereen pleziert. 
Deze Montepulciano is diepdonker van kleur, vol van smaak en perfect als aperitief. Giusi staat in dit geval wel 
voor Giuseppa, de grootmoeder van Terraviva eigenaar Pietro Topi.  
 
Leoni Rosato 2018	  	  	  	  	  	  	  30,-  
Azienda	  Le	  Grotte	  –	  Emilia-‐Romagna	  |	  100%	  Sangiovese	   

Lichte, biodynamische, ongefilterde streekwijn, nóg lichter dan de Leoni Rosso, maar met een meer uitgesproken 
aciditeit. Fris, fruitig, maar een soepele interpretatie van de robuuste Sangiovese druif.  
 
Lamoresca Rosato 2018     	  42,-  
Lamoresca	  –	  Sicilia	  |	  Frappato,	  Nero	  d’Avola	  &	  Moscato	   

Unieke interpretatie van de Frappato druif, met een kleine toevoeging aan Nero d’Avola en Moscato. Filippo behoudt 
zijn Franse stijl van vinifiëren en mikt op een sappige, maar intense aciditeit. Donker qua kleur, ondanks directe persing. 
Veel fraîcheur dankzij 8 maand in betonnen vaten.   
 
Schiava Nera 2018	  	  	  	  	  	  	  37,-  
Gino	  Pedrotti	  –	  Trentino	  |	  100%	  Schiava	   

Hele lichte rode wijn met een laag alcoholpercentage. Toch rijkelijk, floraal, met aardse tonen en lichte kersen 
qua smaak. We serveren de wijn iets frisser waardoor hij ook heel goed past als aperitief. Onze herfstrosé bij uitstek.  
 
A-Iuto 2016	  	  	  	  	  	  47,-  
Ezio	  Trinchero	  –	  Piemonte	  |	  Chardonnay,	  Arneis	  &	  Malvasia	   

Deze witte wijn bekomt zijn cognac-achtige kleur door een schilmaceratie van twee weken. De combo 
van Chardonnay, Arneis en Malvasia, zorgen respectievelijk voor body, fraîcheur en aromatiek. Lekker bij stevige 
kazen, wit vlees en vette vis.   

  
 

Pinot Grigio 2012	  	  	  	  	  	  	  59,-  
La	  Castellada	  –	  Friuli-‐Venezia-‐Giulia	  |	  100%	  Ramata	   

Volle, aromatische wijn op leeftijd uit Friuli met een okerbruine kleur dankzij 15 dagen schilmaceratie en lange 
houtlagering. Deze a-typische Pinot Grigio heeft een robuuste structuur, lichte tannines en een mooie aromatiek, maar 
een droge, strakke afdronk.Interruzione pagina  

 
I ROSSI 

Leoni Rosso 2018 	  	  	  	  	  30,-  
Azienda	  Le	  Grotte	  –	  Emilia-‐Romagna	  |	  100%	  Sangiovese	   

Lichtrode, ongefilterde streekwijn met mooie fraîcheur en typische Leoni-bitter toetsen in de afdronk. Uit onze wijngaard 
boven Cesena, gemaakt door vader Guido en zoon Claudio. 



Terra del Noce 2013 	  	  	  	  	  	  39,-  
Ezio	  Trinchero	  –	  Piemonte	  |	  100%	  Barbera	   

Als meester van traditonele(re) Barbera’s werkt Ezio nog steeds zoals de drie generaties voor hem dat deden: 
fermentatie in betonnen putten, lange schilmaceraties en aggresieve “travasi”. Daadoor vertoont deze Barbera stevige 
oxidatieve hinten, matuur rood fruit en een typerende aciditeit.  
 
Barbera d’Alba «  Donna Elena  » 2016	  	  	  	  	  	  54,-  
Cascina	  delle	  Rose	  –	  Piemonte	  |	  100%	  Barbera	   

Top Barbera van de jonge broers Riccardo en Davide, die glansrijk de fakkel van hun ouders hebben overgenomen. De 
Donna Elena rijpt 20 maanden in Slavonische eiken vaten, wat resulteert in een uitmuntende volheid, fraîcheur en 
elegantie, met tonen van donker fruit, kruidnagel en chocolade. Perfect bij rood vlees of kazen.  
 
Dolcetto d’Alba «  A Elisabetta » 2018	  	  	  	  	  	  36,-  
Cascina	  delle	  Rose	  –	  Piemonte	  |	  100%	  Dolcetto	   

Zeer aangename en toegankelijke Dolcetto, maar met dezelfde elegantie en finesse die we gewend zijn van de hogere 
cuvées van Cascina delle Rose. Speels fruitig met noten van framboos – allesbehalve zoet – en een licht gepeperde 
afdronk.  
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Langhe Nebbiolo 2017	  	  	  	  	  45,-  
Giovanni	  Rosso	  –	  Piemonte	  |	  100%	  Nebbiolo	   

Frisse en elegante Nebbiolo die een mooie balans vindt tussen zijn fruit, zuren en tannines. Een wijn die eenieder zal 
bekoren, en zeker niet onderdoet voor een jonge Barolo. Korte houtlagering zorgt voor net dat beetje extra kruidigheid 
in de afdronk.   
 
Barolo 2013	  	  	  	  	  66,-  
Giovanni	  Rosso	  –	  Piemonte	  |	  100%	  Nebbiolo	   

Tweede jaargang van deze Nebbiolo uit Serralunga d’Alba. De fermentatie gebeurt via délestage technieken in 
cementen vaten, wat voor een rijkdom aan fruit en zachte tannines zorgt. Daarop volgt een rijpingsproces van tussen de 
3 en 6 jaar op Franse eikenhouten foeders. Viooltjes en rozen in de neus, met tonen van kers en framboos.  
 
Natalin 2018    	  35,-  
Iuli	  –	  Piemonte	  |	  100%	  Grignolino	   

Fabrizio slaagt erin om alle positieve eigenschappen van de minder gekende Piemontese druif, Grignolino, maximaal tot 
hun recht te laten komen. Het resultaat: een aanvankelijk lichte, frisse wijn met jonge, frivole tannines in de afdronk. 
Tonen van sigarentabak, chocolade en warme terracotta – proef en geef ons ongelijk!  
 
La Rina 2018	  	  	  	  	  43,-  
Iuli	  –	  Piemonte	  |	  100%	  Slarina	   

Mede met dank aan Fabrizio kunnen we na enkele decennia van clandestiniteit opnieuw genieten van deze bijna 
verbannen Piemontese druif: de Slarina. Ondanks 70 dagen schilmaceratie munt La Rina nog steeds uit in een vlezige 
en sappige toegankelijkheid. Laag in alcohol, licht van kleur, maar finesse ten top.  
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Nino 2016    	  53,-  
Iuli	  –	  Piemonte	  |	  100%	  Pinot	  Nero	   

Unique uitdrukking van Pinot Noir, afkomstig van een twee hectaren wijngaard, van Bourgondische variëteiten. 
Kruidig en fruitig, maar delicaat in balans met veel fraîcheur in de afdronk. Hoog in vraag, laag in aanbod, en zeker het 
proberen waard.  
 
Barolo 2015	  	  	  	  	  79,-  
Paiagallo	  –	  Piemonte	  |	  100%	  Nebbiolo	   

Vraag ons: “Wat zouden jullie drinken?” en de Paiagallo komt steeds in onze gedachten. Een ware garage Barolo, maar 
wat een pareltje. Gemaakt uit pure passie en liefde voor de druif en het terroir. Zeer kleine productie en steeds weer 
mooi op dronk, ook in zijn jongere jaren. Men zegge het vooral niet voort.  
 
Rosso di Valtellina 2016	  	  	  	  51,-  
Ar.Pe.Pe.	  –	  Lombardia	  |	  100%	  Nebbiolo	   

Voor liefhebbers van Nebbiolo in een minder traditioneel jasje. Absolute finesse en elegantie kenmerken deze 
“bergbarolo” uit Lombardije. De Rosso di Valtellina straalt van fraîcheur, met lichtrood fruit in de neus en een lijnrechte 
afdronk.  
 
 
 
 
 



 
Valpolicella Superiore 2017	  	  	  	  36,-  
Musella	  –	  Veneto	  |	  Corvina,	  Rondinella,	  Corvinone	  e	  Barbera	  	   

Bij Musella zien we de laatste jaren een schitterende evolutie naar alsmaar meer gebalanceerde biodynamische wijnen 
die focussen op volle fruitigheid. Zo ook deze Valpolicella door zijn warme, bijna winterse, rond-rode kersensmaak, met 
een frisse aciditeit.  
 
Valpolicella Superiore Ripasso 2016	  	  	  	  39,-  
Musella	  –	  Veneto	  |	  Corvina,	  Rondinella,	  Corvinone	  e	  Barbera	  	   

De Ripasso wordt gemaakt van de originele Valpolicella wijn die op halfgeperste Amarone most een tweetal weken 
blijft liggen. Dit zorgt voor een minimum aan suikerresidu. Een jaar op Franse eik geeft extra smaak aan het boeket van 
intens rood fruit en kruiden.  
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Amarone Riserva 2012	  77,-  
Musella	  –	  Veneto	  |	  Corvina,	  Corvinone,	  Rondinella	  e	  Oselata	   

De top-appellatie uit Veneto, en de wijze, beleefde grootmoeder van de Valpolicella. Amarone is een meditatie-wijn, 
mede dankzij haar 16% alcohol, die barst van weelderig fruit, met haar typische zeem-zoete afdronk. Een echte 
winterwijn.  
 
 
 
 
Rebo 2015	  	  	  	  45,-  
Gino	  Pedrotti	  –	  Trentino	  |	  100%	  Rebo	   

De Rebodruif is een kruising tussen Merlot en de autochtone Teroldego druif uit Trentino. Kruidig, stevig en lichte 
tannines, met een aroma van wilde bessen en violetten. 24 maanden gerijpt in eikenvaten. Een kathedraal van een 
wijn.   
 
Rosso Toscana 2012	  	  	  	  43,-  
Colombaia	  –	  Toscana	  |	  Sangiovese	  e	  Colorino	   

Dante en Helena zijn supergepassioneerde wijnmakers die ervoor gekozen hebben om de natuur volledig haar werk te 
laten doen. Ook deze ‘Vecchie Vigne’ van hun oudste wijngaarden is zonder toegevoegde sulfieten. Het 
resultaat: een licht oxidatieve, maar rustieke en sappige Toscaner.   
 
Brunello di Montalcino 2014	  	  	  	  66,-  
Vasco	  Sasseti	  –	  Toscana	  |	  100%	  Sangiovese	  Grosso	   

Dé toscaanse topper: sangiovese grosso. Stevig, sterk, krachtig, mede dankzij drie jaar rijping op eikenhouten vaten. 
Finesse, elegantie, rijkdom met een breed pallet aan bosvruchten, zwarte bessen en kruiden. Proeven, decanteren en 
genieten!  
 
Terraviva Rosso 2016	  	  	  30,-  
Tenuta	  Terraviva	  –	  Abruzzo	  |	  100%	  Montepulciano	  d’Abruzzo	   

Zeer mooie biodynamische Montepulciano voor elk moment van de dag. Sappig, vlezig en toch voldoende structuur om 
zowel apart als bij een gerecht te drinken. Onze uitverkozen rode huiswijn!  
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Luì 2015	  	  	  37,-  
Tenuta	  Terraviva	  –	  Abruzzo	  |	  100%	  Montepulciano	  d’Abruzzo	   

Vlezige Montepulciano van de oudste Montepulciano ranken in de Terraviva wijngaard, met mooi fruit en een 
houtlagering van een jaar en half op Franse eken vaten. Luì komt van Luigi, de grootvader van wijnmaker en eigenaar 
Pietro Topi.  
 
Nerocapitano 2017	  	  	  	  42,-  
Lamoresca	  –	  Sicilia	  |	  100%	  Frappato	   

De laat geplukte druiven worden 2 weken lang gefermenteerd op de schil met als resultaat een fruitige, zachte wijn met 
typische kersen toetsen die ook niet misstaat met een steviger visgerecht. Onmiskenbare fraîcheur en spitse aciditeit 
die we gewend zijn van Lamoresca.  
 
 
 
 



 
Lamoresca Rosso 2018	  	  	  	  45,-  
Lamoresca	  –	  Sicilia	  |	  100%	  Nero	  d’Avola	   

Schitterende weergave van waar de Siciliaanse terroir tot in staat is. Filippo slaagt erin om de Nero d’Avola tot haar 
essentie te herleiden: soepelheid ten top, veel fruit en strakke aciditeit. Een jongere wijn dan de vorige jaargangen, 
en perfect op dronk.  

  
	  


