De wijnen in deze gids staan gegroepeerd per soort/ stijl (niet per land of wijndomein). Dit
maakt gericht zoeken gemakkelijker. Aan de hand van de nummers vind je de wijnen terug
op de prijslijst/bestelbon.

Mousserende wijnen zijn al jaren geliefd als een perfect aperitief, de “droge” versies zijn met
hun aangename zuren en verfrissende “belletjes” inderdaad een goede maagopener. De
vollere en complexere wijnen kunnen bovendien ook bij gerechten verrassend uit de hoek
komen.
Toegankelijk en soepel:
2 Cava Flor de Raim: 70% Macabeo en 30% Parellada, 12 maanden “sur lattes” en een
beperkte dosage van 5 gr. 8,80€
4 Cava Flor de Raim Rosé: 60% Macabeo en 40% Parellada, vrij intense kleur en zeer
fruitige Rosé. Deze cava gaat ook goed bij een dessertje met rood fruit. 8,80€
Soepel en fruitig:
6 Ferro 13 Prosecco The Boss: Prosecco wordt gemaakt met een 2de gisting op vat en wordt
dan met tegendruk gebotteld. Daardoor gaat de wijn minder de secondaire aroma’s
weergeven, maar meer de primaire eigenschappen van de druif weerspiegelen.
Fruitige en bloemige toetsen zijn dan ook een constante in goede prosecco’s, met iets meer
molligheid dan bij “methode traditionnelle” schuimwijnen.
Deze Prosecco uit Treviso is “Extra Dry” en kan zowel als aperitief als bij een gebak
geschonken worden. 13,45€
Complex en elegant:
In de Kaap maakt men ook prachtige schuimwijnen, ze hebben er hun eigen “appellatie” en
noemen de wijnen die eraan voldoen MCC: Methode Cap Classique.
Graham Beck is een wijnhuis dat zich gespecialiseerd heeft in MCC en maakt een 10 tal
verschillende schuimwijnen. We hebben 3 prachtige wijnen in ons gamma.
1 Graham Beck Brut NV: Prachtige mousserende wijn van Chardonnay en Pinot Noir, de
wijn verbleef 18 maand “sur lies”. Frisse aanzet met mooie zuren en lichte “brioche” toets.
18,15€

3 Graham Beck Rosé NV: Hier iets meer Pinot Noir 63% en 37% Chardonnay.
Licht gekleurde rosé wijn, die mooi droog in de mond toch intens fruitige
toetsen weergeeft. Zeer mooie “Rosé schuimwijn” die zeker eens moet geproefd
worden met een bordje carpaccio van tonijn. 18,15€
5 Graham Beck Blanc de Blancs 2017: De meeste
mousserende wijnen zijn NV (Non Vintage: zonder jaargang,
omdat ze een blend zijn van verschillende jaren). Goede jaren en
uitgelezen percelen worden soms afzonderlijk gevinifieerd tot
een bijzondere wijn. Deze Blanc de Blancs, 100% Chardonnay,
is voor de helft vergist op Franse eik en verbleef er 3 maand. Na
de 2de gisting verbleef de wijn 48 maand sur lattes. Dit geeft de
wijn een complexe en krachtige smaak. 24,65€

Sauvignon Blanc wijnen worden gekenmerkt door hun frisse zuren en matige body, ze
combineren daardoor goed met lichte of zuurdere gerechten. Sauvignon is bekend door de
wijnen uit de Sancerre. Wijnen uit de nieuwe wereld hebben doorgaans iets meer (tropisch)
fruit en minder de vegetale (buxus) toetsen, afhankelijk van de klimaatzone (koeler/warmer).
Mooie, frisse wijnen
67 Vondeling Sauvignon Blanc: De druiven worden gekneusd en krijgen een koude
maceratie voor 48 u. Na een “koude” gisting verblijft de wijn 4 maand op de lies. 8,15€

15 Almenkerk Lace White: 100% Sauvignon uit Elgin (koele regio), Prachtige wijn van jonge
Vlaamse wijnbouwers, fris fruitig met bloemige toets. Past bij frisse gerechten, geitenkaas en
asperges. 12,60€
Meer uitgesproken en complexer
65 Steenberg Estate Rattlesnake SB: Deels vergist op grote
vaten en deels in betonnen vaten (concrete eggs). Zeer frisse
wijn met complexe neus. 12,70€

17 Almenkerk Sauvignon Blanc: Elegante en krachtige neus, frisse zuren met toetsen van
tropisch fruit. Medium body met prachtig aangename afdronk. TOP Sauvignon. 16,70€

Chenin is een veelzijdige druif uit de Loirestreek (Vouvray, Saumur), in de Kaap staat
ondertussen een veelvoud van de aanplant in de “thuishaven”.
Instap, fris en fruitig
21 Bellingham Pear Tree White: Zacht fruitige wijn op basis van Chenin, fruitige zuren
en een licht mollige afdronk. 6,95€
120 Somerbosch Chenin Blanc: Eenvoudige Chenin zonder eikopvoeding, fris en fruitig.
5,45€
Voller, fruitig met lichte eiktoetsen
47 Old road wine comp. The Courier Chenin Blanc: Mooie Chenin met lichte molligheid en
versmolten eiktoets. Rijp fruit en zachte zuren. 8,25€
37 Ernie Els Big Easy Chenin: Chenin uit Stellenbosch, hints van citrus geste, (citroen en
limoen) en verweven met rijpere guave, kweepeer en witte bloemen. Een mooie, zomerse wijn,
knapperig en fris. 10.00€
30 Badenhorst Secateurs Chenin: Druiven afkomstig van bushvines, na de gisting verbleef
de wijn 7 maand op de lies. Deze wijn vertoont ook lichte mineraliteit met versmolten
eiktoetsen. 11,45€
Krachtig, complex en uitgesproken
40 Bellingham Old Vine Chenin: Complexe wijn; mineraal, wit steenfruit en mooie
eiktoetsen. Intense wijn met frisse zuren en evenwichtige afdronk. 14,40€

104 Rijk’s Chenin Blanc Touch of oak: 1/4de van deze wijn is vergist op eik en verbleef
bovendien 11 maand sur lies. Mooie mondvullende en evenwichtige wijn. 11,60€
106 Rijk’s Chenin Blanc Private Cellar: Deze volle, complexe wijn is vergist op eik
(40% Franse en 60% Hongaarse) en verbleef 11 maand op vat. Culinair zeer breed inzetbaar
en kan gerust 10 jaar rijpen. 17,90€

108 Rijk’s Chenin Blanc Reserve: Krachtig en licht goudgele wijn, rijp fruit (ananas,
perzik) met amandel en botertoetsen. 12 maand vatrijping (Franse en Hongaarse eik) deze
wijn wordt met enkele jaren kelderrijping alleen maar complexer. 25.60€

Wellicht de meest besproken witte druif, wordt zowat overal ter wereld aangeplant met
wisselende successen en stijlen.
Zachte, eikloze en toegankelijke wijnen:
116 Schoone Gevel Chardonnay: Fruitige chardonnay met een vleugje viognier en zeer
lichte eiktoets. 7,50€
41 Kruger wines Chardonnay sans Chene: Fijne chardonnay zonder
eikopvoeding, 40% van de wijn is vergist op concrete eggs, de rest op
inox. De wijn verbleef 5 maand sur lies. Krachtige evenwichtige wijn met
een lange afdronk. Eén van de mooiste en complexste chardonnay’s die
geen eiklagering hebben gekregen. 10,45€

Toegankelijke wijnen met lichte eiklagering:
51 Oude Kaap Chardonnay: licht fruitige wijn, zeer zachte zuren en vooral een zeer
budgetvriendelijke wijn. 6,45€
13 Montgras Chardonnay Reserve: Chileense chardonnay met matige toch duidelijke
eiktoets. Volle, licht vettige chardonnay. 8,25€
25 Bellingham Homestead Chardonnay: De wijn vergist met de natuurlijke gisten 60% op
Franse eik. De wijn verbleef 9 maand op eik met de lies en regelmatige battonage. 11,15€

Vollere, duidelijk eikgelagerde wijnen (nieuwe wereld stijl)
126 Vondeling Chardonnay: De wijn vergist spontaan (zonder toegevoegde gist) op
grotere (500 L) vaten van Franse eik. Er wordt geen sulfiet toegevoegd, de wijn ondergaat
de malo gisting en verblijft 7 maand op eik en daarna nog 4 maand op inox voor botteling.
Volle, licht “vettige” wijn, rijp wit fruit met duidelijke eiktoetsen in de afdronk. 12,05€
78 Louisvale Chardonnay: Complexe neus van intense toetsen van ananas, abrikoos en
witte bloemen. 100% vergist op Franse eik, met 10 maand lagering op eik. Ronde “vettige”
afdronk met duidelijke vanille toetsen. 14,30€
31 Creation Chardonnay: Chardonnay uit het koelere Walker Bay, vergist op eik 30%
nieuw hout. Fruit- gedreven wijn met toetsen van vanille. 15.85€
Complexe premium wijnen
72 Kruger Wines Walkerbay Chardonnay: De chardonnay
voor deze wijn komt uit het koelere Walkerbay met
granietbodems. De wijn vergist met de natuurlijke gisten en
verbleef 10 maand “sur lie” op de eiken vaten. Deze wijn
kreeg GEEN malo waardoor de frisheid benadrukt wordt. Zeer
elegante wijn, complex met een zekere mineraliteit.
Zeer mooie wijn in deze prijsklasse!!!! 15,95€
74 Kruger Wines Klipkop Chardonnay: wijn uit WO.
Stellenbosch (Piekenierskloof), een warmere streek. Deze
wijn is eveneens vergist op eik en verbleef 10 maand op vat
maar kreeg WEL malo. Deze wijn is ronder “vettiger” met
botertoetsen en een lange afdronk, terug een top wijn in
deze prijsklasse. 16,95€
110 The Stellenbosch Chardonnay: Misschien nog wat gesloten (nog jong), geef deze wijn
zeker voldoende lucht. Goed verweven zuren en lichte eiktoetsen. Licht aangenaam bittertje
in de afdronk, wat het een zeer interessante wijn maakt om gastronomisch in te zetten.
11,60€
34 Bartinney Chardonnay: Mooie evenwichtige wijn met versmolten eiktoetsen. Vanille
en amandeltoetsen, in de mond vrij rond en vettig. 12 maand Franse eik (34% nieuw).
19.10€
33 Creation Reserve Chardonnay: Volle krachtige chardonnay, toetsen van honing en rijp
fruit. Subtiele en evenwichtige eiktoets, deze wijn kreeg 10 maand opvoeding op 40%
nieuwe eik. 25.65€
87 Waterford Estate Chardonnay: Druiven van één van de oudste chardonnay percelen
van de Kaap. 11 maand Franse eik waarvan 22% nieuw. Krachtige, ronde wijn met
duidelijke eiktoetsen, in de mond ananas en boterimpressies. Lange en evenwichtige
afdronk (vol en rond). 22,70€

71 Warwick Estate White Lady Chardonnay:
100% Chardonnay, WO. Stellenbosch, een deel van de
druiven komt van de percelen uit het koelere Helderberg,
voor de fraicheur en een deel uit een warmer deel,
Simonsberg zorgt voor structuur en volheid. De trossen
werden in hun geheel geperst, het sap werd voorgeklaard en
dan vergist in 228L Bourgogne vaten met de natuurlijke
gisten. De wijn verbleef 9 maand op vat. Volle krachtige
aanzet, mooi verweven houtoetsen met een lichte
mineraliteit. Fijne rijpe fruittoetsen met hints van brioche.
Mooie afdronk met een elegante frisheid. Topwijn die zeker
een paar jaar kan rijpen. 22,70€

Enkele minder voorkomende druiven die toch wel de moeite zijn om te proeven.
7 Susana Balbo Torrontés: 100% Torrontés uit de de Uco Valley (Mendoza Argentinië),
vergist op 100% nieuwe Franse eik. De wijn verbleef 4 maand op eik. In de neus peer en
rijpe perzik met florale toetsen. 15.80€
29 Creation Viognier: Vergist op inox met 3 maand opvoeding “sur lies”, geen malo
gekregen voor extra frisheid. Rijpe peer met toetsen van abrikoos. In de mond heeft de
wijn een mooie vettigheid. 10,90€
53 Ridgeback Viognier: De wijn is vergist op Franse en Hongaarse eik, na de opstart
met de natuurlijke gisten wordt er cultuurgist toegevoegd om een volledig droge wijn te
verkrijgen. De wijn verbleef 10 maand op eik met regelmatige batonage.
Volle wijn met zachte zuren, rijpe fruittoetsen en een zacht romige afdronk. 14,30€
38 Bellingham Grenache Blanc - Viognier: 80% Grenache Blanc, vergist op Franse eik
waarvan 20% nieuw hout. De wijn kreeg 5 maand opvoeding “sur lies”.
Elegante frisse wijn, minerale aanzet, fris fruitig met licht bloemige ondertoon. 13,80€
45 Morgenster Vermentino: Deze Italiaanse druif zorgt voor een medium bodied wijn
met fijne zuren, mineralen en wit fruit. Strakke droge afdronk die fris afsluit. 11,50€

Toegankelijke basiswijnen
62 Douglas Green Chardonnay /Viognier: Leuke instapwijn, goede zuren met licht
fruitige ondertoon. Goede passe partout wijn, zelfs bij wit vlees. 6,05€
Vollere blends, licht kruidig of fruitig:
55 Ridgeback The Lion Hound White: 92% Sauvignon Blanc met 8% Viognier, In de
neus een zeer uitbundige wijn, bloemig met frisse fruitige toetsen. Iets molligere wijn
met 5 gr restsuiker, leuk als terraswijn maar ook leuk bij frisse gerechtjes en slaatjes.
9.25€

Deze wijnen werden pakweg 10, 20 jaar geleden door de “wijnliefhebbers” genegeerd. Toen
misschien niet volledig onterecht. De laatste jaren echter hebben wijnmakers de moeite
gedaan om van deze wijnen aangename en zelfs complexe exemplaren te maken. We hebben
voor u enkele rosé wijnen geselecteerd die zeker verdienen om eens geproefd te worden.
Fruitig, toegankelijk en lekker
49 Oude Kaap Rosé: Fruitige, soepele rosé van Pinotage, eenvoudig maar correct, Leuke
drinkwijn die na één glas niet gaat vervelen. 5,10€
9 Montgras Pink Sin: 100% Zinfandel, fruitige, droge, frisse wijn. Mooie zalmkleurige
wijn met toetsen van rode vruchten. 5,60€
Complex en delicaat
11 Montgras Early Harvest Rosé: 50% Grenache en 50% Carignan. De druiven kregen een
zeer korte maceratie om een lichte kleur te verkrijgen. Intens fruitig (rode vruchten, besjes)
in de mond een mooi evenwicht tussen de fruittoetsen en een aangenaam zuurtje. 7,05€
Voller en uitgeproken:
22 Almenkerk Lace Rosé: Een karaktervolle rosé van Cabernet Sauvignon, perfect als
aperitief (met hapjes) maar kan ook op tafel zijn kwaliteiten bewijzen, heeft zeker
voldoende inhoud om fijne gerechten te vergezellen. (perfect bij tonijn carpaccio,
gietenkaas(salade)). 12,60€

Ook in de Kaap vraagt Pinot Noir de nodige aandacht, in het koelere Hermanus en
Walker Bay slaagt men er wel in om mooie exemplaren te maken.
48 Creation Pinot Noir: Deze licht kruidige wijn kreeg 10 maand opvoeding op eiken vaten
waarvan 25% nieuw hout. 15,85€
50 Creation Pinot Noir Reserve: Vrij intense neus van vers fruit (frambozen en kers). In de
mond een prachtig evenwicht met frisse zuren en zachte tannine. 25,65€

Dit wordt wel eens de meest “vrouwelijke” druif genoemd, nochtans worden er ook stevige
wijnen van gemaakt. Ons aanbod gaat van soepele instapwijntjes tot stevige Merlots die ook
bij krachtige wildschotels hun “mannetje” kunnen staan. In de Kaap staat de meeste Merlot
in Stellenbosch en Paarl aangeplant.
Medium body, licht kruidig met soepele tannine:
82 Morgenster Merlot: 100% Merlot, duidelijke toetsen van eiklagering, rijp (gestoofd) fruit
en rijpe tannine. 10,50€
Volle, krachtige en complexe wijn:
100 Ridgeback Merlot: Na een “koele” gisting op inox en de malolactische gisting ging de
wijn 18 maand op Franse eik, 42% nieuw hout. Vrij intense neus (rijp donker fruit), in de
mond een sappige wijn, licht kruidig met rijpe tannine. 16,95€

Deze van oorsprong Bordelese druif, staat in haar thuisbasis niet veel meer aangeplant wegens
“te moeilijk”. In Chili vindt deze laat rijpende soort haar ideale klimaat en kan ze rustig tot
volle rijpheid komen. Goede Carmerére heeft naast donker fruit ook een vegetale toets en
soms wat chocolade in de afdronk.
Vol, soepel;
18 Montgras Carmenére reserva: Colchagua Valey, Carmenére met een klein percentage
Merlot, deze donker gekleurde wijn kreeg 6 maand eik opvoeding (75% van de wijn). Zeer
zachte wijn met rijpe tannine, fruitig met versmolten kruidigheid. Ideale wijn om met deze
druif leren kennis te maken. 8,25€

Krachtig, complex
12 Montgras Antu Carmenére: 100% Carmenére uit de Rappel Valley, de wijn had 22 dagen
schil contact en ging na persing voor 14 maand op eik (85% Frans en 15 % Amerikaanse eik).
Donker rode wijn met aroma’s van rijp donker fruit en kruidige toetsen met duidelijke
cedertoets van de vatlagering. 12,40€

Deze Kaapse druif is een afstammeling van de Pinot Noir (gekruist met de Cinsault) en wordt
elders zelden aangeplant. Pinotage is niet de gemakkelijkste druif om te telen en ook in de
kelder vraagt ze veel aandacht. Nochtans is goede Pinotage fantastisch, maar net zoals bij
Pinot Noir is het vaak een verhaal van “you love it or you hate it”.
De “instap-Pinotage”, zacht en vrij vol:
92 Oude Kaap Pinotage: eenvoudige, correcte Pinotage, zacht en aangenaam. Zeker leuk bij
eenvoudige stoofpotjes en BBQ. 6,55€
Elegant en complex:
20 Allée Bleue Pinotage: (met 2% Viognier) Franschhoek, deze wijn kreeg een opvoeding
van 16 maand op eik; waarvan 50% nieuwe vaten, 5% van de vaten was Amerikaanse eik.
Intens gekleurde wijn, neus van pruim en rijpe krieken, vanille en cederhout. 17,45€
Vol, krachtig en complex:
59 Rijk’s Pinotage Private Celler: Tulbagh, (warmere streek) Deze krachtig donker ronde
wijn kreeg 22 maand vatopvoeding (40 % nieuwe eik waarvan 60% Franse en 40%
Amerikaanse eik). Krachtige maar elegante neus van rijp fruit (kers, aardbei, pruim) kruiden
en eiktoetsen. In de mond vol, krachtig en evenwichtig met duidelijk aanwezig, maar zachte,
rijpe tannine. Prachtige wijn die piekt rond zijn 10de jaar. 29,95€
128 Vondeling Pinotage Bowwood: Paarl, na de gisting gaat de wijn op 300L vaten van
Amerikaanse eik (100% nieuwe eik) De Malo vindt plaats op vat, en de wijn verblijft 14
maand op deze vaten “sur lies”. Voor deze wijn worden dan de 8 beste vaten geselecteerd,
geblend en gaan dan voor 6 maand terug op eik. Daarna gaat de wijn nog 4 maand op inox vat
voor volledige stabilisatie en klaring en rijpt na botteling nog 1 jaar voor de release. 43,75€

De druif uit de Rhône vallei, geeft krachtige kruidige wijnen, vaak gespierd, maar naast de
kracht heeft de “betere” shiraz ook veel fruit met frisse zuren.
Fris, fruitig en soepel met lichte kruidigheid:
26 Bellingham Big Oak Red: dieprode wijn, rijp fruit (bramen) licht kruidig en lichte
houttoets. 6,95€
68 Guardian Peak Shiraz: Na vergisting op inox verbleef de wijn 6 maand op gebruikte
Franse eik. Fruitig met lichte kruidigheid en zachte houtoets, perfect bij eenvoudige gerechten
en BBQ. Best jong drinken. 8,35€
Voller, steviger en kruidig:
27 Bellingham Homestead Shiraz: Shiraz uit Franschhoek, 12 maand gerijpt op gebruikte
Franse eik. Vrij intense neus, in de mond donker fruit en kruiden. Zeer mooie
“middenklasser”. 11,15€
46 Bellingham Homestead Shiraz: zelfde wijn Magnum fles 22,45€
16 Montgras Antu Shiraz: Shiraz uit de Leyda (Chili), kreeg 18 maand Franse eik waarvan
50% nieuw hout. Neus van donker fruit met florale achtergrond, krachtige maar evenwichtige
wijn met duidelijk aanwezige en rijpe tannine. Perfect bij lam of een stevig stuk vlees met
kruidige saus. 12,40€
98 Ridgeback Shiraz: Paarl, 19 maand Franse eik waarvan 33% nieuw hout. Neus van rijp
fruit (kersen en donker fruit) peper en zoete tabak. In de mond volle zachte wijn met en lange
afdronk. 16,950€
Complex, evenwichtig en krachtig:
42 Bellingham Basket Press Shiraz: De wijn vergist in open kuipen van Franse eik, na de
persing gaat de wijn op barriques van Franse eik voor 12 maand. In de neus kruidig (peper) en
toetsen van zwarte chocolade verweven met de rode-fruittoetsen. In de mond een rijke en
complexe structuur met rijpe tannine. Deze wijn kan best 10 jaar mee. 19,20€
63 Rust en Vrede Shiraz: Shiraz uit Stellenbosch, druiven van verschillende
percelen en van verschillende klonen. De druiven krijgen 21 dagen schilcontact
en verhuizen na persen naar vaten (500L ) van Franse eik (20% nieuw) voor 16
maand. Intense neus van donker fruit met bloemige toetsen wordt afgewisseld
met vanille en donkere chocolade. Krachtige wijn met stevige tannine met een
potentie tot 15 jaar rijping. 25,10€
130 Waterford Estate Kevin Arnold Shiraz: Stellenbosch, deze wijn bevat 12
% Mourvedre. Er is bewust gebruik gemaakt van “oudere” vaten van Franse eik
om een meer oxidatieve stijl in de wijn te verkrijgen. In de neus zwart fruit,
peper en koffie. De afdronk is lang met rijpe vijg, peper en andere kruiden.
26,90€

We vinden deze druif maar zelden als monocépage terug, de Loire is hier zowat de
uitzondering op deze regel. In de nieuwe wereld vinden we deze druif ook in mondjesmaat
terug, maar de enkele wijnmakers die er zich in verdiepen maken toch wel uitzonderlijk
mooie wijnen.
Cabernet Franc is voor de liefhebbers, zijn vegetale aroma’s (paprika, cassisblad,...) maken
er zeker geen “allemans” vriend van.
102 Ridgeback Cabernet Franc 100%: 100% CF uit Paarl, in de mond
zwart fruit en groene peper. Lange afdronk met rijpe tannine. De wijn
kreeg 15 maand opvoeding op Franse eik (1/3de nieuw hout) 19.95€
136 Warwick Cabernet Franc: 100% CF uit Stellenbosch, na 36
dagen schilcontact en Malo gaat de wijn op vaten van Franse eik (65%
nieuw) voor 27 maand. Enkel de beste vaten worden geselecteerd voor
deze wijn. Prachtige neus van rijp donker fruit en groene kruiden
(venkel en oregano). Wijn met een mooie complexiteit, krachtig met
een volle afdronk. Komt volledig tot zijn recht op ‘rijpere” leeftijd.
23,75€

Cabernet Sauvignon is een afstammeling van de Cabernet Franc, en de druif van de Bordeaux.
Soms heeft ze het moeilijk om in koelere regio’s tot volledige rijpheid te komen, maar in de
Kaap is volledig afrijpen geen probleem. Teveel hitte kan dan weer leiden tot lompe “jammy”
achtige wijnen (bv. in te warme streken van Australië). Goede Cabernet heeft cassis,
specerijen (peper, paprika), tabak en ceder. Tannine is ook voldoende aanwezig en de betere
wijnen hebben er dan ook alle belang bij om enkele jaren te rijpen.
Soepele wijnen met beperkte tannine en vatlagering: jong te drinken
90 Oude Kaap Cabernet Sauvignon: soepele wijn, matige tannine en houtinvloed. Maar toch
een wijn die mond vullend is en dus perfect past bij eenvoudige maar stevige gerechten. 7,00€
Medium body, uitgesproken stijl en duidelijke tannine en vatlagering:
84 Morgenster Cabernet Sauvignon: Cabernet uit Stellenbosch lagering op gebruikte eik,
jonge, soepele Cabernet. Fruitig en vrij krachtig met aangename tannine. Mooie
middenklasser van een top-domein. 10,50€

Cabernet in al z’n glorie, krachtig, uitgesproken maar toch evenwichtig.
61 Rust en Vrede Cabernet Sauvignon: 100% Cabernet Sauvignon Stellenbosch, 21 dagen
schilcontact en daarna 18 maand op Franse eik (20% nieuw). Een klassieke cabernet-neus van
cassis, braam en gedroogde kruiden. Ondertoon van leder en potloodscherpsel. Zoals alle
betere cabernets vraagt ook deze wijn wat kelderrust. 25,10€
134 Warwick Blue Lady Cabernet Sauvignon: 100% Cabernet uit Stellenbosch, 36 dagen
schilcontact leveren een intens geconcentreerde wijn, daarna ging de wijn 27 maand op Franse
eik (25% nieuw). Enkel de beste vaten worden geselecteerd en geblend voor deze wijn.
Krachtige neus van donker fruit (cassis) en specerijen (kruidnagel, kaneel). Mondvullend met
lange afdronk. 22,70€

132 Waterford Estate Cabernet Sauvignon: Stellenbosch,
94% Cabernet aangevuld met Petit Verdot, Merlot en Cabernet
Franc. 19 maand opvoeding op Franse eik (26% nieuw)
Krachtig maar subliem evenwichtig. Complex en evenwichtig
met versmolten toetsen van donker fruit, leder, kruiden en
cederhout. Afdronk die eindeloos lijkt, maakt dat je deze wijn
niet vlug vergeet. 38,50€

Krachtige druif uit de Cahors, Bordeaux en ook de Loire, waar ze Côt wordt genoemd. In
Argentinië is dit de “nationale” druif geworden, het uithangbord van hun rode stevige wijnen.
De Malbec uit Argentinië is wat vleziger dan hun Franse neven met fruitige ronde tannine. Dit
komt niet alleen door het andere klimaat, maar in Argentinië wordt ook een andere kloon
gebruikt dan bv. in Cahors.
8 Susan Balbo Ben Marco Malbec: 100% Malbec, 30 dagen schil maceratie, daarna gaat de
wijn 11 maand op Franse eik. Aroma’s van zwart fruit en viooltjes. Krachtige tannine met een
vrij lange afdronk. 13,70€

12 Susan Balbo Malbec: Mendoza, hier 5% Petit Verdot in de wijn, lange maceratie (35 dagen)
na persing gaat de wijn 13 maand op Franse eik. (80% nieuw). Diep violet kleurig,
Evenwichtige aroma’s van donker fruit en mineraliteit, mooie balans tussen de eiktoetsen en de
stevige tannine die overgaan in een lange afdronk. 17,65€

Samengestelde wijnen (of geblende wijnen) hebben het voordeel dat de wijnmaker kan
“spelen” met de eigenschappen van de verschillende cépages. Dit zou moeten resulteren in
evenwichtige wijn. Ook hier wijnen in verschillende stijlen, in verschillende intensiteiten.
Fruitig, toegankelijk met zachte tannine:
122 Somerbosch Shiraz Merlot: Soepele fruitige wijn, beperkte tannine, 20% van de wijn
kreeg 4 maand opvoeding op gebruikte eik. Jong te drinken. 5,45€
35 Douglas Green Cinsaut Pinotage: Licht kruidige wijn met beperkte houttoetsen, leuke
pass partout die veel gerechtjes met rood vlees kan begeleiden. 6,05€
60 DougRidlas Green Rib Sack Red: Medium body, kruidig met “gerookte” toetsen. Licht
mollige wijn die door zijn karakter perfect past bij BBQ en andere gegrilde gerechten. 6,90€
108 Ridgeback The Lion Hound Red: Shiraz/Merlot/Grenache/Cabernet Sauvignon/
118 Schoone Gevel Cabernet /Merlot: Soepele, fruitige wijn met zachte tannine.7.50€
Medium body met fruitige tannine en eiktoetsen;
43 Louisvale Dominique: Stellenbosch, typische Bordeaux blend, Cabernet Sauvignon,
Merlot en Cabernet Franc. 12 maand Franse eik. Volle zachte wijn, rijp fruit en zachte tannine
met onderliggende eiktoetsen. 10,50€
32 Badenhorst Secateurs Red: Shiraz, Grenache en Cinsault, na de vergisting in open tanks
gaat de wijn voor 12 maand deels op kleine eiken vaten, deels op grotere fouders en deels op
betonnen tanks. Frisse kruidige wijn met rijp rood fruit in de mond. Zachte tannine en
middellange afdronk. Zuidelijke Rhône stijl met toch al wat “power”. 11,45€
24 Almenkerk Lace Red: Elgin, Syrah (44%), Merlot (36%), Cabernet franc (17%), Cabernet
Sauvignon (2%) en Viognier (1%). Volle fruitige wijn, mooi doorweven met een subtiele
bloemen toets en kruidigheid. Mooie elegante wijn (zeker in deze prijsklasse). 12,60€

138 Steenberg Estate Stately Cabernet Shiraz: 67% Cabernet e 33% Shiraz, de twee soorten
worden apart vergist (14 dagen op schil) en gaan daarna voor 15 maand op Franse eik. De
cabernet zorgt voor de ruggengraat terwijl de shiraz zorgt voor de frisse fruitigheid. In de neus
zoet fruit, zachte tabak en vanille. 12,45€
Krachtige blends, intens en evenwichtig. In deze groep krachtige wijnen, mond vullend met
uitgesproken smaken. Duidelijke tannine met (vrij) lage afdronk.
64 Ernie Els Big Easy Red: Blend (shiraz, cabernet sauvignon, grenache, mourvèdre,
viognier). Aroma’s van zwart fruit, zoethout en kaneel, mooi evenwicht tussen neus en mond.
In de mond rijk aan fruit met kruidige toetsen. 17.00€
39 Guardian Peak Summit: Shiraz, Mourvedre en Grenache. Na de vergisting gaat de wijn op
300 L vaten van Franse eik (30% nieuw) In de mond rood fruit en kruiden. Duidelijke maar
soepele tannine. 16,85€
88 Old Road wine Comp. The Butcher and Cleaver: mooie “Cape blend” = blend met
Pinotage. (Pinotage, Shiraz en Mourvedre). Deze wijn verbleef 14 maand op eik waarvan 50%
nieuw hout. Stevige wijn robuust donker fruit, kaneel en “sigarenkistje”. Hier kan een stevige
vleesschotel niet ontbreken, zowel gegrild of met een stevige saus, deze wijn zal dit zeker aan.
15,15€

112 The Stellenbosch Reserve: Blend in “Bordeaux” stijl Cabernet Sauvignon met Merlot,
Malbec, Petit Verdot en Cabernet Franc. Na 21 dagen schilcontact gaat de wijn voor 12 maand
op Franse eik, vaten van 300 L waarvan 20% nieuw. Krachtig in de mond, sappig donker fruit
met complexe toetsen van tabak, cederhout met een mooie aciditeit en stevige tannine. 17,10€
Complexe wijnen met finesse en kracht. Hier echt uitgesproken wijnen, wijnen die zeker
een plaatsje verdienen naast de fijnste en beste gerechten.
44 Bellingham Small Barel SMV: Paarl, 85% Shiraz met Mourvedre, Viognier. 14 maand
Franse eik, De druiven werden samen vergist met de natuurlijke gisten. De donker rode wijn
zet aan in de neus met rijp donker fruit en zwarte kers, onderbouwd met gedroogde kruiden en
donkere chocolade. In de mond de bevestiging van de complexe samenstelling met een lange
en complexe afdronk. Laat deze wijn krachtige en kruidige begeleiden (lams met rozemarijn,
kruidige sauzen en de fijnere stoofpotjes. 19,20€
80 Morgenster Lourens River Valley: Stellenbosch, deze wijn met bordeaux-allures heeft
alles wat een goede wijn nodig heeft: een fantastische geur, veel breder dan alleen fruit, een
perfecte balans in de mond en een heel lange afdronk. Heerlijk om zo te drinken, maar ook
prima bij wildgerechten. (14 maand Franse eik, gebruikte vaten.
Blend: 47% merlot, 34% cabernet franc, 12% petit verdot en 7% cabernet sauvignon. 20,30€

66 Ernie Els Proprietors Blend: Blend van Cabernet Sauvignon 60%, Shiraz 20%, Merlot
5%, Cabernet Franc 5%, Malbec 5%, Petit, Verdot 5%. Gedroogde kruiden, donkere
chocolade en zwart fruit zijn de belangrijkste eigenschappen van deze complexe wijn die
gerust enkele jaren kelderrust verdraagt. 25.85€
58 De Toren Z: Merlot 53% Cabernet Franc 15% Malbec 13% Cabernet Sauvignon 13% Petit
Verdot 6%. Prachtige blend die op zijn best is na enkele jaren rijping. Stevige wijn in
Bordeaux stijl, 12 maand gerijpt op Franse eik, het deel Malbec werd opgevoed op
Amerikaanse eik. 31.40€
56 De Toren V: Cabernet Sauvignon 52% Malbec 15% Cabernet Franc 12% Merlot 16% Petit
Verdot 5%. 12 maand vatopvoeding (50% nieuw hout). Complexe wijn die tot 20 jaar kan
rijpen, open deze wijn minstens een uur op voorhand om optimaal te genieten van de prachtige
aroma’s. 36.10€
114 Rust en Vrede Estate: Estate wijn uit Stellenbosch, 52% CS, 39% Syrah en 9 % Merlot.
Na een manuele selectie van de druiven worden de verschillende rassen apart vergist, na 21
dagen schilcontact gaat de wijn op Franse eik (40 % nieuw hout) voor 22 maand. Krachtige
aanzet, donker, gestoofd fruit, mooi verweven met de kruidigheid en ferme tannine. In het
midden komen de rijpere toetsen van bosgrond, leder en donkere chocolade. De lange afdronk
brengt nog meer leder en gedroogde kruiden met mond vullende tannine. Deze wijn is op zijn
best tussen de 10 en 15 jaar. 37,10€

