
the best grapes 
bottled for you

Espadeiro
DRUIVEN

Conventioneel
WIJNBOUW

SERVEER T°

GLAS DRINKVENSTER

Peluda Vinhos 
Suba Rosado Pet Nat 2021

P R O F I E L

Riedel Riesling

Peluda Vinhos 6-8°C

2024

FUNKY | FRIS 
ROOD FRUIT

S T I J L F O O D

DOMEIN

FRAÎCHEUR

BODY

MINERAAL

FUNKY

COMPLEX

Serveer hem bij gegrilde visgerechten, 
zachte kazen, verse fruitsalade...

FOODPAIRING

Triple roomkaas en soms aardse, 
grasachtige cheddars.

KAAS

BESTEL EN 
MEER INFO



Portugal
LAND

Norte
REGIO

Vinho Verde
APPELLATIE

L O C A T I E

Koel-gematigd maritiem 
KLIMAAT

De trossen worden ontrist bij aankomst 
aan de wijnkelder. De gezamenlijke 
maceratie en fermentatie nemen 21 
dagen in beslag. Dit gebeurt in inox 
tanks. De daaropvolgende rijping 
neemt ook plaats in diezelfde tanks. 
Tijdens de ganse vinificatie en botteling 
worden er geen sulfieten toegevoegd.

VINIFICATIE

De trossen komen van verschillende 
bodemtypes waarbij zo’n 50% van een 
kalksteen en klei bodem afkomstig is, 
30% van een bodem die zeer rijk is aan 
klei en 20% van boulbène, dit is een 
zure bodem die uit zandsteen en klei 
bestaat.

WIJNGAARD

Dit wijndomein in het noorden van Portugal 
is het project van Mariana Pala, die een jonge 
generatie wijnbouwers vertegenwoordigt uit een 
traditionele wijnfamilie met 20 jaar ervaring. 
Mariana krijgt steun en hulp van haar grootvader 
en verbindt zo verschillende generaties. Het 
wijnhuis en de 17 hectare wijngaarden liggen in 
Mondim de Basto, een dorp in Basto. Je vindt hier 
de meest landinwaarts gelegen wijngaarden van de 
Vinho Verde. Je zou denken dat je dit letterlijk kan 
vertalen als ‘groene wijn’ maar eigenlijk betekent 
dit ‘jonge wijn’.  Het uitgesproken heuvelachtige 
gebied met toppen tot tegen de 1,000 meter 
hoogte zorgen ervoor dat Basto grotendeels is 
afgesneden van de maritieme invloeden van de 
Atlantische Oceaan. Dit resulteert in vrij harde 
klimatologische omstandigheden met koude en 
regenachtige winters, en hete en droge zomers. 
De daaruit voortvloeiende rijpingscyclus is op 
maat geschreven van de Azal Branco druif, die 
gezien de weelderige zonnestralen toch pas half 
september zijn volledige rijpheid bereikt en dus 
een vrij lange cyclus kent. Wijnen met deze druif 
scoren hoog op de aciditeitsschaal en leveren 
dus frisse en levendige wijnen op met typische 
smaken van citrus en groene appel.

WIJNBOUWER: PELUDA VINHOS

W I J N B O U W



the best grapes 
bottled for you

Weissburgunder, Neu-
burger, Muskat Ottone

DRUIVEN
Biodynamisch
WIJNBOUW

SERVEER T°

GLAS DRINKVENSTER

Weingut Judith Beck
I’ll be Beck 2018

P R O F I E L

Riedel Syrah

Weingut Judith Beck 8-10°C

2025

COMPLEX | BLOEMIG | FUNKY

S T I J L F O O D

DOMEIN

FRAîCHEUR

BODY

MINERAAL

FUNKY

COMPLEX

Serveer hem bij pizza, charcuterie, 
vette zeevis en de Aziatische keuken.

FOODPAIRING

Feta, geitenkaas, Gouda, Majorero 
(Spaanse harde geitenkaas) Mahon, 
Bucheron (Franse geitenkaas), 
roomkaas, Gouda, Neufchatel, Pont-
L’Eveque, Raclette, Reblochon, 
Roquefort, Saint-Nectare, Vacherin

KAAS

BESTEL EN 
MEER INFO



Oostenrijk
LAND

Burgenland
REGIO

Gols
APPELLATIE

L O C A T I E

Continentaal met warme 
zomers en microklimaat 
door de Neusiedlersee.

KLIMAAT

De maceratie neemt 8 dagen beslag. De 
fermentatie komt op natuurlijke wijze 
op gang door de natuurlijk aanwezige 
gisten in de druiven. De 11 maanden 
durende rijping op droesem gebeurt in 
oude eiken vaten.

VINIFICATIE

De druiven komen van drie verschillende 
wijngaarden in Hintäußere Äcker en 
Raitacker die wel min of meer dezelfde 
bodemeigenschappen bezitten. De 
toplaag van het Seewinkelschotter-
terroir met een hoog gehalte aan zand 
bestaat voornamelijk uit grind en 
kleine kiezels. Het rendement bedraagt 
35 hl per hectare.

WIJNGAARD

Weingut Judith Beck is een familiaal 
gerund wijnhuis dat in 1976 zijn huidige 
vorm aannam met een uitbreiding van 
5 naar 15 hectare. De meeste percelen 
liggen op het Parndorfer plateau, het 
kloppende hart van Burgenland. Deze 
regio situeert zich ten zuiden van de 
as Wenen-Bratislava en ligt vlakbij 
de Neusiedler See. In 2005 werd een 
nieuw wijnhuis gebouwd in Gols, dit 
was afgestemd op de vinificatie van 
15 hectare wijngaarden. Het doel van 
Judith Beck is het produceren van 
authentieke wijnen waarbij elke wijn 
een individueel profiel bezit die de 
meteorologische kenmerken van het 
oogstjaar en het terroir reflecteren. 
Hierdoor ook geen gekunstelde 
ingrepen tijdens de vinificatie in de 
wijnkelder! Het toonvoorbeeld van 
die filosofie uit zich in haar Bambulé 
wijnen. Deze natuurlijke wijnen zijn 
een pure expressie van het oogstjaar 
want er wordt niet ingegrepen in de 
wijngaarden.

WIJNBOUWER: WEINGUT JUDITH BECK

W I J N B O U W



the best grapes 
bottled for you

60% Gewürztraminer 
en 40% Pinot Beurrot 

DRUIVEN
Biodynamisch
WIJNBOUW

SERVEER T°

GLAS DRINKVENSTER

Domaine Barmès-Buecher
Mue Vin Orange 2020

P R O F I E L

Riedel Riesling

Domaine 
Barmès-Buecher

10-12°C

2024

DYNAMISCH | COMPLEX 
FLORAAL | SINAASZESTE 

S T I J L F O O D

DOMEIN

FRAÎCHEUR

BODY

MINERAAL

FUNKY

COMPLEX

Thais, schelpdieren, coquilles, 
vegetarisch

FOODPAIRING

Brie, Camembert, Comté.
KAAS

La Revue du Vin de France: 93/100
AWARDS

BESTEL EN 
MEER INFO



Frankrijk
LAND

Alsace
REGIO

Vin de France 
APPELLATIE

L O C A T I E

Gematigd met mix van 
continentale en maritieme 
invloeden,  microklimaat 
door brede vallei tussen 
Vogezen en Zwarte Woud

KLIMAAT

De pluk gebeurt manueel. De trossen 
worden ontrist bij aankomst aan 
de wijnkelder. De maceratie neemt 
17 dagen in beslag. De 11 maanden 
durende rijping gebeurt in een mix van 
oude demi-muids en oude vaten. Hij 
bevat minder dan 0,5 gram restsuiker 
per liter.

VINIFICATIE

De Gewürztraminer druiven komen 
van het Grand Cru Steingrubler 
perceel. De complexe bodemstructuur 
vindt zijn oorsprong in het Oligoceen 
en bestaat uit graniet, klei, mergel en 
kalksteen. De Pinot Beurrot gedijt op 
een bodem van mergel, kalksteen en 
zandsteen. De stokken zijn gemiddeld 
38 jaar oud en bevinden zich op vrij 
steil oplopende en zuidwaarts gerichte 
percelen. Er staan zo’n 5,200 stokken 
per hectare.

WIJNGAARD

We vinden Domaine Barmès-Buecher in 
Wettolsheim. Een Franse naam voor een 
wijnbedrijf in een dorp met een Duits klinkende 
naam verraadt al snel de locatie, want dit kan 
enkel in de Elzas. Deze brede vallei van de Rijn, 
die geprangd zit tussen het Zwarte Woud en de 
Vogezen biedt, naast een prachtige setting, ook 
veel mogelijkheden om wijnen met een typisch 
streekgebonden karakter te maken. Dankzij het 
huwelijk van Geneviève Buecher en François 
Barmès kwamen 17e eeuwse familie-wijngaarden 
samen. De wijnbouw gebeurde steeds in harmonie 
met de natuur en dus was het een logische stap 
om volgens de biodynamische principes te 
beginnen werken. Door zijn plotse overlijden in 
2011 werden hun kinderen, Sophie en Maxime, 
sneller dan verwacht volledig betrokken in het 
wijn-gebeuren. Deze overgang leidde niet tot een 
stijlbreuk. Een ander belangrijk onderdeel van 
hun filosofie betreft de waarden die ze zichzelf 
hebben opgelegd. Deze aanpak zorgt ervoor dat 
er een diepere zin wordt gegeven aan hun manier 
van wijnbouw waarbij zorg voor de bodem en het 
beschermen van de omgeving essentieel zijn. Hun 
divers aanbod belichaamt de veelzijdigheid die de 
Elzas heeft te bieden. Je zal in hun energetische 
wijnen, die allemaal getuigen van een grote 
persoonlijkheid, de traditie, het respect voor het 
terroir en de kunde van de wijnbouwer proeven. 
En we zijn niet alleen in dit oordeel, 

WIJNBOUWER: DOMAINE BARMÈS BUECHER

W I J N B O U W



the best grapes 
bottled for you

Pinot Noir
DRUIVEN

Bio
WIJNBOUW

SERVEER T°

GLAS DRINKVENSTER

Bott Frigyes
Pinot Noir 2021

P R O F I E L

Riedel Pinot Noir

Bott Frigyes 13-15°C

2031

RIJP FRUIT | SAPPIG | MINERAAL

S T I J L F O O D

DOMEIN

FRAÎCHEUR

BODY

MINERAAL

FUNKY

COMPLEX

Pluimwild, vette zeevis, kreeft, patrijs, 
charcuterie, grillades, pizza

FOODPAIRING

Zachte kazen
KAAS

BESTEL EN 
MEER INFO



Slowakije
LAND

Južnoslovenská
REGIO

Garam Mente
APPELLATIE

L O C A T I E

Koel-gematigd continentaal 
met toch wat neerslag 
tijdens de zomer

KLIMAAT

Zo’n 60 à 70% van de trossen worden 
in hun geheel verwerkt. De overige 
trossen ondergaan een kneuzing via 
de traditionele methode, dus met de 
voeten! Hierna plaatsen ze alles in 
verschillende lagen in open kuipen 
waar een 3 weken durende maceratie 
start. De verdere fermentatie en 8 
maanden durende rijping nemen 
plaats in een mix van eiken vaten 
van 228 liter en 300 liter. Hij wordt 
ongefilterd gebotteld.

VINIFICATIE

De wijngaarden liggen in de heuvels 
van Muzsla langs de Hron, een zijrivier 
van de Donau. De percelen liggen op 
zo’n 250 meter boven zeeniveau. De 
bodem bestaat uit vulkanische klei die 
rijk is aan kalksteen en mineralen.

WIJNGAARD

Met Bott Frigyes uit Slowakije hebben we onze 
eerste domein uit Centraal-Europa. Hun 10 
hectare wijngaarden liggen prachtig ingebed 
op de heuvels van Muzsla langs de Hron, een 
zacht kabbelende zijrivier van de Donau. Naast 
internationele druivenrassen zoals Pinot Noir 
en Riesling, werken ze ook met autochtone en 
streekgebonden rassen. Furmint kent zijn roots 
in de 16e eeuw in Hongarije. Door zijn hoog 
gehalte aan zuren geeft hij frisse en fruitige 
wijnen. Hárslevelű kent zijn oorsprong ook in 
Hongarije. Als monocepage levert hij stevige 
droge witte wijnen. Bott maakt dankbaar gebruik 
van de bodem die uit vulkanische klei, kalksteen 
en mineralen, bestaat. Alle processen gebeuren 
volgens het principe van ‘minimale interventie’ 
om uiteindelijk een zo natuurlijk mogelijke wijn 
te verkrijgen. Het eindproduct is de optelsom van 
ontelbare piepkleine elementen die in de druif 
aanwezig zijn en tijdens het wijnmakingsproces 
naar boven komen. Voeg hier ook nog zeer lage 
sulfietgehaltes aan toe en dan zal het niet als 
een verrassing overkomen dat hun wijnen de 
puurheid van hun prachtig terroir etaleren in het 
glas.

WIJNBOUWER: BOTT FRIGYES

W I J N B O U W
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