Prijslijst 202 1

prijslijst 2021

Onze Bedrijfswaarden
Authenticiteit
Campodivino gelooft in de waarde van authentieke producten. Het is niet ons streefdoel om mee
te lopen op de platgetreden paden van de grote internationale succesnummers. Wij willen ons
daarentegen toeleggen op lokale specialiteiten waarin de filosofie en het karakter van de
wijnmaker en de typiciteit van een terroir zo puur mogelijk tot hun recht komen. Het grootste
gedeelte van ons aanbod is afkomstig van kleinere producenten, precies omdat de voeling met
de terroir en de garantie op een authentieke benadering bij hen het grootst is.

Vakkennis
In een tijdperk dat gekenmerkt wordt door een grote aandacht voor wijn en andere
delicatessen, schieten de wijnhandels als paddestoelen uit de grond. Niet verwonderlijk, want
het beroep is niet beschermd en iedereen denkt wel een graantje te kunnen meepikken van de
handel in een populair product. Campodivino wil zich van de andere aanbieders onderscheiden
door een uitmuntende vakkennis, die niet alleen gebaseerd is op theoretische kwalificaties,
maar vooral ook op een jarenlange ervaring in de wijngaarden van de producenten van wie wij
de wijnen verdelen.

Passie
Campodivino wil passie uitstralen voor zijn producten. De handel in wijn is meer dan alleen ons
beroep. Het is ons vak, dat wij met de volste overtuiging en overgave uitvoeren. Wij kennen
onze producten, hun origine, hun karakteristieken en mogelijkheden, en delen die informatie
met onze klanten. Op die manier levert onze meerkennis ook een echte meerwaarde.

Klantgerichtheid
Campodivino wil klantgericht zijn. Wij handelen snel, leveren op tijd en streven naar de grootst
mogelijke flexibiliteit bij het zoeken naar een sluitende oplossing voor grote of kleine
wijnproblemen. Wij leveren ook producten die niet in ons gebruikelijke gamma zijn opgenomen.
Goede raad en informatie zijn gratis en ook buiten de werkuren staan wij paraat.

Maatwerk
Campodivino wil meer doen dan alleen maar wijn verkopen. Wij zoeken samen met u naar de
ideale formules voor het opluisteren van feesten, incentives of andere gelegenheden. Wij geven
gratis en vrijblijvend advies over de beste combinaties tussen wijnen en gerechten. Wij helpen u
bij het samenstellen van uw wijnkaart en bij uw gastronomische keuzes. Wij zorgen voor een
originele invulling van uw geschenken. Met de nodige creativiteit bouwen wij rond wijn een
volledig concept, op maat van de gelegenheid en het publiek.
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Hoe dient u deze prijslijst te lezen ?

Jaartal

Gebruikte druivensoorten in %

Prijs in EUR excl 21% BTW

Naam van de wijn of het domein

2000

Prijs in EUR incl 21% BTW

Château La Tour de Mons

48% Merlot, 38% Cabernet Sauvignon, 6% Cabernet Franc, 8% Petit Verdot

AOC Margaux

12 mnd Franse eik

18,95 22,93

De rijping

De officiële appellatie

“barriques” bevatten 225 liter
“tonnen” bevatten van 500 liter tot 25 hl of meer

VdT = Vino de la Tierra
DO = Denominación de Origen
DOCa = Denominación de Origen Calificada
IGT = Indicazione Geografica Tipica
IGP = Indicazione Geografica Protetta
DOC = Denominazione di Origine Controllata
DOP = Donminazione di Origine Protetta
DOCG = Denominazione di Origine Controllata e Garantita
VdP = Vin de Pays
AOC = Appellation d’Origine Contrôlée
AOP = Appellation d’Origine Protégée
IGP = Indication Géographique Protégée

Kleurcodes
Château La Tour de Mons

Droge witte wijnen

Château La Tour de Mons

Zoete of likoreuze witte wijnen

Château La Tour de Mons

Rosé wijnen

Château La Tour de Mons

Rode wijnen

Château La Tour de Mons

Witte mousserende wijnen

Château La Tour de Mons

Rosé of rode mousserende wijnen

Château La Tour de Mons

Olijfolie
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Rías Baixas
In het uiterste noordwesten van Spanje, aan de oevers van de
Atlantische Oceaan, vormen de Rías Baixas de grens met Portugal.
Het ‘Groene Spanje’, zoals dit deel van Galicië genoemd wordt, is
samen met Baskenland een buitenbeentje in de Spaanse cultuur. De
invloeden zijn hier eerder Keltisch dan Castiliaans en ook het koele en
vochtige klimaat is a-typisch voor Spanje.
Deze neerslagrijke regio brengt sublieme wijnen voort, die tot de
grote klassiekers van Spanje worden gerekend. De witte Albariñodruif, die in de vroege middeleeuwen geïmporteerd werd door Duitse
monniken en die verwant zou zijn aan de Riesling, speelt hier de
hoofdrol. Het huidige succes van de Albariño-wijnen is het resultaat
van een jarenlange drang naar kwaliteit.

VENTO MAREIRO – De bodega van Roque Durán is relatief klein en wordt beïnvloed door het typisch Atlantische klimaat
van Galicië. Het is Roque Durán zelf, de tweede generatie wijnbouwer, die de selectie maakt, die door oenoloog Jorge
Hervella wordt omgetoverd tot een karakteristieke terroirwijn. Deze Albariño is een typisch voorbeeld van een maritieme
wijn, verbouwd in de Val do Salnés, dicht bij de Atlantische kust. De terroir heeft alles in huis om er kwaliteitsvolle
albariño te telen die de basis vormt voor subtiele, elegante wijnen, die de lokale tradities van Galicië alle eer aandoen.

2018

Vento Mareiro

100% Albariño

DO Rías Baixas

inox cuve

4

10,04 12,15

Getariako
Txakoli komt uit het uiterste noorden van Spaans Baskenland, vlak tegen
de Pyreneneeën en dicht bij de noordelijke stad Bilbao, in een specifieke
terroir die vrij uniek is. Het landschap is hier zacht glooiend en groen, het
hele jaar door, wat te danken is aan het verkoelende zeeklimaat en de
hoeveelheid neerslag.
De wijngaarden liggen hier vaak naar het noorden gericht, met het
uitzicht op de Golf van Biskaje. Meestal gaat het om kleine percelen, her
en der in het landschap verspreid en beplant met druivensoorten die
nergens anders voorkomen. De productie is beperkt en vooral bestemd
voor lokale consumptie. Txacoli is dan ook een zeldzame wijn, die weinig
geëxporteerd wordt. Net daarom is deze typische wijn, die licht bruisend
in het glas komt, meer dan de moeite van het ontdekken waard.

TXAKOLI REZABAL – Rezabal ligt in de glooiende heuvels rond het vissersdorp Getaria, vlak aan de Atlantische Oceaan.
De wijngaarden zijn gericht naar het noordoosten, en de druivenstokken worden geleid volgens het hoge pergolasysteem,
zodat de wind vrij spel krijgt en zijn verluchtende werking kan uitoefenen in wijngaarden die anders een te hoge
vochtigheidsgraad zouden ontwikkelen. De koele zeewind die tussen de pergola’s met druivenranken speelt, geeft de wijn
ook een aangename frisheid en een zilte toets. De Txacoli is de lokale wijn bij uitstek van Spaans Baskenland, en een
vaste waarde op de terrasjes rond het kleine haventje van Getaria. Deze frisse wijn, gebotteld op zijn gisten en daardoor
licht parelend, is een verrassende aperitief, maar ook de ideale begeleider van rauwe of gekookte zeevruchten of van
tapas-planken.

2019

Txakoli Rezabal

100% Hondarrabi Zuri

DO Getariako Txakolina

inox cuve

p. 5
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Rioja
De Rioja is één van de meest uitgestrekte appellaties van Spanje, en
van oudsher wellicht ook de meest gekende. De regio bestaat uit
meerdere delen, waarvan de hoger gelegen gronden, die genieten
van een betere nachtelijke verkoeling, uitermate geschikt zijn voor de
teelt van Tempranillo. De lagere vlaktes, die ook ’s nachts relatief
warm blijven, zijn beter voor de aanplant van Garnacha.
De laatste jaren is er in de Rioja een duidelijke tendens merkbaar. De
onevenwichte, plompe wijnen uit het verleden, met hun dominante
houttoets, maken steeds vaker plaats voor volle maar fijnere
kwaliteitswijnen die het fruit en hun terroir beter respecteren. Het is
niet voor niets dat de betere Rioja-wijnen vandaag de Franse
Bordeauxwijnen naar de kroon steken.

BODEGAS SONSIERRA – De regio ligt aan de voet van het Cantabria-gebergte, goed beschermd tegen de noordelijk
elementen. In dit deelgebied van de grote Rioja-regio wordt de hitte van de dag bij valavond snel getemperd door de
nachtelijke verkoeling, wat zo ideaal is voor de teelt van kwaliteitsvolle Tempranillo. Sonsierra is eigenlijk een behoorlijk
grote coöperatieve, die ontstond in 1962. Het idee was niet zozeer de productie van massa’s bulkwijn, maar wel van
kwaliteitsvolle lokale druivensoorten, die ook de grondstof zouden vormen voor de typische terroirwijnen van deze streek.
Met de Mindiarte-lijn presenteert Sonsierra zowel de jonge, fruitige wijnen als de meer gerijpte, fijne Rioja’s.

2018
2016

Mindiarte Roble

100% Tempranillo

DOC Rioja

4 maand eik

Mindiarte Crianza

100% Tempranillo

DOC Rioja

12 maand eik

7

7,77

9,40

9,46 11,45

Somontano
Somontano laat zich niet in hokjes stoppen. ‘Somontano’ betekent 'onder
de bergen', wat slaat op de uitlopers van de Pyreneeën in het noorden
van Aragón, op nauwelijks 50 km van de Franse grens. De D.O. Costers
del Segre en de D.O. Navarra liggen beide op ongeveer dezelfde afstand,
in respectievelijk het oosten en het westen. Toch heeft Somontano niets
gemeen met die wijngebieden. De hoogte, het klimaat en de bodem
dragen bij tot het unieke van dit gebied.
De natuur is hier groen en de steile hellingen zijn aangelegd in terrasvorm. De bodem is licht en rood gekleurd, begroeid met amandelbomen
en wijnstokken. Somontano is een buitenbeentje over de gehele lijn, een
ideaal gebied voor terroirewijnen!

BODEGAS MELER – De Bodegas van de familie Meler liggen in Barbastro, dicht tegen de Pyreneeën. Ze worden er door
de bergen beschut tegen de noordelijke invloeden, maar genieten wel van de koelte die de Pyreneeën met zich
meebrengen. De wijnmakerij wordt gerund door drie zussen, die gepassioneerd zijn door de oude familiale tradities en de
wijnbouw in Somontano. De familie is hoofdzakelijk actief in de landbouw, maar laat niets aan het toeval over wanneer
het technologie betreft. De bodegas Meler, onder leiding van wijnmaakster Ana Meler, maken dan ook gebruik van de
beste uitrusting, die het werk in de wijngaard alle eer aandoet.

2018
2015
2012

Meler Blanc de Noirs

Garnacha, Merlot

DO Somontano

inox

Meler 9 meses

Garnacha, Cabernet Sauvignon, Tempranillo

DO Somontano

9 maand eik

Meler 15 meses

Merlot, Cabernet Sauvignon

DO Somontano

15 maand eik

p. 6

7,11

8,60

8,14

9,85

10,08 12,20
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Castilla y León
Ten zuidoosten van Bierzo, in het Spaanse binnenland, liggen de
wijngaarden van Castilla y León. De druiven ondergaan hier continentale
invloeden, met zeer warme zomers en bijtend koude winters. Ook de
verschillen tussen dag en nacht zijn opmerkelijk en de kans op
nachtvorst blijft tot diep in het voorjaar reëel. In deze extreme
omstandigheden, waarin hitte voortdurend wordt afgewisseld met
verkoeling, doet de Tempranillo, lokaal Tinto Fino of Tinto del Pais
genoemd, het opperbest. De druif geeft karakter aan de grootste wijnen
uit Castilla y León.
Opvallend is dat de appellatiewijnen vaak geduchte concurrentie krijgen
van de regionale appellatie Castilla y León.

BODEGAS MAURO – Deze hypermoderne bodega was het geesteskind van de Spaanse top-oenoloog Mariano Garcia, die
jarenlang de drijvende kracht was achter de iconische bodega Vega Sicilia. De wijngaarden van Mauro, die in totaal zo’n
70 ha beslaan, liggen verspreid rond het dorp Tudela del Duero, op een hoogte van meer dan 700 meter. Het extreem
continentale klimaat creëert hier ideale omstandigheden voor de productie van klassewijnen. De wijnmakerij wordt
vandaag gerund door de zonen van Mariano, onder het toeziend oog van hun vader, en steeds in dezelfde traditie van
kwaliteit en authenticiteit. Dit zijn stuk voor stuk de echte topwijnen uit Spanje.
2017

Mauro

90% Tempranillo, 10% Syrah

VdT de Castilla y León

16 maand houtrijping op Franse en Amerikaanse eik

9

26,65 32,25

Toro
Vlak onder Valladolid, langs de oevers van de Duero, ligt Toro. In deze
regio, waar de wijngaarden relatief hoog gelegen zijn (600-750m), heerst
de Tempranillo-druif, die krachtige, donkere wijnen voortbrengt met een
rijke vlezigheid en een stevig alcoholpercentage. De rijping wordt in het
hete klimaat getemperd door de grote hoogte en de koele nachten, die
voor een evenwichtige ontwikkeling van de druiven zorgen.
De wijnen van Toro hebben al eeuwenlang een stevige reputatie, die ook
vandaag nog overeind blijft. Ze zijn dan ook oer-Spaans, met stevige
tannines. Net zoals elders kenmerkt de streek zich vandaag door een
uitgesproken zoektocht naar elegantere wijnen, die evenzeer verrassen
door hun finesse dan enkel door hun brute kracht.

BODEGAS VEGA SAÚCO – De bodega ontstond in 1989 en werd sindsdien een aantal keer uitgebreid en
gemoderniseerd. De productie blijft beperkt tot rode wijnen op basis van de Tempranillo, lokaal gekend als Tinta de Toro.
De wijngaarden, die vooral een arme zanderige ondergrond hebben, beslaan zo’n 68ha en sommige percelen zijn meer
dan 100 jaar oud, wat voor een bijzondere diepgang in de wijnen zorgt. De jongere wijnstokken worden geleid volgens de
modernere methode, terwijl de oudste stokken nog in bekervorm worden gesnoeid. Het merendeel ligt op het hoger
gelegen plateau tussen de Douro en haar zijrivier de Guarena, meer dan 700 meter boven de zeespiegel. De Toro-wijnen
van Vega Saúco komen tegemoet aan de verwachtingen van liefhebbers van krachtige maar toch elegante tempranillo.
2018
2013

El Beybi

100% Tinta de Toro

DO Toro

8 maand houtrijping op Franse en Amerikaanse eik

Selección

100% Tinta de Toro

DO Toro

14 maand houtrijping op Franse en Amerikaanse eik

p. 7

7,81

9,45

11,53 13,95
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Rueda
De Rueda ligt tegen Toro aan, langs de zuidelijke oever van de Duero.
De koningin van de druiven is er de Verdejo. Eeuwen lang leverde de
Verdejo enkel oxidatieve wijnen op, in Sherry-stijl. Het was pas door de
ontwikkeling van nieuwe vinificatietechnieken, waarbij de druiven zo snel
mogelijk na de oogst worden afgedekt met een laag inert gas om het
zuurstofcontact af te snijden, dat sommige producenten er vandaag in
slagen om het beste in deze wijn naar boven te halen.
Rueda, dat in 1980 de eerste appellatie werd in Castilla en León, scoort
in de eerste plaats met zijn aromatische witte wijnen op basis van
Verdejo. Naast de Verdejo is echter ook de Sauvignon Blanc hier niet te
onderschatten.

BODEGAS DIEZ SIGLOS – De wijngaarden voor deze wijn liggen aan de noordrand van de Rueda-appellatiezone, vlak bij
de historische stad Valladolid. De wijngaarden liggen op grotere hoogte en de druiven gedijen hier optimaal in de warme
temperaturen van de dag en de nachtelijke verkoeling. Op het moment van optimale rijpheid wordt de oogst ’s nachts
binnengehaald, waardoor de koelte een te snelle oxidatie kan voorkomen en de druiven hun maximale fruitigheid kunnen
vertalen in de wijn. Deze Rueda brengt het beste van zijn appellatie: maximale fruitigheid en een mooie mineraliteit, wat
voor een grote inzetbaarheid zorgt.

2019

Castillo de La Mota

100% Verdejo

DO Rueda

Inox cuve

11

7,07

8,55

Ribera del Duero
De Ribera del Duero, in het hart van de regio Castilla y León, vormt een
buitenbeentje in de Spaanse wijnbouw. De streek ligt in een kronkelige
vallei en toont daardoor wat meer hoogteverschillen dan de omliggende
regio’s. De wijngaarden zijn hoog gelegen, tussen de 700 en 800 meter,
wat in het zeer warme Spaanse klimaat toch de nodige verkoeling geeft
aan de Tempranillo, die hier de hoofdrol opeist, al zijn Cabernet en
Merlot nooit ver uit de buurt.
De wijnen zijn zeer kwaliteitsvol en de Ribera del Duero is de jongste
decennia aan een steile opmars bezig. Logisch, want naast hun Spaanse
karakter tonen ze ook een schitterende expressie van de terroir waar ze
vandaan komen.

BODEGAS ARROCAL – De wijngaarden voor deze wijn liggen op grotere hoogte, boven de 800m, en genieten daar zowel
van de uitbundige zonnestralen als de verkoeling van de nacht. De ligging garandeert de teelt van kwaliteitsvolle
tempranillo, die de ruggengraat van deze wijnen vormt. De familie is afkomstig uit het middeleeuws ogende Gumiel de
Mercado, waar de traditie van het wijnmaken met de paplepel wordt ingegeven. De bodega maakt wel gebruik van de
nieuwste technologie en heeft ook oog voor ecologische technieken, zoals persen met behulp van de zwaartekracht. Zowel
de jeugdige roble als de gerijpte crianza behoren tot de beste in hun soort en vertalen de typische terroir van de Ribera
del Duero in een pracht van een wijn!

2018
2016

Meloso Roble

100% Tempranillo

DO Ribera del Duero

5 maand eik

Meloso Crianza

100% Tempranillo

DO Ribera del Duero

12 maand eik

p. 8

8,47

10,25

11,28 13,65
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Penedès
Catalunya is een lappendeken van wijnbouwgebieden en de
verschillende terroirs brengen ook allemaal hun karakteristieke
wijnen voort. Daarnaast is Catalunya echter ook één van de grootste
productiegebieden van Cava. De typische Spaanse schuimwijn mag
ook in andere gebieden geproduceerd worden, maar Penedès is de
bakermat en het merendeel van alle Spaanse Cava’s komt hier
vandaan.
Cava is meestal een blend van Xarel-lo, Macabeo en Parellada en
krijgt een natuurlijke tweede gisting op fles. De duur van de rijping
bedraagt minimum 9 maanden. Het steeds toenemende aanbod aan
goedkope Cava van bedenkelijk alooi heeft de kwaliteitsbewuste
producenten ertoe aangezet om een eigen appellatiesysteem in te
voeren.

PERE VENTURA – De productie van Pere Ventura begon pas in 1992, maar is in tussentijd wel uitgegroeid tot één van de
vaste referenties in dit segment. De filosofie van het huis is specifiek gericht op respect voor de terroir, de wijngaarden en
de kwaliteit van het eindproduct. De wijngaarden voor de Cava van Pere Ventura liggen in Laag- en Midden Penedès, zo’n
250 meter boven de zeespiegel. Ze worden gesuperviseerd door agronomen die erop toezien dat de vegetatieve cyclus
verloopt volgens duurzame methodes. Hoewel de rijping slechts 9 maande hoeft te bedragen, kiest Pere Ventura voor een
rijpingsduur op de gisten van 15 tot 18 maanden. Daardoor krijgen deze Cava’s een extra dimensie, die hen onderscheidt
van de vele laag-kwalitatieve bulkproducten die onder de naam Cava op de markt worden gebracht.

Cava Bienvenido Brut

35% Xarel-lo, 35% Parellada, 30% Macabeo

DO Cava

9 maand rijping op fles

Cava Père Ventura Primer Brut

35% Xarel-lo, 35% Parellada, 30% Macabeo

DO Cava

15 maand rijping op fles

p. 9

6,86

8,30

8,64

10,45
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Veneto
Veneto vormt in het noordoosten van Italië de verbinding tussen
de Dolomieten en de zee. Het klimaat in de regio wordt
gereguleerd door grote wateroppervlaktes, zoals het Gardameer.
De regio kent een enorme verscheidenheid aan stijlen en smaken.
Eerst en vooral is dit de geboortegrond van de Prosecco.
Daarnaast produceert Veneto zowel lichte, fris fruitige en strakke
witte wijnen als soepele en stevige rode bewaarwijnen.
Eén van de grote specialiteten van Veneto is het indrogen van
druiven. De passito-techniek levert gecorseerde rode wijnen op
zoals de befaamde Amarone, maar ook elegant zoete Reciotowijnen. Veneto biedt het allemaal.

ALTHE’A – De wijngaarden van de familie Drusian liggen als een amfitheater tussen de heuvels rond Vittorio Veneto, in
het hart van de Prosecco-streek. Althe’a is het geesteskind van dochter Marika Drusian, die de stiel leerde van haar vader
maar uiteindelijk haar eigen prosecco’s en spumante’s wilde gaan maken. Recente investeringen in nieuwe technologie
leidden tot een moderne aanpak, die de volle expressie van het fruit en de elegante subtiliteit van de wijnen waarborgt.
De schuimwijnen van Althe’a verraden de hand van een vrouw want Marika Drusian slaagt erin om een fluwelen pareling
te combineren met een fijnzinnige elegantie.

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

Prosecco Frizzante

100% Glera

DOC Prosecco

methode charmat

Cuvee Marika Extra Dry

Glera, Bianchetta, Perera

Vino Spumante

methode charmat

Prosecco Brut

100% Glera

DOCG Prosecco Sup. Valdobbiadene

methode cuve close

Prosecco Extra Dry

100% Glera

DOCG Prosecco Sup. Valdobbiadene

methode cuve close

Spumante Rosa Perla

100% Pinot Nero

6,94

8,40

7,64

9,24

9,34

11,30

9,34

11,30

10,33 12,50

methode cuve close

SCRIANI – De Azienda Scriani ligt in het centrum van het Valpolicella-gebied, met uitzicht over de stad Verona aan de
ene kant en het Gardameer aan de andere kant. De wijngaarden liggen op de hellende zijden van het heuvelland en zijn
hier en daar zelfs aangelegd in terrasvorm. De familiale wijnmakerij beschikt over wijngaarden in de diverse delen van de
Valpolicella. De wijnkelder is modern uitgerust en beschikt over een rijpingskelder met verschillende soorten houten
vaten. Alles is dus aanwezig om de diverse wijnstijlen van de regio te produceren: van een uitgrebeid gamma lokale witte
wijnen over de ‘gewone’ Valpolicella Classico tot de meest complexe Amarone- en Recioto-wijnen!

2018
2018
2018
2017

Custoza

30% Garganega 25% Cortese 45% Trebbiano, Malvasia

DOC Custoza

inox cuve

Soave

100% Garganega

DOC Soave

inox cuve

Pinot Grigio

100% Pinot Grigio

DOC Pinot Grigio delle Venezie

inox cuve

Valpolicella Classico Superiore

60% Corvina 20% Corvinon 10% Rondinella 7%
Croatina
12 maand houtrijping

DOC Valpolicella Classico Superiore
2017
2013
2015

7,70

9,32

7,70

9,32

8,25

9,98

9,28

11,23

11,45 13,85

DOC Valpolicella Ripasso Classico Sup.

60% Corvina 20% Corvinon 10% Rondinella 7%
Croatina
18 maand houtrijping

Carpanè

100% Corvina

15,41 18,65

IGT Corvina Veronese

12 maand houtrijping

Maddalena (zoet, 50cl)

60% Corvina 20% Corvinone 20% Rondinella & Molinara 18,18 22,00

DOCG Recioto della Valpolicella Classico

12 maand houtrijping

Valpolicella Ripasso Classico Superiore

p. 11
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Lombardia
Lombardije mag dan wel een groot gebied zijn, maar het aantal
bekende kwaliteitswijnen is eerder beperkt. Niet zo verwonderlijk,
want in deze welvarende noordelijke regio, geografisch gekenmerkt
door de vlakte van de Po, concentreert de landbouw zich in de
eerste plaats op rijst, groenten, fruit en veeteelt. De wijnbouw staat
hier dus niet op het hoogste schavotje, waarmee Lombardije zichzelf
in de schaduw plaatst van zijn illustere buurgebieden zoals Piemonte
of Veneto.
De bekendste wijnen van Lombardije zijn wellicht de schuimende
Franciacorta, en daarnaast de Valtellina en de Oltrepo Pavese. Veel
wijn uit Lombardije vindt zijn weg naar de stad Milaan, waar de
lokale consumptie voor een grote afname zorgt.

FRANCA CONTEA – De Azienda Agricola Franca Contea heeft zich exclusief toegelegd op de lokale schuimwijn, de
Franciacorta. Franciacorta wordt geproduceerd volgens de méthode traditionnelle met een minimum rijping van 24
maanden op de gisten. De azienda heeft een zeer innovatieve aanpak, en maakt o.a. gebruik van vacuüm-persen met
onderdruk om de druiven zo zacht mogelijk en met een maximaal behoud van de aroma’s te verwerken. Later krijgen de
wijnen een natuurlijke tweede gisting op de fles en rijpen ze gedurende meer dan een jaar vooraleer ze op de markt
komen. Franca Contea maakt verschillende cuvée’s, gebaseerd op Chardonnay en Pinot Noir. Wij kozen voor de stijlvolle
Cuvée Primus in zijn al even stijlvolle fles.

Nvt

Franciacorta Cuvée Primus

100% Chardonnay

DOCG Franciacorta

méthode traditionnelle

5

16,50 19,97

Piemonte
Piëmonte vormt in het noordwesten de poort tot het Italiaanse
binnenland. De regio wordt beschut door de Alpen en de
Appenijnen, waardoor Piëmonte zich als het ware in een grote kom
bevindt.
De streek wordt gekenmerkt door een sterke industrialisatie, maar
ook door een enorme rijkdom aan landbouwproducten zoals
groenten, fruit, kaas en wijn. Met Barolo en Barbaresco levert
Piëmonte wijnen die tot de absolute wereldtop worden gerekend. De
koningin van de druiven is de Nebbiolo, die haar naam ontleent aan
de mist die in het najaar tussen de Piëmontese heuvels oprijst.
Daarnaast heeft ook de Barbera een belangrijke plaats, net zoals
een aantal interessante witte druivenrassen.

IULI – De kleine, familiale wijnmakerij van Iuli ligt in Montaldo di Cerrina, een onooglijk dorp van de Monferrato. Voor
wijnmaker Fabrizio Iuli, die er een heel eigen filosofie op nahoudt waarin geen plaats is voor compromissen, begint het
werk in de wijngaard, met strenge selecties en een diep doorgedreven kwaliteitsbewustzijn. Het gros van de productie
bestaat uit Barbera, maar het domein beschikt ook over een beperkte hoeveelheid zeer oude Nebbiolo-stokken en een
perceel met Pinot Nero, die de liefde van de wijnmaker voor de Bourgogne verraadt. De meeste wijnen rijpen op Franse
eik. Een zeer interessant wijnhuis, waar gastvrijheid en kwaliteit zegevieren!

2006
2007
2008
2007

Malidea

50% Barbera, 50% Nebbiolo

DOC Monferrato Rosso

18 maand nieuwe Franse eik

Malidea

50% Barbera, 50% Nebbiolo

DOC Monferrato Rosso

18 maand nieuwe Franse eik

Malidea

50% Barbera, 50% Nebbiolo

DOC Monferrato Rosso

18 maand nieuwe Franse eik

Barraba

100% Barbera

DOC Barbera del Monferrato Superiore

22 maand nieuwe Franse eik

p. 12

17,48 21,15
16,90 20,45
16,90 20,45
20,25 24,50
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RENATO CORINO – Renato Corino kreeg in 2006 de helft van het familiedomein van zijn vader Giovanni Corino in
handen en besliste een eigen weg in te slaan. Hier in La Morra, in de beste zones tussen de heuvels van de Langhe, maakt
hij een gamma dat enkel uit rode wijnen beslaat. Renato Corino leerde de stiel bij niemand minder dan Piemonte-icoon
Elio Altare, en dat verraadt zich in de voortreffelijke kwaliteit van zijn wijnen. Renato Corino kiest voor de lagering zowel
voor grote foeders als voor barrique. Daarmee houdt hij netjes het midden tussen modernisten en traditionalisten.

2018
2015

Barbera d’Alba

100% Barbera

DOP Barbera d’Alba

4 maand op eerder gebruikte eik

Barolo

100% Nebbiolo

DOCG Barolo

24 maand op eik, 12 maand op fles

11,57 14,00
28,93 35,00

PODERI VAIOT – De familiale wijnmakerij van de familie Vaiot ligt in Montà, het centrum van de Roero-zone. De
opeenvolgende generaties doen er hun uiterste best om er kwaliteitswijnen te maken, in de traditie van de regio:
zorgvuldig werk in de wijngaard, optimale rijpheid van het fruit, een vergisting met aandacht en respect voor de aroma’s
van de druiven, en een rijping op hout die het fruit niet naar de achtergrond drukt. Een domein dat het vaandel van de
familie en dat van de wijnen van hun regio, ondanks hun eigen bescheiden omvang, hoog wil houden en met fierheid wil
dragen!

2014
2014

Nebbiolo d’Alba

100% Nebbiolo

DOC Nebbiolo d’Alba

1 maand eik

Roero

100% Nebbiolo

DOCG Roero

18 maand Franse eik

6

9,21

11,15

11,53 13,95

Toscana
Geen mens die eraan twijfelt dat Toscane tot de topregio’s behoort
in het Italiaanse wijnlandschap. Deze wondermooie streek getuigt
van een rijk verleden, zowel op kunsthistorisch als gastronomisch
vlak. Toscane is dan ook bijzonder rijk aan heerlijke producten, die
terugkomen in de dagelijkse keuken. Wijn is er daar één van.
Toscane koestert de wijnbouw, heeft enorm geïnvesteerd in de
beste druivenvariëteiten en moderne technologie. Het plukt daar nu
de vruchten van. Hier heersen zowel de lokale Sangiovese als
internationale soorten, wat blijkt uit het succes van de
SuperToscanes, grote icoonwijnen die het imago van Toscane,
samen met de prijs die ervoor betaald wordt, tot het hoogste
niveau hebben opgetild.

IL PALAGIONE - Op een boogscheut van het historische dorpje San Gimignano ligt Il Palagione, het wijngoed van Giorgio
Commotti. Giorgio is een geboren Milanees, die in Toscane een nieuwe thuis heeft gevonden en samen met zijn twee
zonen in harmonie met de natuur wijnen wil maken die het authentieke karakter van Toscane weerspiegelen. Het werk in
de wijngaard houdt nooit op en de zin voor kwaliteit en puurheid van de wijnen is verbazingwekkend. De meeste wijnen
worden gemaakt van de lokale druivenrassen, Vernaccia en Sangiovese, maar er zijn ook andere variëteiten aangeplant.
De kers op de taart is de Antajr, die als SuperToscane geblend wordt uit Sangiovese, Merlot en Cabernet.

2015
2013

Hydra

100% Vernaccia

DOCG Vernaccia di San Gimignano

inox cuve
60% Sangiovese, 20% Merlot, 20% Cabernet
Sauvignon
18 maand nieuwe Franse eik

Antajr
IGT Toscana Rosso

p. 13

6,74

8,15

15,66 18,95
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SETRIOLO – Setriolo is een kleine wijnmakerij in Castellina in Chianti, in het hartje van de Chianti Classico. Susanna
Soderi, een psychologe van opleiding, koos er bewust voor om het werk van haar vader na diens dood verder te zetten.
De wijngaard van de familie Soderi beslaat slechts 3,5 ha en is hoofdzakelijk aangeplant met Sangiovese. De aandacht in
de wijngaard gaat volledig uit naar het cultiveren van kwaliteitsdruiven. Bovenal willen de wijnen van Setriolo hun terroir
respecteren, evenzeer als de klimatologische omstandigheden die van jaar tot jaar kunnen verschillen. De riserva wordt
daarom enkel in de betere jaren geproduceerd.

2015
2013
2011

Chianti Classico

100% Sangiovese

DOCG Chianti Classico

12 mnd Franse eik

Chianti Classico Riserva

90% Sangiovese, 10% Merlot

DOCG Chianti Classico Riserva

24 mnd Franse eik

Memores

60% Merlot, 40% Sangiovese

IGT Rosso Toscana

12 maand eik (80% op nieuwe tonnen)

10,45 12,64
16,19 19,59
13,61 16,57

CIACCI PICCOLOMINI D’ARAGONA – In Castelnuovo dell’Abate staat het statige 17de-eeuwse palazzo waar Giuseppe
Bianchini tot voor enkele jaren de wijnen van Ciacci Piccolomini d’Aragona vinifieerde. Vandaag worden de wijnen
geproduceerd en gebotteld in een gloednieuwe kelder net buiten het dorp. Wielrenner Paulo Bianchini ruilde zijn fiets in
voor de wijnmakerij van zijn vader. Het wijnhuis maakt een aantal lekkere instapwijnen van diverse druivensoroten, maar
ook de grote klassiekers uit deze regio: de rosso en de Brunello.

2017
2018
2016
2018
2014

Rosso

50% Sangiovese, 50% Cabernet Sauvignon en Merlot

IGT Toscana

12 mnd op gebruikte Sloveense tonnen

Ateo

50% Merlot, 50% Cabernet Sauvignon

IGT Toscana

10 mnd op gebruikte Sloveense tonnen

Fabius

100% Syrah

DOP Sant’Antimo

16 mnd, deels op Franse en deels op Sloveense eik

Rosso di Montalcino

100% Sangiovese Grosso

DOC Rosso di Montalcino

12 mnd op Sloveense tonnen

Brunello di Montalcino ‘Annata’

100% Sangiovese Grosso

DOCG Brunello di Montalcino

36 maand op Sloveense eik

p. 14

7,40

8,95

9,92 12,00
11,16 13,50
14,88 18,00
33,06 40,00

prijslijst 2021

8

Marche
De Marche liggen centraal in Italië, uitgestrekt langs de
Adriatische Zee. Achter de kuststrook is het landschap
hoofdzakelijk heuvelachtig en de bodem is bijzonder gevarieerd.
De Marche zijn rijk aan landbouwgewassen, waaronder truffels, en
de wijnbouw is er een activiteit waarvan de traditie al eeuwen
teruggaat.

De witte wijnen overheersen en worden gedomineerd door de
Verdicchio-druif, al zijn er ook tal van andere soorten aangeplant.
Bij de rode variëteiten scoort vooral de Montepulciano-druif, die
tekent voor volle, vlezige wijnen. Ze is niet te verwarren met de
gelijknamige herkomstbenaming uit Toscane. Het aanbod aan
stijlen is bijzonder gevarieerd, en gaat van droge tot zoete
wijnen, in alle kleuren en schakeringen. Een streek die het
ontdekken waard is!
CARMINUCCI – Het wijndomein werd in 1928 opgericht en is steeds in familiale handen gebleven. De huidige eigenaar is
Piero Carminucci, de derde generatie wijnbouwers. De wijngaarden bestrijken samen 53 hectare, dicht bij de Adriatische
zee, in het hart van de lokale DOC’s Rosso Piceno en Falerio. De wijnen van Carminucci worden gemaakt van de typische
druivensoorten van het zuiden van de regio: Sangiovese en Montepulciano voor de rode wijnen en Trebbiano, Passerina
en Pecorino voor de witte wijnen. In de afgelopen jaren werden enkele slimme keuzes gemaakt om de kwaliteit van de
wijnen sterk te verbeteren. Een hoge plantdichtheid per hectare en een groene oogst tonen de wil om kwaliteitsvolle
producten te realiseren. Verschillende erkenningen en certificaten bevestigen het succes van deze keuzes.

2019
2019
2016

9

Via Bore Bianco

40% Trebbiano, 40% Passerina, 20% Pecorino

IGT Marche Bianco

inox cuve

Grotte sul Mare Falerio

60% Trebbiano, 30% Passerina, 10% Pecorino

DOP Falerio dei Colli Ascolani

inox cuve

Via Bore Rosso Piceno

30% Sangiovese, 70% Montepulciano

DOC Rosso Piceno

4 maand eik

5,74

6,95

6,61

8,00

5,74

6,95

Abruzzo
Het landschap van Abruzzo wordt gekenmerkt door een abrupte
overgang van de idyllische kuststrook naar de toppen van de
Appenijnen, die bijna 70% van het grondgebied van deze regio
bestrijken. In deze bergachtige streek, die in de loop der eeuwen
langzaam ontvolkt raakte, liep ook de wijnbouw lange tijd terug,
ondanks de oude traditie die de wijnproductie hier kent.
Aan het eind van de 20e eeuw werd de tendens omgekeerd. Onder
impuls van de coöperatieves werd de wijnbouw opnieuw als
volwaardige activiteit beschouwd. Sinds enkele decennia heeft ook
het kwaliteitsbewustzijn zijn intrede gedaan, waardoor Abruzzo,
geschoeid op haar eigen druivensoorten, vandaag een verrassend
assortiment oplevert.

OLEARIA ORSOGNA – Toegegeven: de Olearia Orsogna is een grote coöperatieve met wel 500 leden, wat eigenlijk
haaks staat op de filosofie van Campodivino, maar voor deze wijnmakerij maken we graag een uitzondering. Orsogna
bewijst immers dat ondanks de grootschaligheid een kwalitatieve aanpak mogelijk is. Aparte agronomen voor witte en
blauwe druiven superviseren de wijngaarden. Ze adviseren de leden tijdens de vegetatieve cyclus en zien er op toe dat
hun richtlijnen strikt worden opgevolgd. Aparte oenologen zorgen nadien in gescheiden kelders voor de productie van de
witte en de rode wijnen. Orsogna slaagt er in om met autochtone druivensoorten prachtige wijnen neer te zetten. Het
werd op Vinitaly 2012 dan ook uitgeroepen tot beste Cantina van Italië!

p. 15
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2018
2018
2018
2018

Pecorino

100% Pecorino UITGEPUT

IGT Terre di Chieti

inox cuve

Passerina

100% Pecorino UITGEPUT

IGT Terre di Chieti

inox cuve

Cerasuolo

100% Montepulciano UITGEPUT

DOP Cerasuolo d’Abruzzo

inox cuve

Montepulciano d’Abruzzo

100% Montepulciano

DOP Montepulciano d’Abruzzo

4 maand eik

11

6,45

7,80

6,45

7,80

6,45

7,80

6,73

8,15

Puglia
Puglia, de hak van de Italiaanse laars, is een vlak gebied met 800
km kustlijn. De nabijheid van de zee komt niet alleen tot uiting in de
visvangst en de zoutwinning, maar ook in de bodem, die bestaat uit
diepe kalklagen die gevormd zijn door de afzetting van fossiel
materiaal.
Op deze bodems gedijen lokale druivensoorten, zoals de blauwe
Primitivo of de Negroamaro. Daarnaast zijn er ook veel
internationale variëteiten aanwezig, vooral in de witte wijnen. Puglia
levert vooral krachtige rode wijnen, waarmee vroeger de wijnen van
de meer noordelijke regio’s werden opgekrikt. Vandaag hebben de
wijnen uit Puglia een eigen status verworven, die zijn succes vooral
dankt aan stevige, vlezige wijnen tegen interessante prijzen.

SCHOLA SARMENTI – Schola Sarmenti is een project van vier eigenaars in de regio Nardo, de hak van de Italiaanse
laars. Ze wordt gerund door twee schoonbroers, die als echte ambassadeurs van de regio optreden. De wijnmakerij,
gevestigd in de vroegere gebouwen van de coöperatieve, hanteert een heel eigen filosofie, die de relatie benadrukt tussen
wijnbouw en de antieke culturen waaruit die ontstaan is. Schola Sarmenti respecteert de oudste tradities van de regio,
werkt met autochtone druivensoorten, de oorspronkelijke geleidingsmethode van de ‘alberello pugliese’, en tegelijk met
moderne technologie. Vele eeuwen na de Basiliaanse monniken, die in de 12 e eeuw op deze unieke plek de eerste
reguleringen neerschreven voor de lokale wijnbouwers, weerspiegelt Schola Sarmenti nog altijd de rijkdom van deze
unieke terroir in het uiterste zuiden van Italië.

2018

2018
2017
2014
2015

Alese

100% Negroamaro

IGT Salento Rosso

inox cuve

Candora

100% Chardonnay

IGT Salento Bianco

inox cuve

Critera

100% Primitivo

IGT Salento Rosso

inox cuve

Nerio

80% Negroamaro, 20% Malvasia Nera

DOC Nardò Riserva

eik

Cubardi

100% Primitivo

IGT Salento Rosso

Inox cuve

p. 16

UITGEPUT

4,95

5,99

6,94

8,40

7,07

8,55

8,85

10,71

10,05 12,16
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Sicilia
Sicilië is een autonome regio binnen Italië, die de invloed onderging
van verschillende culturen en invloedsferen, waarvan de Griekse één
van de meest ingrijpende was. Het eiland wordt gedomineerd door
de Etna die nog regelmatig vuur spuwt. De bodems bestaan uit
vruchtbare lavagrond, klei en kalksteen.
De wijnbouw is diep ingebakken in het Siciliaanse leven, en het
brede aanbod aan lokale druivensoorten levert vaak schitterende
wijnen op, die de kracht van de zon meedragen in hun volle, vlezige
structuur. Het warme westen kenmerkt zich door vlaktes, waarop de
Nero d’Avola en de witte druiven het uitstekend doen. Aan de
oostzijde bieden de flanken van de Etna een uniek terroir, waar
druiven groeien die meer gebaat zijn met nachtelijke verkoeling.

ORESTIADI – Het project van Tenute Orestiadi was een initatief van een groep coöperatieve wijnbouwers en de Orestiadi
Foundation, die tot doel hebben de autochtone druiven maximaal tot hun recht te laten komen. De meeste wijngaarden
van Tenute Orestiadi liggen in het westen van Sicilië, in de Belice-vallei. De Siciliaanse warmte wordt er getemperd door
een koele zeebries, die de frisheid van de druiven en de aroma’s waarborgt. Elke terroir heeft zijn eigen variëteit, die
altijd leidt tot elegante wijnen, soms van zeer verrassende kwaliteit! Met Molino a Vento zet Orestiadi een organische lijn
neer.

2019
2018

Molino a Vento Grillo

100% Grillo

IGT Terre Siciliane

inox cuve

Molino a Vento Nero d’Avola

100% Nero d’Avola

IGT Terre Siciliane

inox cuve

7,11

8,60

7,11

8,60

MAZZEI – Vlak bij het barokke pareltje Noto, in het uiterste zuidoosten van Sicilië, liggen de Siciliaanse wijngaarden van
de Toscaanse familie Mazzei. Op meer dan 20ha, aangelegd in een schitterend kader met een uniek uitzicht op Noto zelf,
groeit hier vooral Nero d’Avola, die de materie vormt voor de productie van de Zisola-wijnen. In vergelijking met de
Toscaanse domeinen van de familie, zoals de befaamde Chianti Classico uit Fonterutoli, is de productie in Sicilië klein
behuisd, maar de kwaliteit van het fruit en de technologie zijn van die aard dat ze garant staan voor een schitterende
Nero d’Avola!

2018

Zisola

100% Nero d’Avola

DOP Noto Sicilia

10 mnd op Franse eik, 50% nieuw

p. 17

14,05 17,00
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Sardegna
Sardinië, het grootste eiland van de Middellandse Zee, biedt een
rijke mengeling van schitterende landschappen, een pittoreske
folklore en een schitterende gastronomie, waarin wijn een
vooraanstaande rol speelt. Sardinië is warm en koel tegelijk, want
de wind speelt voortdurend mee en zorgt ervoor dat het
subtropische klimaat best draaglijk blijft.
De wijnbouw is hier al eeuwen oud, en vaak wordt geopperd dat de
Europese wijnbouw vanop Sardinië afkomstig zou zijn. Wat er ook
van zij, het eiland levert schitterende wijnen, die meestal gemaakt
zijn uit de lokale druivensoorten. De laatste jaren is er een enorme
tendens naar grotere kwaliteit, wat de wijnbouw op Sardinië alleen
maar ten goede kan komen.

SEDILESU – Giuseppe Sedilesu is een domein van 30ha dat zich uitstrekt in de regio rond Mamoiada, een dorp dat vooral
bekend staat omwille van zijn carnavaleske stoeten, waarnaar de verwijzingen op de etiketten van Sedilesu zijn terug te
vinden. Dit is de regio van de Cannonau, de lokale benaming voor Grenache. 700m boven de zeespiegel krijgt de
Cannonau op de granietachtige bodems zowel warmte als verkoeling, wat tot gecorseerde bewaarwijnen leidt, al dan niet
op hout gelagerd. Sedilesu beschikt zowel over jong aangeplant wijngaarden als over precelen van bijna een eeuw oud.
Ze tekenen voor een mooie productlijn waarbinnen slechts één druivensoort voor een grote variëteit garant staat.

2013
2011
2010

Mamuthone

100% Cannonau

DOC Cannonau di Sardegna

12 maand gerijpt op hout

Carnevale

100% Cannonau

DOC Cannonau di Sardegna

16 maand gerijpt op hout

Ballu Tundu

100% Cannonau

DOC Cannonau di Sardegna

24 maand gerijpt op hout

p. 18

11,45 13,85
17,35 20,99
24,54 29,69

prijslijst 2021

Franse wijnen
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Champagne
De Champagne-streek, in het koele noorden van Frankrijk, wordt
gekenmerkt door zijn diepe kalkbodems waarop Chardonnay, Pinot
Noir en Pinot Meunier groeien. Typisch voor Champagne is de
natuurlijke tweede gisting op de fles (méthode traditionnelle) die de
belletjes en de specifieke edele aroma’s oplevert. Champagne heeft
een op-en-top Frans imago, al wordt die uitstraling vaak aangetast
door goedkopere Champagnes van middelmatige kwaliteit.
Hoewel Champagne de jongste jaren sterke concurrentie ondergaat
van mousserende wijnen uit andere landen, heeft het product nog
steeds zijn superieure imago weten te bewaren. Champagne blijft
dan ook een feestelijk product bij uitstek, dat in België, ondanks de
hoge accijnslast, nog steeds gretig wordt verbruikt.

CHAMPAGNE AUTRÉAU – Autréau is een familienaam die al sinds 1670 verbonden is met dorpje Champillon, in de
Vallée de la Marne. Sinds 1953 maakt de familie haar eigen Champagnes, gebaseerd op druiven die afkomstig zijn uit de
betere wijngaarden in de Vallée de la Marne en de Côte des Blancs. De meeste Cuvées zijn Premier Cru’s of Grand Cru’s
en doen die classificatie ook alle eer aan.

nvt
nvt
nvt
nvt

Autréau Brut Premier Cru

40% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier, 20% Chardonnay

AOC Champagne

15 maand op fles

Autréau Rosé Brut Premier Cru

85% Chardonnay, 15% Pinot Noir en Pinot Meunier

AOC Champagne

15 maand op fles

Autréau Réserve Brut Grand Cru

50% Chardonnay, 50% Pinot Noir

AOC Champagne

15 maand op fles

Autréau Blanc de Blancs Grand Cru

100% Chardonnay

AOC Champagne

15 maand op fles

20,25 24,50
21,70 26,26
21,70 26,26
22,45 27,16

CHAMPAGNE GONET – Pierre en Chantal Gonet, de kinderen van wijlen Philippe Gonet, zijn actief in Le Mesnil-sur-Oger,
het hart van de Vallée de la Marne, waar ze de zevende generatie van dit huis vertegenwoordigen. In 1990 beslisten ze
om de zaak van hun vader verder te zetten, nadat die vroegtijdig was overleden. Pierre vervult de rol van wijnmaker,
terwijl Chantal de marketing voor haar rekening neemt en het product in verschillende landen van de wereld tracht te
verkopen. De nadruk van de Champagnes Gonet ligt op de frisse mineraliteit, die op de karakteristieke terroir van Le
Mesnil-sur-Oger zo goed tot uiting komt. De complexiteit van Pinot Noir en Chardonnay krijgt de volle aandacht. Pinot
Meunier speelt een ondergeschikte rol.

nvt
nvt

Gonet Réserve Brut

60% Pinot Noir, 30% Chardonnay, 10% Pinot Meunier

AOC Champagne

15 maand op fles

Gonet Blanc de Blancs Brut

100% Chardonnay

AOC Champagne

15 maand op fles
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Loire
De Loire is de langste rivier van Frankrijk en ze doorstroomt het
land van oost naar west. Op haar kronkelende tocht naar zee snijdt
ze door de kalkhoudende heuvels van het Centre, waarna ze via de
glooiende terroir van Anjou en Touraine naar het estuarium van
Nantes stroomt, waar ze zich in de oceaan stort.
Langs haar oevers liggen tal van karakteristieke terroirs, die zo
verschillend zijn dat ze ook een brede waaier aan wijnen
voortbrengen. Van de fris minerale wijnen uit de hogere gronden tot
de fruitge wijnen van de laagvlakte. De Loire is ook de wieg voor
een aantal interessante mousserende wijnen, een verrassend
aanbod aan rode wijnen en rosé. Tot slot kunnen we niet om de
zoete wijnen van de Loire heen, vaak op basis van edelrot.

Anjou-Saumur – CHÂTEAU DE CHAMPTELOUP – In de beperkte zone van de Coteaux du Layon, langs de oevers van
het gelijknamige riviertje, krijgt de Chenin Blanc de kans om zich te koesteren in de late zomerzon. Wanneer de
ochtendmist in oktober de herfst inluidt en de namiddagzon de wijngaarden weer netjes opdroogt, kijgt de Botrytis
Cynerea, het ‘edelrot’, de kans om zich te ontwikkelen. De druiven van de Coteaux du Layon worden door deze
vriendelijke schimmel aangetast en leveren een geconcentreerd druivensap op, dat garant staat voor zoete wijnen.
Château de Champteloup maakt een licht zoete wijn, waarin de typische aroma’s van edelrot worden gebalanceerd met
fruitige en fris zurige aroma’s.

2017

Château de Champteloup

100% Chenin Blanc

AOC Coteaux du Layon

inox cuve

4

9,63

11,65

Bourgogne
De Bourgogne vormt een lange, smalle strook die zich van noord naar
zuid uitstrekt langs de Saône. Van de Chablis in het noorden tot de
Mâconnais in het zuiden vormt ze één van de meest gerenommeerde
wijnstreken van Frankrijk. Die reputatie is vooral te danken aan de
noordelijke Côte d’Or, waar de bijzonderste gastronomische wijnen
gemaakt worden.
De Bourgogne is een zeer versnipperd gebied, met tal van kleine
percelen, een uitgebreide reeks herkomstbenamingen en cru’s, wat de
zeldzaamheid van bepaalde wijnen nog vergroot. De prijzen hebben de
voorbije jaren een steile opmars gemaakt. Wij hebben uit het enorme
aanbod slechts één producent geselecteerd die representatieve wijnen
aanbiedt tegen een aanvaardbare prijs.

Côte d’Or – BOUCHARD – Het wijnhuis Bouchard werd opgericht in 1731 en heeft dus al een hele geschiedenis achter de
rug. Negen generaties van dezelfde familie hebben in verschillende deelregio’s van de Bourgogne wijnen verbouwd. Zij
kennen hun terroirs als de beste en bieden een rijke verscheidenheid aan Bourgognewijnen van de beste appellaties.
Hoewel Bouchard vanzelfsprekend uitpakt met zijn topappellaties, mag niet uit het oog worden verloren dat dit huis ook
zeer degelijke instap-Bourgognes maakt.

2016

Mâcon-Lugny ‘St-Pierre’

100% Chardonnay

11,28 13,65

100% Chardonnay

37,15 44,95

100% Pinot Noir

20,62 24,95

100% Pinot Noir

36,78 44,50

AOC Mâcon-Lugny
2015

Meursault ‘Les Clous’
AOC Meursault

2016

Mercurey
AOC Mercurey

2015

Gevrey-Chambertin
AOC Gevrey-Chambertin

p. 21
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Bordeaux
Bordeaux beslaat zowat de gehele provincie Aquitaine aan de
Atlantische kust en staat van oudsher bekend als leverancier van
kwaliteitswijnen. De regio wordt beschut tegen de oceaanwind door
de bossen van de Landes. Grote rivieren zoals de Garonne en de
Dordogne, die samenvloeien in de Gironde, regelen de temperatuur
en zorgen voor een wijngezind klimaat. Op de linkeroever van de
rivieren drukt de Cabernet Sauvignon zijn stempel op de wijnbouw.
Op de rechteroever is die rol weggelegd voor de Merlot. Bordeaux
produceert ook schitterende witte wijnen, waaronder unieke en
kostbare zoete wijnen.
De voorbije jaren is de prijs van de Bordeaux-wijnen, vooral dan de
bekendere namen, dramatisch gestegen.

Beste klant,
De opening van nieuwe wereldwijde markten voor Bordeauxwijnen heeft geleid tot een nooit gezien prijsopbod. Jammer
genoeg ligt de aankoop van de betere Bordeauxwijnen daardoor buiten het bereik van de modale wijnconsument. Als
bescheiden wijnhandel wensen wij niet mee te doen in dit opbod. Dit betekent niet dat wij de Bordeauxwijnen de rug
toekeren. Wij hebben toegang tot de distributie en verdelen deze wijnen op bestelling. Wie op zoek is naar een specifieke
Bordeauxwijn of –appellatie, mag ons steeds contacteren. Wij zijn graag bereid om te informeren naar de beste
voorwaarden voor uw favoriete Bordeauxwijn en wij garanderen een snelle en efficiënte levering.
Entre-Deux-Mers - CHÂTEAU TOUR MIRAMBEAU – Dit kasteel behoort toe aan de familie Despagne, van wie JeanLouis een belangrijke stap zette om het zijn huidige kwalitatieve status te geven. Na zijn ervaringen in Afrika en Amerika,
waar hij als oenoloog internationale ervaring opdeed, begon hij in de Entre-Deux-Mers aan de productie van
kwaliteitsvolle Bordeauxwijnen. Ondertussen hebben zijn dochter en zoon de fakkel overgenomen. Zij zetten de
inspanningen voort om vanuit een modern gerunde wijngaard en met vele decennia van familiale ervaring een product
neer te zetten dat het beste van Bordeaux in zich draagt.

2019

Château Tour Mirambeau Blanc

50% Sauvignon Blanc, 50% Sémillon

AOC Bordeaux Supérieur

Inox cuve

8,10

9,80

Entre-Deux-Mers - CHÂTEAU CHAPELLE D’ALIENOR (BY LA GAFFELIERE) – Het zijn de makers van Clos la Gaffelière,
een St-Emilion Grand Cru, die zich ontfermen over de productie van dit kasteel in de Entre-Deux-Mers. De kwaliteit van
St-Emilion wordt hier geprojecteerd op een wijn van een ‘kleinere’ appellatie, die als Bordeaux Supérieur op de markt
komt.

2016

Château Châpelle d’Aliénor

65% Merlot, 25% Cab Sauvignon, 10% Cab Franc

AOC Bordeaux Supérieur

16 mnd eik

11,53 13,95

Pomerol - CHÂTEAU LA COMMANDERIE – Château la Commanderie is misschien wel de grootste klassieker onder de
wijnen van Lalande-de-Pomerol. Het domein ontleent zijn naam aan de Ridders van St-Jan van Jeruzalem, die er in de
12e eeuw onderdak boden aan bedevaarders op weg naar Compostella. De wijngaard ligt in de vallei van de Isle en is
aangeplant met Merlot en Cabernet Sauvignon. De wijn van Château La Commanderie, die een brede distributie kent,
levert misschien geen grote verrassingen in het glas, maar is wel een zekerheid wanneer het op kwaliteit aankomt. Het
domein kwam recent in Chinese handen. Benieuwd wat dat geeft…

2018

Château La Commanderie

75% Merlot, 20% Cab Sauvignon, 5% Cab Franc

AOC Lalande-de-Pomerol

Franse eik, 30% nieuw

p. 22
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St-Emilion - CHÂTEAU PEYMOUTON (Grand Cru) – Château Peymouton is het tweede label van het prestigieuze
Château Laroque, een Grand Cru Classé met een hele reputatie in St-Emilion. Het domein ligt in dezelfde gemeente en
kan ook terugvallen op dezelfde expertise en kwaliteitszin als zijn grotere broer. De wijnen van Château Peymouton zijn
iets soepeler en ronder dan die van Laroque, en ze hebben een minder prominente houttoets. Dit alles maakt van deze
St-Emilion, die toch wel de Grand Cru-status kreeg, een vlotte en aangename wijn maakt met een gunstige prijskwaliteitsverhouding.

2017

Château Peymouton

80% Merlot, 20% Cabernet Franc

AOC St-Emilion Grand Cru

12 mnd eik

12,81 15,50

Médoc - CHÂTEAU GRAND BERTIN DE SAINT CLAIR – Dit domein ligt op gronden die gekenmerkt worden door een
bovenlaag van grind en kiezel op een ondergrond van mineraalhoudend zand. De stenen geven de warmte die ze overdag
opslaan, ’s nacht terug aan de druivenstokken. Daarmee is de parallel groot met de betere terroirs van de Haut-Médoc,
verder naar het zuiden gelegen. In de wijngaarden wordt bewust gras gezaaid, zodat de stokken moeten concurreren
tegen het onkruid en dieper moeten wortelen, in de mineraalrijke ondergrond. De wijnen odnergaan een rijping in
barrique van ongeveer een jaar.

2016

Château Grand Bertin de Saint Clair

60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot

AOC Médoc

12 mnd eik

8

9,30

11,25

Languedoc
De Languedoc-Roussillon is een grote regio die zich uitstrekt langs de
Middellandse Zee, van Nîmes tot de Pyreneeën. In dit mediterrane
klimaat genieten de druiven van veel zon, wat de stijl van de meeste
wijnen beïnvloedt. De regio kenmerkt zich eveneens door zijn grote
aantal druivensoorten, tal van appellaties en verschillende wijnstijlen.
De Languedoc-Roussillon produceert nog heel wat landwijnen. De
regio ging lange tijd gebukt onder een negatief imago, dat te wijten
was aan de middelmatige kwaliteit die de streek kenmerkte tot diep in
de jaren ’70. Tegenwoordig leveren tal van wijnbouwers doorgedreven
inspanningen om de kwantiteit te beperken en de kwaliteit te
verhogen, vaak met verbluffende resultaten. Nergens in Frankrijk
dienen herkomstbenamingen dan ook zo gerelativeerd te worden.

Vin de Pays – FRANCOIS LURTON – François Lurton, een telg uit de beroemde wijnbouwersfamilie uit Bordeaux, heeft
zijn horizonten al vele jaren geleden verbreed. Behalve in Spanje en Portugal is Lurton ook actief in de nieuwe wereld. Hij
is voortdurend op zoek naar domeinen in regio’s die een grote typiciteit uitstralen, en waar hij moderne wijnen kan
produceren voor een groot publiek. Ten noorden van de Pyreneeën, verspreid over de Languedoc en de Sud-Ouest, bezit
Lurton meer dan 20 ha wijngaard waarop hij de lokale variëteiten verbouwt, maar waar ook plaats blijkt voor
internationale druivensoorten. Wij kiezen voor de Janeil-lijn omdat zij eerlijke en smaakvolle wijnen biedt tegen een zeer
aanvaardbare prijs.

2019
2019

Terres Fumées Gros Manseng-Sauvignon

80% Gros Manseng, 20% Sauvignon Blanc

IGP Côtes de Gascogne

inox cuve

Terres Fumées Rouge

100% Merlot

IGP Pays d’Oc

inox cuve
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7,20
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Vin de Pays – LUC PIRLET – De wijnmakerij van Luc Pirlet, die oorspronkelijk actief was in de Champagnestreek maar
uitweek naar het zuiden, biedt een brede waaier aan wijnen, zowel in monocepage als blends. De wijngaarden liggen
verspreid over een grotere regio tussen Narbonne en Limoux, en omvatten percelen met verschillende microklimaten, wat
een rijke keuze biedt aan de wijnmakers zelf. De kelders zijn modern ingericht, en bieden zowel onderdak aan
gloednieuwe vergistingsinstallaties als aan rijpingsgedeeltes. Luc Pirlet is er in de eerste plaats op uit om de typiciteit van
de cepages aan bod te laten komen, en dat levert karaktervolle kwaliteitswijnen die scoren bij diverse gelegenheden.

2019
2018
2018

Chardonnay ‘Les Barriques’

100% Chardonnay

IGP Pays d’Oc

9 maand eik (50% nieuw)

Pinot Noir Réserve

100% Pinot Noir

IGP Pays d’Oc

12 maand eik

Merlot ‘Les Barriques’

100% Merlot

IGP Pays d’Oc

12 maand eik (50% nieuw)

7,15

8,65

8,06

9,75

7,23

8,75

Vin de Pays – BRUNO ANDREU – Bruno Andreu is een telg uit een wijnmakersfamilie. Na enkele decennia zelf als
wijnmaker aan de slag te zijn geweest, besliste hij zijn eigen merken op de markt te brengen. De bedoeling is om de
verschillende gezichten van de regio te laten zien: van frisse, fruitige wijnen tot karaktervolle, houtgelagerde
topproducten. Behalve zijn eigen lijn brengt Bruno Andreu ook wijnen op de markt van domeinen voor wie hij het proces
van het wijnmaken begeleidt. De passie die Bruno uitstraalt, vertaalt zich ook in zijn wijnen. Welke categorie ook, het zijn
stuk voor stuk kwaliteitsvolle producten, die de Languedoc mee op de kaart hebben gezet.

2019
2019
2018

2018

2019
2019

2018
2018

Maison Les Prunelles Sauvignon

100% Sauvignon Blanc

IGP Pays d’Oc

inox cuve

Maison Les Prunelles Grenache-Syrah

50% Syrah, 50% Grenache

IGP Pays d’Oc

inox cuve

Maison Les Prunelles Cabernet

100% Cabernet Sauvignon

IGP Pays d’Oc

inox cuve

Les Prunelles de Montblanc Fut

40% Grenache, 40% Syrah, 20% Mourvèdre

AOP Languedoc

9 maand eik

Coquelicot Vignoble Sauvage Bio

100% Viognier

Vin de France

inox cuve

Coquelicot Vignoble Sauvage Bio

100% Syrah

IGP Côtes Catalanes

9 maand eik

Elixir

70% Roussanne, 30% Viognier

AOP Languedoc

12 maand eik

Elixir

60% Syrah, 40% Grenache

AOP Languedoc

12 maand eik

5,66

6,85

5,66

6,85

5,66

6,85

7,98

9,65

9,46 11,45
9,46 11,45

10,29 12,45
10,29 12,45

Corbières – CHÂTEAU FONTARÈCHE – Château Fontarèche is een uitgestrekt domein met 160 ha wijngaarden,
gedeeltelijk in de appellatiezone Corbières en gedeeltelijk in de zone van de Vin de Pays. Arnaud de Lamy nam het in
2004 over van zijn grootvader, nadat hij zelf meerdere jaren de leiding had over het topkasteel La Conseillante in
Pomerol. Fontareche maakt moderne wijnen die toch zeer karakteristiek zijn voor hun terroir, en die de ruwe kracht en de
sierlijke elegantie van het land van de Catharen weerspiegelen. De witte monocépages geven een zeer zuivere expressie
van hun druivensoort. De rosé en de rode Corbières zijn qua prijs/kwaliteit niet te kloppen.

2019
2018
2019
2018

Domaine Fontarèche Chardonnay

100% Chardonnay

IGP Pays d’Oc

inox cuve

Domaine Fontarèche Viognier

100% Viognier

IGP Pays d’Oc

inox cuve

Domaine Fontarèche Rosé Tradition

40% Syrah, 40% Grenache, 20% Picpoul Noir

AOC Corbières

inox cuve

Château Fontarèche Pierre Mignard

40% Mourvèdre, 30% Carignan, 30% Grenache, Syrah

AOC Corbières

12 maand eik

p. 24

5,62

6,80

5,62

6,80

4,95

5,99

6,24

7,55
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Geschenkverpakkingen
jhuuuuuuuuuuuuuuuu

Kartonnen draagtas, 1 fles

0,95

1,15

1,35

1,63

1,65

2,00

3,75

4,54

4,60

5,57

9,45

11,43

9,45

11,43

14,75

17,85

14,75

17,85

Kartonnen vouwdoos
Kartonnen draagtas, 2 flessen
Kartonnen vouwdoos met handvat
Kartonnen draagtas, 3 flessen
Kartonnen vouwdoos met handvat

Houten kistje met schuifdeksel, 2 flessen
Massief houten kistje, triplex schuifdeksel
Houten kistje met schuifdeksel, 3 flessen
Massief houten kistje, triplex schuifdeksel

Wijnkoeler acryl 2 flessen
Kunststof ijsemmer, wit & transparant
Wijnkoeler acryl 2 flessen
Kunststof ijsemmer, champagnekleur & wit
Wijnkoeler acryl 3 flessen
Kunststof ijsemmer, wit & transparant
Wijnkoeler acryl 3 flessen
Kunststof ijsemmer, zwart & wit

p. 25
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Disclaimer
Deze prijslijst vervangt alle voorgaande versies.
Wij hebben er de grootste zorg voor gedragen om mogelijke fouten in deze prijslijst uit te sluiten. Dit
betekent niet dat er geen verschillen kunnen bestaan tussen de vermelde gegevens en de realiteit.
Vermelde jaartallen kunnen uitgeput raken en vervangen worden door nieuwe, de samenstelling van de
wijnen en de aard van de rijping kunnen veranderen volgens de keuze en het inzicht van de wijnmaker.
Bepaalde wijnen kunnen uit het aanbod verdwijnen.
De vermelde prijzen zijn afhankelijk van de marktomstandigheden en kunnen derhalve fluctueren. Hoewel
indicatief zijn ze geenszins bindend.
Campodivino kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige afwijkingen ten opzichte
van de in deze prijslijst opgenomen gegevens.

Algemene voorwaarden
De prijsopgave geldt slechts onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Bestellingen zijn onderworpen aan de beschikbaarheid van de producten en derhalve niet bindend.
Indien een bestelling opgezegd wordt, is de koper aan de verkoper een vergoeding verschuldigd die 20%
bedraagt van het nettobedrag van de bestelling, als vergoeding voor geleden verlies en gederfde winst.
Bestellingen voor een minimumbedrag van 250 EUR exclusief BTW worden franco geleverd op één adres in
België. Voor bestellingen onder dit bedrag wordt een leveringskost aangerekend, die afhankelijk is van de af
te leggen afstand. De tarieven kunnen te allen tijde bij de verkoper worden opgevraagd.
De conformiteit van de goederen dient bij levering gecontroleerd te worden. Nadien worden geen klachten
meer aanvaard. In geval van niet-conformiteit worden enkel de foutief geleverde goederen vervangen,
zonder verdere schadevergoeding. Dezelfde regel geldt voor eventuele verborgen gebreken. Gevolgschade
jegens derden wordt contractueel uitgesloten.
Betalingen dienen contant te gebeuren bij levering, tenzij anders overeengekomen. In geval van nietbetaling binnen de voorziene termijn vervallen in de eerste plaats eventuele toegestane kortingen.
Vervolgens is de koper aan de verkoper, vanaf het verstrijken van de vervaldatum, van rechtswege en
zonder enige ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd van 15% per jaar op het gefactureerde bedrag,
met een minimum van 25 EUR excl BTW.
Een adreswijziging kan niet ingeroepen worden als geldig excuus voor het niet-ontvangen van een factuur of
het laattijdig indienen van een klacht.
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de factuur.
Facturen kunnen slechts geldig gecontesteerd worden binnen een termijn van 5 dagen.
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.
Toegestane kortingen:

2% op bestellingen vanaf 400 EUR exclusief BTW
3% op bestellingen vanaf 600 EUR exclusief BTW
5% op bestellingen vanaf 800 EUR exclusief BTW

Elke bestelling houdt een aanvaarding in van deze algemene voorwaarden, zoals ook vermeld op onze
factuur.

p. 26
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Contactgegevens

Campodivino
St-Katharinastraat 188
2870 Puurs-Sint-Amands
T: 03 886 52 34
M: 0475 43 43 31
info@campodivino.be
www.campodivino.be
www.facebook.com/Campodivino
BTW: BE 0895 764 712
Accijns: BE 2A 000 10 17 00
IBAN: BE74 0014 4614 4607
BIC: GEBABEBB

Wij aanvaarden alle courante bank- en kredietkaarten

Campodivino is een commerciële benaming van Vino & Verbo GCV
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