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Een ode aan de rosé uit de Languedoc!

De Ôde rosé van het prestigieuze Château Capitoul is een ode aan 

het departement Aude. Dit uitzonderlijke terroir van dennen, heide 

en kreupelhout wordt sterk beïnvloed door maritieme invloeden. Dit 

resulteert in frisse wijnen.

De druiven voor deze prachtige rosé worden in de koudste uren van 

de nacht geplukt en direct - zuurstofvrij - geperst, om zo optimaal 

behoud van aroma’s te garanderen. Deze blend draagt bij aan een 

rosé met een mooie complexiteit en is een combinatie tussen frisse, 

fruitige tonen en kruidige geuren.

Lichtroze van kleur met een sprankeling. Aromatische complexiteit, in de neus klein 

rood fruit en citrus die evolueren naar bloemige tonen. In de smaak fruitig, kruidig 

en met een minerale dimensie die de wijn zijn karakter geeft. 

Château CAPITOUL 
Ôde Rosé

Rosé, rosé en nog meer rosé

633110 Château Capitoul Ôde Rosé 75 cl. NIEUW!

Artikel Omschrijving Land / Streek

Frankrijk / LanguedocRosé

Soort

Ode AOP Languedoc
Frankrijk – Languedoc



De naam Aresan is afgeleid van het oprichterskoppel; Arena en Sanchez. De 160 hectare grote 

wijngaard van Castillo de Aresan is makkelijk te bereiken en ligt op 230 kilometer van Alicante,

Het Château Henri Bonnaud ligt in het plaatsje Le Tholonet aan de 

voet van de beroemde Montagne Saint Victoire in de Provence. 

Een frisse en goed uitgebalanceerde rosé met aroma’s 

van kersen en rode bessen. Fruitig en levendig met 

hints van aardbeien en aangename zuren.

Steff
Rosé Earl de Pecourt Provence 
Biologisch 

634089
634080

Steff Rosé Earl de Pecourt Provence Biologisch 75 cl.
Terre Promise Rosé Provence Biologisch 75 cl.

Artikel Omschrijving

638973 Castillo de Aresan Rosé Garnacha - Cabernet  75 cl.

Artikel Omschrijving Land / Streek

Spanje / ValenciaRosé

Soort

Land / Streek

Frankrijk / Provence
Frankrijk / Provence

Rosé
Rosé

Soort

TERRE PROMISE
Rosé Provence 
Biologisch 

Fruitige rosé met glanzende 

zilveren tinten. Aromatisch 

met een soepel mondgevoel. 

Een zeer uitgebalanceerde

wijn met een lange afdronk.

Mooi helder lichtroze van kleur met een fruitige neus van aardbei, framboos

en bes en een vleugje witte peper. In de mond zeer fris en levendig.

Castillo de Aresan 
Rosé Garnacha - Cabernet Biologisch / Vegan

Valencia en Madrid. Dankzij het klimaat en de geografisch gunstige ligging op 750 meter hoogte, is het voor Aresan

mogelijk om hun druiven 100% organisch te verbouwen. Daarnaast worden er geen dierlijke eiwitten gebruikt om 

de wijn te filteren. Dit maakt de wijn ook nog eens 100% vegan. Castillo de Aresan produceert grotendeels rode 

wijnen; slecht 15% van de druiven wordt besteed om witte wijn van te maken. Zowel de vinificatie als het bottel 

proces vinden plaats op het eigen domein.

Château Henri Bonnaud
Frankrijk – Provence

CASTILLO DE ARESAN
Spanje – Valencia



De wijngaarden van Castel Barry strekken zich uit van Narbonne tot Nîmes 

met als centrum Montpeyroux, tegen de eerste hellingen van de Cévennes. 

De bodem bestaat uit drie onderscheidende zones: kalksteen, klei en kiezel. 

De druiven worden ’s nachts geplukt en direct geperst. De temperaturen 

worden gecontroleerd koud gehouden om maximale extractie te verkrijgen.

Prachtige licht zalmroze 

kleur, kenmerkend voor 

de Provence en dit gebied. 

In de geur mooi rood fruit 

als frambozen en aardbei 

en wat kruidigheid. De 

smaak is mooi in balans, 

vol fruit en fris.

Solval
Rosé

Heldere kleur met een roze

gloed. In de neus rood fruit

als frambozen en aardbei. 

De smaak is mooi in balans.

Des Plages 
Rosé

633922
633923
655542

Castel Barry Solval Rosé 75 cl.
Castel Barry Solval Rosé (magnum) 150 cl.
Castel Barry Des Plages Rosé 75 cl.

Artikel Omschrijving Land / Streek

Frankrijk / Narbonne
Frankrijk / Narbonne
Frankrijk / Narbonne

Rosé 
Rosé
Rosé

Soort

De Languedoc is al eeuwen een regio waar druiven groeien en wijn wordt 

verbouwd. Toch heeft het wijngebied de afgelopen 30 jaar een verandering 

doorgemaakt. Belangrijke verbeteringen in de kwaliteit van de productie, 

in het bijzonder de aparte vinificatie, hebben geleid tot steeds meer 

wereldwijde erkenning voor de expressieve wijnen uit de Languedoc. De 

wijngaarden zijn geherstructureerd en richten zich op de vier belangrijkste 

rassen voor rode wijnen; Syrah, Mourvedre, Grenache en Cabernet Sauvignon.

Verfrissende, fruitige rosé met aroma’s van 

rood fruit en de sappige smaak van aardbeien.

SOLAIS
Rosé

621937 Solais Rosé Cabernet Grenache 75 cl.

Artikel Omschrijving Land / Streek

Frankrijk / LanguedocRosé

Soort

Castel Barry 

Solais

Frankrijk – Narbonne

Frankrijk – Languedoc



Domaine de Marotte ligt aan de voet van de Mont Ventoux. Tussen

de wijngaarden staat een verstevigde kloosterboerderij – een 

zogenaamde Mas – die stamt uit het eind van de 16e eeuw. 

Vroeger werd er voornamelijk groente en fruit verbouwd rondom 

de Mas. 

In 1998 verhuisde het Nederlandse echtpaar Daan en Elvire van 

Dijkman met hun een jaar oude zoontje, Niels, naar Frankrijk. 

Later werden hier ook Eline, Luc en Jules geboren. Het 

boerderijleven heeft van hen een hecht gezin gemaakt. Altijd 

samen werken, eten, drinken, lachen, huilen, afzien, genieten, 

delen, leren en nog veel meer.

Het domaine kent veel verschillende grondsoorten. Op het 

zuid-plateau is de grond rijk aan ijzer, zand, kiezels en keien. 

Deze grond heeft als voordeel dat er in natte jaren hele mooie en

gezonde druiven geoogst kunnen worden omdat het overvloedige

water snel wegzakt. Op de noordkant van het domaine is de 

grond heel kleiachtig. Deze grond zorgt juist in droge jaren weer 

voor mooie druiven. 

Bij Domaine de Marotte werken ze al jaren biologisch. ‘’Dat vinden

wij heel belangrijk want wij hebben deze aarde slechts te leen van

onze kinderen. Daarom moeten wij er zo goed mogelijk voor zorgen’’

aldus het stel.

Cuvée Luc is een lekkere frisse en 

complexe witte wijn. De aroma’s 

van bloesem, citrusfruit en abrikoos 

vliegen het glas uit. In de mond is 

deze wijn mooi evenwichtig en hij 

heeft een verrassend lange afdronk.

Domaine de Marotte 
Cuvée Luc Blanc Vdp  

In de geur herken je aroma’s van 

rood fruit zoals aardbei en framboos 

maar ook wat vanille en laurier. De 

smaak sluit daar naadloos op aan 

met dezelfde impressies. Verder is de 

Cuvée Jules vol en levendig en heeft 

hij een lange afdronk. Bovendien is 

deze rosé – in tegenstelling tot de 

meeste rosés – makkelijk 2 tot 3 jaar 

houdbaar.

Domaine de Marotte 
Cuvée Jules Rosé Vdp  

627036
627035

627037

627040
627041
627042
627043
627044

Domaine De Marotte Cuvée Luc Blanc Vdp 75 cl.
Domaine De Marotte Cuvée Viognier Vdp  75 cl.

Domaine De Marotte Cuvée Jules Rosé Vdp 75 cl.

Domaine De Marotte Cuvée Petit Marotte Rouge Vdp 75 cl.
Domaine De Marotte Cuvée Niels Rouge AOP Ventoux 75 cl.
Domaine De Marotte Cuvée Vieilles Vignes Ventoux 75 cl.
Domaine De Marotte Cuvée Eline Ventoux Rouge 75 cl.
Domaine De Marotte Cuvée Jubile Prestige Ventoux 75 cl.

Artikel Omschrijving Land / Streek

Frankrijk / Ventoux
Frankrijk / Ventoux

Frankrijk / Ventoux

Frankrijk / Ventoux
Frankrijk / Ventoux
Frankrijk / Ventoux
Frankrijk / Ventoux
Frankrijk / Ventoux

Wit
Wit

Rosé

Rood
Rood
Rood
Rood
Rood

Soort

DOMAINE DE MAROTTE
Frankrijk – Ventoux 



De energieke leiding van deze wijngaard huurt de top-oenoloog João 

Portugal Ramos in voor het maken van de wijn. Hij wordt gezien als een 

man met een visie, geweldige kennis en bovenal gouden handen. Het 

inhuren van Portugal Ramos blijkt een perfecte zet te zijn; hij weet de 

optimale combinatie tussen fruit, kruiden en eikenhout te ontwikkelen. 

Hierdoor zijn de wijnen modern, fris, zuiver en verfijnd en hebben ze een 

sterke identiteit die hen duidelijk onderscheidt van wijnen uit andere 

landen. 

De Vinha Fria valt in de categorie van de populaire laag alcoholische 

wijnen en bevat 9.5% alcohol. Voor deze frisse wijnen worden druiven van 

de koudste plekken in Sétubal gebruikt, zodat de pure fruitsmaken goed 

behouden blijven.

Witte wijn met nuances van 

citrus en een zeer florale neus. 

Fris, fruitig en iets kruidig.

Vinha Fria 
Branco

Levendige rosé met aroma’s

van aardbeien en framboos.

Goede zuren met een zeer 

verfijnde afdronk.

Vinha Fria 
Rosé  

laag alcoholische WIJNEN

643540

643541

Vinha Fria Branco 75 cl.

Vinha Fria Rosé 75 cl.

Artikel Omschrijving Land / Streek

Portugal / Sétubal 

Portugal / Sétubal

Wit

Rosé

Soort

Portugal – Peninsula de Sétubal 

Isidro de Pegoes  Vinha Fria 



De Bonfils-familie is al sinds 1870 actief in de wijnproductie. Deze 

generatielange passie en toewijding hebben geresulteerd in een 

verzameling van 23 bekroonde wijnhuizen, voornamelijk in de Franse 

Languedoc, Château Mas Delatour is hier één van. De druiven groeien op 

een ondergrond die rijk is aan kalksteen, er wordt nog traditioneel met 

de hand geplukt en de vinificatie vindt in kleine partijen plaats in stalen 

vaten. Dit resulteert in elegante, subtiele maar toch krachtige wijnen.

Lichtroze rosé met een aangename 

kruidigheid. De pluk vindt ‘s nachts 

plaats. De schillen zijn kort in contact 

geweest met het sap gevolgd door de 

fermentatie op lage temperatuur van 

enkele uren. Hierdoor behoudt de wijn 

zijn frisse aroma’s.

Mas Delatour 
IGP Pays D’Oc Rosé

Robijn rood van kleur met tonen van

violet. In de neus rijp rood en zwart

fruit. In de mond smaken van rode bes,

blauwe bes, bramen en drop. 

Aanhoudende elegante afdronk.

Mas Delatour 
IGP Pays D’Oc Rouge

Aantrekkelijk lichtgeel van kleur. In de neus 

floraal met tonen van perzik. In de mond 

fris, aanhoudend en tonen van gedroogde 

steenvruchten.

Mas Delatour 
IGP Pays D’Oc Blanc

631115

631116

631117

Mas Delatour IGP Pays D’Oc Blanc 75 cl. NIEUW!

Mas Delatour IGP Pays D’Oc Rosé 75 cl. NIEUW!

Mas Delatour IGP Pays D’Oc Rouge 75 cl. NIEUW!

Artikel Omschrijving Land / Streek

Frankrijk / Languedoc

Frankrijk / Languedoc

Frankrijk / Languedoc

Wit

Rosé

Rood

Soort

Mas DElatour 
Frankrijk – Languedoc



Veneto is één van de grootste wijn producerende 

gebieden van Italië. Het klimaat is warm met 

gematigde regenval. Een hogere ligging brengt 

verkoeling, waardoor de wijngaarden in de 

voetheuvels een groot verschil tussen dag- en 

nacht temperatuur kennen, terwijl briesjes van 

het Gardameer de wijngaarden in het westen 

van het gebied verkoelen. De vlakte heeft veel te 

maken met vochtige lucht en mist van de Po. De 

vruchtbare vlakte is een bron voor druiven als 

Pinot Grigio en de welbekende Glera druif, die 

goed tegen deze omstandigheden bestand zijn. 

Door de verkoeling, vruchtbare bodem en zon 

komen hier fruitige wijnen vandaan.

De wijn ondergaat een gekoelde fermentatie onder 

druk. Na drie maanden in roestvrij stalen tanks wordt

de Charmat methode toegepast. Dit houdt in dat de

tweede vergisting niet in de fles, maar in het roestvrij

stalen vat plaatsvindt.

Deze prosseco is strogeel van kleur met groene tonen.

In de neus verfijnd, half-droog en fruitig. In de mond

fris, fruitig en een aangename structuur.

Ponte Villoni 
Prosecco Spumante Extra Dry

615030
615032

Ponte Villoni Prosecco Spumante Extra Dry (piccolo) 20 cl.
Ponte Villoni Prosecco Spumante Extra Dry 75 cl.

Artikel Omschrijving Land / Streek

Italië / Veneto
Italië / Veneto

Mousserend
Mousserend

Soort

De streek Puglia, in het zuiden van Italië, staat bekend om zijn 

mooie Primitivo’s. Puglia wordt vanuit het westen ingesloten door

de Middellandse Zee en vanuit het oosten door de Adriatische Zee.

Dit zorgt voor een typisch klimaat van hete, droge zomers en natte,

milde winters. De druiven voor deze wijn worden geoogst

op het moment dat ze een hele mooie 

geconcentreerde kleur, voldoende tannines

en de perfecte balans tussen suikers en 

zuren hebben. Fermentatie vindt plaats 

op een gecontroleerde temperatuur tussen

de 27 en 30°C. Na een malolactische 

vergisting rijpt de wijn gedurende zes 

maanden verder op roestvrij stalen tanks.

Nero Marone 
Primitivo IGP

Deze Primitivo is robijnrood van kleur 

met tonen van violet. In de neus zeer 

expressief met intense tonen van rijp 

zwart fruit, aardbeienjam en kruiden 

en in de mond geconcentreerd met 

complexiteit. De wijn is rijk, vol en rond.

638020 Nero Marone Primitivo IGP 75 cl.

Artikel Omschrijving Land / Streek

Italië / PugliaRood

Soort

Ponte Villoni 

Nero Marone 

Italië – Veneto 

Italië – Puglia 

Ook verkrijgbaar in piccolo flesjes! 



Rutini Wines werd in 1925 de eerste wijnmakerij die wijngaarden plantte 

in de Uco Valley; tegenwoordig één van de belangrijkste wijngebieden 

van Argentinië. 

Mariano Di Paola, een sleutelfiguur in de Argentijnse wijnindustrie, is 

sinds 1993 de belangrijkste wijnmaker in de Rutini Winery. Gepassioneerd 

door de wijnstokken en genietend van wandelingen in de wijngaard 

volgt hij continu hoe de toekomstige oogst evolueert. Hij is betrokken 

bij alle wijnbereidingsprocessen van het wijnhuis en zijn verlangen 

naar verbetering is constant. Zijn werk is gericht op het bereiken van 

verfijnde wijnen. Voor hem is de beste oogst dan ook altijd de volgende.

Deze Classic Malbec rosé wordt gemaakt

zoals in de Provence; dit geeft de klasse

en finesse van deze rosé aan. Deze roze

kleurige wijn met koperachtige hints 

bevat vanille, kers, aardbei en bes in de

neus. In de mond vriendelijk en verfijnd

met een verfrissende droogheid. Een 

lekkere doordrink rosé.

RUTINI
San Felipe Classic Malbec Rosé

DE NIEUWE WIJNEN VAN RUTINI

Robijnrood van kleur met tonen van 

violet. In de neus vanille, cacao, rijp 

rood fruit, mint en eucalyptus. In de 

mond sappige tannines, zwarte olijven 

en een lange afdronk.

RUTINI
Barrel Select Cabernet Sauvignon

Deze goudgeel gekleurde wijn is in de neus intens 

fruitig en bevat een hint van vanille. In de mond 

tropisch fruit, vanille en complexiteit gevolgd 

door een lange, aangename afdronk. Een prachtig 

gebalanceerde witte Chardonnay.

RUTINI
Coleccion Chardonnay

657075

657077
657082
 
657080

657081

Rutini San Felipe Classic Malbec Rosé 75 cl. NIEUW!

Rutini San Felipe Barrel Select Torrontes 75 cl. NIEUW!
Rutini San Felipe Barrel Select Cabernet Sauvignon 75 cl. NIEUW!
 
Rutini Coleccion Chardonnay 75 cl. NIEUW!

Rutini Coleccion Cabernet Merlot 75 cl. NIEUW!

Artikel Omschrijving Land / Streek

Argentinië / Mendoza

Argentinië / Mendoza
Argentinië / Mendoza

Argentinië / Mendoza

Argentinië / Mendoza

Rosé

Rood
Rood

Wit

Rood

Soort

Bodegas Rutini Wines 
Argentinië – Mendoza, Uco Valley 



David Ermel is een eeuwenoud familiebedrijf. De oorsprong van dit wijnhuis

in de Elzas gaat terug tot 1795. Sinds het moment van oprichting gaat het 

wijnhuis over van vader op zoon, waarbij alle eigenaren één ding gemeen 

hebben; hun passie voor wijn. Sylvie en Jean David namen het wijnhuis in

1990 over van hun ouders. In 2015 traden hun zoons David en François 

toe tot het familiebedrijf. De wijngaarden van David Ermel strekken zich 

uit van Hunawihr tot Ribeauvillé en beslaan zo’n 14 hectare. Het gebied 

bevindt zich in een zonnig en warm semi-continentaal klimaat, met zeer 

weinig regen (slechts 500 tot 600 mm per jaar).

De druiven worden geoogst in oktober. Alleen de gezonde druiven worden

zachtjes gekneusd en weken gedurende een aantal uren in op de druiven-

schillen. In zijn dagelijkse werkzaamheden heeft David slechts hulp van één

persoon. Dit wil hij ook zo houden om volledige controle te kunnen blijven

houden over zijn wijnen en de productieprocessen. David werkt alleen met 

hand geplukte druiven. Daardoor blijft zijn productie beperkt, maar de 

kwaliteit van constant hoog niveau.

Stevige, volle smaak met aroma’s van 

peer, rode appel, grapefruit, hooi en 

wilde bloemen. Uitstekend in balans, 

fris, intens en met levendige zuren. In

de afdronk zachte tonen van mineralen.

David Ermel
Pinot Blanc

Lekker voor bij de Asperges 

Geuren van peer en appel, met op de 

achtergrond hints van bloemen en citrus.

De structuur is droog, fris en toch zacht.

David Ermel
Pinot Gris

637018
637019
637022
637020
637021

637023

637024
637025

David Ermel Pinot Blanc 75 cl.
David Ermel Riesling 75 cl.
David Ermel Gewürztraminer 75 cl.
David Ermel Muscat 75 cl.
David Ermel Pinot Gris 75 cl.

David Ermel Pinot Noir 75 cl.

David Ermel Crémant d´Alsace Brut 75 cl.
David Ermel Crémant Rosé d´Alsace 75 cl.

Artikel Omschrijving Land / Streek

Frankrijk / Elzas
Frankrijk / Elzas
Frankrijk / Elzas
Frankrijk / Elzas
Frankrijk / Elzas

Frankrijk / Elzas

Frankrijk / Elzas
Frankrijk / Elzas

Wit
Wit
Wit
Wit
Wit

Rood

Mousserend
Mousserend

Soort

David Ermel 
Frankrijk - Elzas



De wijnbouw in Hongarije heeft een geschiedenis die zeker teruggaat tot 

de Romeinse tijd. Er is ruim 70.000 hectare aan wijngaarden te vinden en 

met gemiddeld 3,5 miljoen hectoliter per jaar staat Hongarije in Europa na 

Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Duitsland en Roemenië op de 7e plaats. 

Naast de internationale wijntypen, kent het land veel traditionele wijnen. 

Ongeveer twee derde van de wijnen is witte wijn. Hoewel een deel daarvan

min of meer zoet van smaak kan zijn, zijn het niet altijd typische dessertwijnen.

Belangrijke Hongaarse wijnen die internationale bekendheid genieten

zijn de Tokaji en de rode wijn (Egri) Bikavér, ook wel stierenbloed genoemd. 

In 1997 is de wijnwetgeving geheel herzien. Hongaarse wijnen krijgen nu 

vaak de naam van de streek gevolgd door de gebruikte druif.
Een Grüner Veltliner zoals 

het hoort; een neus met 

verse steenvruchten zoals

perzik en abrikoos, citrus-

vruchten en lichte hints van

witte peper. In de mond 

heerlijk fruitig met een

uitgebalanceerde zuurgraad.

CRAZY ANIMALS
Busybilly Grüner Veltliner  

646190
646191

646192

Crazy Animals Partybeast Pinot Grigio 75 cl.
Crazy Animals Busybilly Grüner Veltliner 75 cl. 

Crazy Animals Koiboy Merlot Rosé 75 cl.

Artikel Omschrijving Land / Streek

Hongarije / Pannon
Hongarije / Pannon

Hongarije / Pannon

Wit
Wit

Rosé

Soort

Crazy Animals 
Hongarije – Pannon 

Licht roze van kleur met geuren als 

rode bessen, aardbeien en frambozen. 

In de smaak verfrissende fruitigheid 

gecombineerd met een fijne kruidigheid.

Crazy Animals 
Koiboy Merlot Rosé

Deze elegante Pinot Grigio heeft 

mooie tonen van noten en rijp geel 

fruit. Fris in de mond gevolgd door 

een aanhoudende afdronk.

Crazy Animals 
Partybeast Pinot Grigio



Het huis Kobal plaatst de wijnen van de geselecteerde wijngaarden van 

Sloveens Stiermarken (Štajerska) op de wijnkaart van de wereld. Het 

merendeel van de wijnen komt van wijngaarden op de steile hellingen van 

Haloze, die voornamelijk uit mergel bestaan. De wijnstokken zijn gemiddeld 

meer dan 35 jaar oud. Net als het klimaat, de bodem en de locatie van 

de wijngaarden zijn Kobal-wijnen uitzonderlijk en uniek. Ze komen uit een 

koeler klimaatgebied en vertonen de variëteitseigenschappen prachtig. 

De wijnen vertellen het meest oprechte verhaal van de schepping van 

de natuur en menselijke creatieve interventie. Het resultaat van zo’n 

harmonieuze relatie is een wijn die alle receptoren boeit die smaak 

en geur serveren, zelfs het meest gevoelige en verfijnde gehemelte.

Top kwaliteit uit Slovenië

646174
646176

Kobal Pinot Grigio 75 cl.
Kobal Furmint 75 cl. 

Artikel Omschrijving Land / Streek

Slovenië / Podravje
Slovenië / Podravje

Wit
Wit

Soort

KOBAL WINES 
Slovenië – Podravje

Deze Furmint is bleekgeel van kleur met een groene 

reflectie en heeft in de neus aroma’s van kruiden, witte 

bloemen en tropisch fruit. In de mond is de wijn vol van 

smaak en bestaat er een perfecte harmonie tussen het 

aanwezige zuur en de alcohol.

Kobal
Furmint

Lichtroze van kleur met geuren 

als rijpe peer, rode appel en 

tropisch fruit. Zacht in de

smaak met een frisse afdronk.

Kobal
Pinot Grigio

Heeft u na het lezen van deze special nog vragen 

of wilt u in grote hoeveelheden bestellen? 

Neem dan contact op met één van onze

wijnspecialisten of uw vaste contact persoon.

VOORJAARSFOLDER
2021

Emiel de Jong (verkoop slijters) - 06 112 494 48

Thomas Elemans (wijnspecialist) - 06 118 011 02

Alexander Meijering (wijnspecialist) - 06 224 123 53

Sanne Schilstra (wijnspecialist) - 06 119 447 78
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