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ASB-1 Brioso  TERUG OP STOCK 30,95
Krachtige en complexe wijn, 43% CS met Malbec Cab Franc en Petit Verdot. 

Verbleef 15 m op nieuwe Franse eik. Bewaarcapaciteit:20 jaar.   

KAG-2 Gewurztraminer 12,45

Een witte merel in de Kaap, een droge Gewurzt, nadat de druiven gekneusd 

werden kregen ze 2 dagen koude schilmaceratie. In de neus; rozen, kruidig en 

Turks fruit. Mooie balans in de mond (zuren, restsuiker en body)

KAG-5 Barbera 17,45

100% Barbera, helder, matig intens van kleur, licht kruidig met toetsen van 

framboos en kers. Kreeg 12 maand vatopvoeding waarvan 30% nieuwe Franse 

eik. 

KLV-5 The Boris 21,70

Krachtige "Bordeaux blend" met 15 maand eik lagering. Intense neus van 

cassis, zwarte kers, tabak en cederhout. In de mond terug het zwarte fruit 

ondersteunt door rode vruchten en zachte tannine.  

KRI-5 Pinotage  Touch 15,30

Medium body, donker gekleurd met aroma s van rijp zwart fruit. Zacht 

mondgevoel met rijpe tannine. 48 uur koede maceratie voor de gisting en 20 

gerijpt op Franse eik.

KSU-1 Chenin Blanc 11,95

Voor deze wijn werd enkel het "free run" sap gebruikt, 90% van de most 

vergistte op Franse eik (500l vaten en 1/3de nieuw). De wijn verbleef in totaal 

4 maanden op eik. In de neus een mix van abrikoos, perzik en tropisch fruit. In 

de afdronk frisse toetsen van limoen met minerale ondertoon.  

KSU-2 Chardonnay 14,80

Op eik (1/3de nieuwe eik) vergiste chardonnay, complexe neus van limoen en 

rijpe peer met een mooi verweven "botertoets". Mooie frisse zuren die tot in de 

afdronk een levendige toets geven. 

KSU-3 Pinotage 12,90

Deze wijn kreeg voor de gisting een maceratie voor extra aroma, de wijn 

verbleef 18 maand op Franse eik (20% nieuw hout). Rijp rood fruit verweven 

met zachte kruiden, de afdronk verraad aardbei en granaatappel met ronde 

tannine. 

KSU-4 Syrah 12,90

Hier ook maceratie voor de gisting, voor de opvoeding (15 maand) werden 

vaten van 300 l gebruikt (20% nieuwe eik, 95 % Franse eik de rest 

Amerikaanse). Intense en complexe neus van zwart fruit verweven met kruiden 

en viooltjes. Krachtige wijn met zachte tannine, kan nu gedronken worden 

maar kan zeker enkele jaren "kelderen".  

KSU-5 Reserve Pinotage 23,25

48 u maceratie voor de gisting, tijdens de gisting kreeg de wijn om de 6 uur 

een puch-down (pigaege). De opvoeding van 20 maand gebeurde op Franse 

eik (50% nieuw). In de neus donker fruit en fruitsnoepjes, zure kers en vanille. 

Krachtige volle wijn, evenwichtig en complex.     
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Survivor is een volledig nieuw wijndomein in ons gamma, we verdelen 5 top wijnen van dit domein. De wijnmaker is 

een "oude bekende" Pierre Wahl, de vroegere wijnmaker op Rijk's waar hij roem vergaarde door zijn fantastische 

Pinotage en Chenin 's. Op Survivor heeft Pierre een groter speelveld en hier maakt hij ook prachtige Chardonnay en 

Syrah. 


