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Cava El Celleret Brut Nature 

oorsprong:  Spanje - Sant Sadurni d’Anoia - 

Barcelona  

druif:  Macabeo, Xarel-Lo, Parellada  

omschrijving: Deze Cava heeft een heldere gele 

kleur met groene tinten. Zeer aromatisch en 

divers. De smaak is zacht en lekker, met een 

frisse en aangename afdronk. Ideaal als 

aperitief en bij lichte gerechten.  

Prijs per fles: € 8,95  



 

Chic Barcelona Brut 

oorsprong: Spanje - Penedès, Catalonia 

druif: Xarel.Lo, Macabeo, Parellada 

omschrijving: Een heldere pralende cava die 

gemaakt wordt als Champagne (hergisting op 

de fles). De druiven worden met de hand geplukt 

en voorzichtig geperst. De druiven geven Chic 

Barcelona Brut elegantie en duidelijk 

gedefinieerde tonen van citrusvruchten, groene 

appel en subtiel geroosterd brood. Goed gekoeld 

ideaal als aperitief. 

Prijs per fles: €  9,65 

 

 

Chic Barcelona Rosé 

 

oorsprong: Spanje - Penedès, Catalonia 

druif: Trepat 

omschrijving: Cava gemaakt met slechts 1 soort 

druif, de Trepat-druif. Intense zalmroze kleur 

met kleine en levendige perlage. Op de neus rozen 

en rode bessen. In de mond zorgen rijp rood fruit 

en zwarte bes voor een voortreffelijke balans en 

een mooie structuur. Deze Cava is ook 

fantastisch in combinatie met donkere chocolade 

en desserts met vers fruit 

Prijs per fles: €  9,65 



 

Voor slechts 2€50 leveren 

wij uw wijnbestelling 

aan huis 
 (in Loenhout op dinsdag  

29 november 2022 tussen 19u en 21u) 

 

 

 

Witte  

     wijnen 

 

 

 



 

Camina Verdejo  

oorsprong: Spanje - La Mancha  

druif: Verdejo  

omschrijving: Transparant, heldergeel met groene 

tint. Deze vrolijke wijn smaakt absoluut naar meer. 

Subtiele tonen van rijpe perzik en grapefruit in de 

neus. Sappig en fris, heerlijk jong en voorzien van 

geel fruit en een klein dorstlessend bittertje. 

Heerlijk als aperitief, bij lichte vis en schelpdieren, 

pasta’s en gefrituurde vis.  

Prijs per fles: € 5,75 

 

 

Boccantino  

oorsprong: Italië   

druif: Catarratto – Pinot Grigio 

omschrijving: Licht strogeel. Fruitige aroma’s van 

witte perzik en meloen. Mooi evenwicht tussen de 

aroma’s van Cataratto en de frisheid en aciditeit 

van de Pinot Grigio. Heerlijk als aperitief. Hij past 

perfect bij zeevruchten. 

Prijs per fles: € 6,80 



 

Beauvoir  

oorsprong: Frankrijk  

druif: Chardonnay 

omschrijving: Licht strogeel met fonkelende hinten. 

Aroma’s van geel fruit (perzik, pruim, meloen)met 

een lichte aciditeit en aroma’s van tropisch fruit. 

 

Prijs per fles: € 7,00 

 

 

 

Le Canal 

oorsprong: Frankrijk 

druif: Vermentino - Chardonnay 

Omschrijving: Licht boeket van citrus en wit fruit. 

Volle smaak, stimulerend en verfrissend; zuiderse 

vruchten, aroma's van citrus en perzik. Heerlijk als 

aperitief, past bij een Scandinavisch bord, 

schaaldieren of een koude zomerse voorgerecht. 

 

Prijs per fles: € 7,30 

 



Ordalia 

oorsprong: Frankrijk  

druif: Sauvignon Blanc 

omschrijving: Fris en aromatisch. Een explosie van 

citrus, aalbes en pompelmoes. Subtiele smaak, 

sappig, fruitig en vooral erg plezierig. Perfect met 

gegrilde vis, geitenkaas, schaaldieren, 

 

Prijs per fles: € 7,30 

 

 

 

Petit Noir  

oorsprong: Frankrijk - Pays d’Oc  

druif: Chardonnay  

omschrijving: Een groengele kleur met intense 

aroma’s van limoen, mango, geelfruit en boter. Een 

frisse volle wijn heerlijk bij voorgerechten, vis, wit 

vlees en exotische gerechten.  

 

Prijs per fles: € 7,85 

 

 



Spier Discover 

oorsprong: Zuid-Afrika – Stellenbosch 

druif: Chenin Blanc en Chardonnay 

Omschrijving: Deze wijn is een verrassende speelse 

witte wijn met smaken van rijp tropisch fruit met 

een vleugje citrus die in de geur ook terugkomen. Hij 

is lekker als aperitief, bij diverse visgerechten en 

salades met geitenkaas. 

Prijs per fles: € 7,85 

 

 

 

The Fishwifes 

oorsprong: Zuid-Afrika  

druif: Chardonnay 

Omschrijving: Aroma’s van tropisch fruit, mango, 

perzik en lychee. De smaak is mild met een dikke 

structuur, veel tropisch fruit aangevuld met vanille 

en rijpe gele pruimen, droge doch fruitige afdronk. 

Te drinken bij gegrilde vis met romige sauzen, pasta 

gerechten en gevogelte, aperitief. 

 

Prijs per fles: € 9,75 

 



Rosé   

    Wijnen 
 

 

 

Camina Tempranillo  

oorsprong: Spanje – La Mancha  

druif: Tempranillo  

omschrijving: Vrolijke en heldere rosé kleur. Vol met 

aroma’s van rood fruit, aardbeien en noties van 

perzik. Een fijne frisse en zachte nasmaak. Van 

deze rosé kan je genieten als aperitief, maar het 

is ook een mooie begeleider bij een stukje vlees.  

 

Prijs per fles: € 5,75 



 

Beauvoir 

oorsprong: Frankrijk  

druif: Syrah  

Omschrijving: Bloemig boeket met tonen van roos, 

rood fruit en kruiden. Aroma's van rood fruit en 

snoep. Past bij een charcuterie-schotel, 

zomersalades, barbecues en licht sterke kazen 

 

Prijs per fles: € 7,00 

 

 

Le Canal 

oorsprong:  Frankrijk 

druif:  Grenache en Cinsault 

Omschrijving: Aroma's van frambozen, met tonen 

van mineralen en bloemen. Delicate mond van vers 

fruit, mooie rondheid, kruidige toets aan de afdronk. 

Past bij charcuterie, zomersalades, wit vlees en 

lichte kazen. 

 

Prijs per fles: € 7,30 



 

Petit Noir 

oorsprong: Frankrijk  

druif: Grenache en Syrah 

omschrijving: De druiven worden bij optimale 

rijpheid geoogst en vergist op lage temperatuur, 

zo wordt de fijnheid van het fruit bewaard. Lichte 

rosé met hinten van rood fruit en lichte kruidigheid. 

Mooi in balans met fijne zuren en zachte afdronk. 

Ideaal als aperitief of hapjes en lichte gerechten. 

Perfect BBQ-wijn! 

Prijs per fles: € 7,85 

 

 

The Fishwives 

oorsprong:  Zuid-Afrika 

druif:  Pinotage 

Omschrijving: Aromatische geuren van vers rood 

fruit met aardbeien in de hoofdrol. Vol en rond van 

smaak met een fruitige droge afdronk. Ideale 

aperitief wijn, gegrilde tonijn steak, kreeft en 

gamba’s. 

 

Prijs per fles : € 9,75 



 

Rode 

    wijnen 
 

 

 

Camina Tempranillo  

oorsprong: Spanje – La Mancha  

druif: Tempranillo  

omschrijving: Een superzachte smaakvolle wijn 

welke absoluut naar meer smaakt. Primaire 

aroma’s van stuivend rood bosfruit, subtiele 

tonen van karamel en cassis. Heerlijk sappige en 

jonge wijn voorzien van smaken van rood en zwart 

fruit. Te genieten als aperitief, bij BBQ, 

Manchego kaas ... 

Prijs per fles: € 5,75 



 

Torrelongares 

oorsprong: Spanje - Longares 

druif:  Syrah 

Omschrijving: Een buitengewone kleur, haast 

inktachtig. Goed gestructureerd met toetsen van 

zwarte peper en viooltjes, kers, kruidige eik, limoen 

en vanille.  Evenwichtig met stevige zijdeachtige 

tannines en een frisse lange afdronk van bessen. 

Perfect bij gegrild vlees, koude vleesschotels en 

vegetarische gerechten 

Prijs per fles: € 6,45 

 

 

Beauvoir 

oorsprong: Frankrijk  

druif: Cabernet-Sauvignon 

omschrijving: Bloemige noten van violet, groene 

peper en peper. Ronde wijn, mooi tanninestructuur, 

tonen van zwart fruit, paprika en peper. Past bij 

geroosterd vlees, lamsbouten, volle kazen, 

tomatengerechten. 

 

Prijs per fles: € 7,00 

 



 

Boccantino 

oorsprong: Italië 

druif: Nero d’ Avola 

Omschrijving: Aroma's van kleine rode vruchten,van 

kersen, tabak, dropje, mokka,kruiden, cayenne peper 

en van bijenwas. Goed gestructureerde wijn met 

gesmolten tannines. Serveren bij wild, gegrild vlees, 

of kaas en charcuterie 

 

Prijs per fles: € 7,25 

 

 

Le Canal  

oorsprong: Frankrijk 

druif: Grenache/Cinsault/Merlot/Cabernet 

omschrijving: Aroma's van zwarte olijven, garrigue, 

licht peperig. Frisse en evenwichtige smaak, zachte 

tannines, fruitige tonen van rood fruit (framboos). 

Ideaal voor een lekkere seizoensbarbecue, een bord 

bruschetta met olijventapenade. 

 

Prijs per fles: € 7,30 

 



 

Ordalia  

oorsprong: Frankrijk  

druif: Merlot 

omschrijving: Een kruidige neus van rood fruit, 

fruitig. Tevens kruidig van smaak met een frisse en 

licht pittige afdronk. Rundsstoverij, steak 

béarnaise, stoofpotjes, rosbief, gebakken of gegrild 

rood vlees. 

 

Prijs per fles: € 7,30 

 

 

Petit Noir 

oorsprong: Frankrijk- Pays d’Oc  

druif: Merlot  

omschrijving: Dieprode kleur met purperen hinten. 

Aroma’s van rode bessen met toetsen van cassis. 

Evenwichtige tannines. Lange afdronk. Ideaal bij de 

barbecue maar past ook bij pasta, pizza, kaas en 

worst.  

 

Prijs per fles: € 7,85 



 

 

La Quinta de Rafa 

oorsprong: Spanje - Almansa 

druif: Garnacha en Syrah  

Omschrijving: Elegante en frisse kersenrode wijn, 

met zoethoutmenthol en zwart fruit in de neus. In 

de mond is het een gestructureerde en 

geconcentreerde wijn, met rijpe tannines en een 

lange en aanhoudende afdronk. Leuke blend van 

Garnacha en Syrah.  Elegante en frisse neus, met 

subtiele tannines. 

Prijs per fles: € 8,85 

 

 

Puglia da Uve Leggermente Appassite 

oorsprong: Italië 

druif: Primitivo en Negroamaro gedeeltelijk 6 

maanden vatrijping 

Omschrijving:  Appasite =  Wanneer de druiven 

tachtig procent van de rijping hebben gehad 

worden ze geoogst en in kleine kratjes gedaan. Als 

de oogst met de hand is binnen gehaald, worden de 

kratjes klaar gemaakt om het indrogingsproces 

van start te laten gaan. Deze techniek wordt ook 

toegepast bij de grote Amarone wijn. Kunnen we 

dan stellen dat deze rode wijn eigenlijk de Amarone 



van Puglia is. Ja eigenlijk wel want door het indrogen van de 

druiven verliezen de trossen dertig procent van hun gewicht. 

Waardoor het sap wat overblijft zeer geconcentreerd is. Dat 

merken we ook goed terug in de geur van deze wijn, wij 

noteerden indrukken van rijp zwart fruit, beetje krentjes, pure 

chocolade en wat rijpe vanille. De smaak is een sprookjes boek, 

volmaakt met in eerste instantie een warm gevoel van bramen 

en kersen waarna wat chocolade en balsamico komt. Achter op 

de tong veel pruimen en zoete kruiden die alles in balans 

brengen. Het past goed bij rosbief, oude kazen en typische 

gerechten uit de Apulische traditie. 

Prijs per fles: € 9,55  

 

The Fishwives 

oorsprong: Zuid-Afrika 

druif: Merlot 

omschrijving: Aroma’s van rijpe pruimen, kersen met 

kruidige tonen. Fruitige wijn met licht kruidige 

smaak van zwarte peper, pure chocolade en 

gekonfijt fruit. Te drinken bij surf en turf 

gerechten, visstoofpotjes en gebakken vis met 

stevige sauzen.  

 

Prijs per fles: € 9,75 

 

 

 



 

Porto 
 

 

 

 

Porto Vsta Alegre Fine Tawny  

oorsprong: Portugal – Douro  

druif: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta 

Roriz, Barroca, Sousão en Tinta Cão  

omschrijving: Minstens 3 jaar op eikenhouten 

vaten gerijpt en is minder fruitig dan de ruby. Rode 

porto met sterke bruinachtige nuances. Fris en 

delicaat aroma van kruiden en gedroogde vruchten. 

Soepele, elegante en lange afdronk. Uitermate 

geschikt om te drinken bij chocolade desserts, vers 

fruit, rode en wilde vruchten maar ook bij sterke 

kazen een lekkernij.  

Prijs per fles: € 10,95 

 



Porto Vista Alegre reserve Tawny  

oorsprong: Portugal – Douro  

druif: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta 

Roriz, Barroca, Sousão en Tinta Cão  

omschrijving: Een edele tawny die langer gerijpt 

(5 - 7 jaar) is op eiken vaten. De rijpingstijd 

maakt deze tot een zachte Porto en geeft een 

voortreffelijke balans tussen het fruitige van 

een jonge wijn en de rijpheid van een wat oudere 

wijn. Aanbevolen bij het dessert, als begeleider 

bij zoete nagerechten of koffie.  

Prijs per fles: € 16,75 

 

Streekbier 
Sterke Peer 

oorsprong: Wuustwezel  

Sterke Peer blond: Gebrouwen 

met cascade hop en 

toevoeging van koriander. Dit 

bier is een aanrader voor al 

wie houdt van een volmondig, 

fruitig bier met een 

lichtbittere, kruidige afdronk.  

 



Sterke Peer bruin: Klevertien is bijna zwart, maar heeft 

weinig tot niets van een stout. De smaak is overwegend 

kruidig met een toets van drop (steranijs), karamel en donker 

fruit. Op het einde komt de heerlijke alcoholwarmte naar 

boven.  

Sterke Peer Blond Rum Barrel Aged: Deze heeft bijna 1 jaar 

gerijpt op rum vaten (Belize en Jamaica) waardoor het bier 

extra diepgang krijgt met houtige en rum toetsen die worden 

gebalanceerd door fruitige en hopbitter smaken. 

Straffe Calvados: Deze variant heeft voor vier maanden 

mogen rijpen op voormalig calvados vaten. Hierdoor ontstond 

er een zoet tot licht bitter biertje waarvan de alcoholische 

tonen bijna niet te traceren zijn. 
 

Prijs voor deze 4 flesjes in geschenkdoos: € 14,55 

Prijs voor deze 4 flesjes in geschenkdoos met glas: € 18,85 

 

Geschenkdozen 
Mocht u zelf graag een pakket samenstellen voor familie, 

vrienden of als relatiegeschenk, dan hebben we ook  

geschenkverpakkingen. Zo heeft u meteen alles voor een 

heerlijk geschenk. 

Doos voor 1 fles wijn: € 1,50 

Doos voor 2 flessen wijn: € 2,50 

Doos voor 3 flessen wijn: € 3,00 

Doos voor 4 flessen wijn: € 3,50 

Doos voor 6 flessen wijn: € 4,00 


