
 

 

 

 

 

FEESTELIJKE  BUBBELS 

La vie est nulle sans bulles 

Frankrijk 
Champagne 

Baron Albert 

Een genereuze levendige Champagne met 'n rijpe en vorstelijke finale. Chardonnay, Pinot 

Noir en Pinot Meunier zorgen voor een smakelijke verfrissende finale. 

Frankrijk 

Pol Rémi, 

Crémant de 

Bourgogne 

Subtiele dansende bubbels in het glas. Hints van zomers fruit (nectarine, perzik...)Mooi 

evenwicht. Een topproduct! 

Spanje Cava Pupitre 
Kwaliteitsproduct, en dat voor die prijs... Ideaal voor recepties en feestjes of voor op een 

zot moment, Why not? 

Italië 
Prosecco rosé 

Facchin Traviso 

Subtiele rosé van Pinot Noir en Glera druif. Overheerlijke neus van bosaardbeitjes. 

Internationaal gelauwerd! 

 

 

 

 

 

WITTE  WIJNEN 

Wijn is de gezondste drank. (L. Pasteur) 

Oostenrijk 
Weingut Huber 

Grüner Veltliner 

Verfijnde minerale witte wijn die mooi combineert met visgerechten en zomerse 

salades maar ook uitstekend als aperitief. Huber behoort tot de top van de 

Oostenrijkse wijnmakers! 

Frankrijk Les Hauts de Lalande 
Chardonnay, Viognier en Chasan vechten met elkaar om uw hart te veroveren. Jong 

drinken, uitstekend bij visgerechten. 

Frankrijk 
Saint Véran Manoir 

du Capucin 

Een top Saint Véran! Duidelijke hints van geel fruit, verse kruiden. Top bij Aziatische 

keuken. Hiermee maak je vrienden !! 

Italië 

Monte del Fra 

Custoza Superiore Cà 

del Magro 

Krachtig maar delicaat aroma van geel fruit en lichte anijstonen. Romig. Heerlijk bij 

vis en pasta gerechten. 

Spanje 
Valserrano Blanco 

Rioja 

Een authentieke blanco Rioja. Het sap van de volle rijpe Viura druiven (ja, die van de 

Cava) rust nog enkele maanden op haar eigen lie met als gevolg een unieke geur en 

smaak. Een ontdekking! 

 

 

 

Vereniging Oud-Leerlingen 

Onze-Lieve-Vrouwecollege Plus 

Antwerpen 



 

 

 

 

Duitsland 
Riesling trocken 

Molitor Klosterberg 

Topproduct! Subtiele aroma's van citrus perzik en verse appels. Mineralige en frisse 

afdronk. 

Duitsland 
Pinot Blanc Molitor 

Klosterberg 

Hints van honing en acacia bloesem. Smaak en geur van perzik, kweepeer is in 

perfecte harmonie met de zachte zuren. 

Frankrijk 
Touraine Sauvignon 

Blanc Bellevue 

Zeer toegankelijke Sauvignon met veel nuances. Een alleskunner en multi-inzetbaar 

bij vele gerechten. 

Frankrijk 
Chablis, Dom.Servin ' 

Les Pargues' 

Uitgelezen terroir van kalkrijke afzetting. Helder, bleekgroene kleur met delicaat 

boeket van bloesems. Meeslepend! 

Frankrijk 
Dom. Chante Cigale-

Cicada 

Blend van Grenache Blanc en Viognier. De korte vinificatie zorgt voor een frisse en 

sappige wijn. Ideale begeleider van een salade, geitenkaas, vis  of Aziatische 

gerechten met kokosnoot. Geen goesting? 

Frankrijk L'Entre 2 
Prachtig boeket van wit fruit met florale toetsen, evenwichtig en mooie verfrissende 

finale. Doet denken aan witte Graves. 

Zuid-

Afrika 

Circle of Life 

Waterkloof 

Sauvignon Blanc en Chenin Blanc in een heerlijk huwelijk. Dit witte wonder opent 

met een fruitige neus, van citrus en een vleugje perzik. Complexe smaak, fijn fruit en 

mineraliteit. Romige afdronk. 

Nieuw-

Zeeland 

Misty Cove 

Landmark Sauvignon 

Gris 

Sauvignon Gris is (misschien) minder populair maar toch staat deze druif garant voor 

pittige pareltjes met fijne floraliteit en mooie muskaattoets. Heerlijk bij vis. Een 

verrukkelijke verfrissing! 

Frankrijk 
Anne de Joyeuse 

Original Chardonnay 

Van een top Coopératieve in de Languedoc. Bio!  Glanzend en helder. Een wijntje 

dat altijd blij maakt. 

Frankrijk 
Ch. Favray Pouilly 

Fumé 

Een topwijn uit de Loirestreek. Bloemige aroma's, impressies van rijp fruit; mooie 

fraîcheur zorgt voor elegantie en evenwicht. 

Frankrijk 

La Pierre Frite Le Pas 

St Martin Chenin de 

Loire 

Superbe Chenin de Saumur, très abordable... zo zeggen ze dat daar. Wijngaarden 

liggen op mergelgrotten....Lekker bij fruits de mer... ik kom af! 

Spanje Basa Verdejo Rueda 
Lekker fris en strak; boeket van witte steenvruchten, citrus, buxus en bloemen. 

Ideaal bij vis of als apero, zo maar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

RODE  WIJNEN 

Eén glaasje is goed voor het hart, de rest voor de moraal 

Frankrijk 
Pinot Noir Dom. 

Virely 

Echt een lekker Pinot Noir, lichtrood met de smaak van kersen en framboos. Geen 

krachtpatser, maar zo subtiel en puur… 

Frankrijk 
Rasteau La 

Source d'Eole 

Een prijselijke kwalitatieve Rhône?...ahwel, datishem! Uw speekselklieren beginnen 

zich te roeren bij..."un vin aux notes de petits fruits noirs légèrement confiturés...notes 

torrifiés de café et cacao... 

Italië 

Serre Salento 

Susumaniello Due 

Palme 

Een vergeten druif uit Salento maar door Cantine Due Palme in ere hersteld! Verwant 

aan de Sangiovese. Zwoel, warmbloedig en geparfumeerd. Slechts 6 maand eik wat 

resulteert in een volle donkerrode wijn. Een bijzondere druif met een heerlijke frisheid. 

Duitsland 

Weingut Von Der 

Mark, Engerstein, 

Pinot Noir-Baden 

hoge kwaliteit . Pinot Noir is al lang niet meer uitsluitend afkomstig uit Bourgogne...dat 

bewijst deze loepzuivere, delicate, sappige Spätburgunder. Topklasse! Manuele  

pluk. Gouden raad : even laten luchten alvorens te schenken. 

Frankrijk 
Dom. Rivoire 

Cabernet Merlot 

Proef deze fruitige moderne cuvée met een subtiele eiktoets. Dankzij zijn ronde 

soepele smaak, boordevol fruit, is deze wijn een zuivere passe-partout. Lekker bij 

pasta's, wok- en kipgerechten. 

Italië 

Monte del Fra 

Valpolicella 

classico 

Na fermentatie rust de wijn tot de botteling in stalen tanks. Een "pur sang", met 'n 

hoge doordrinkbaarheidsfactor. Uniek! Geniet ervan  bij koude vleesschotels en pasta-

gerechten. 

Spanje 

Vegantigua Tinto 

Joven roble 

Duero 

Zeker niet jammig, boeket van zacht fruit (cassis, bramen) met exotisch geroosterde 

geuren van koffie. Duero is de Walhalla van de tempranillo druif. Smakelijk! 

Italië 
Il Quinto Ficaie 

Toscana 

Een bio-wijn uit het mooie Toscana! Dikwijls gelauwerd. Loepzuivere delicate 

Sangiovese met discrete neus van rode bes, aardbeitjes en framboos. Satijnzachte 

aanzet. Overheerlijke afdronk! 

Frankrijk 

Ch. St Jean 

D'Aumières-

L'Alchimiste 

Uniek terroir. Parker gaf 91/100. Een fantastische assemblage van Grenache, Syrah en 

Carignan. Schitterende neus van donker fruit met verleidelijke brioche, vanille toets. 

Een temperament! 

Frankrijk 
S3NS Vignobles 

Duffau 

Malbec, Merlot en Cabernet Franc zijn in gelijke delen aanwezig in deze Bordeaux 

Supérieur. Een genereuze wijn, soepele afdronk. 

Spanje 
Rioja Bhilar Tinto 

Plots 

De wijngaarden van zijn druiven zijn de belangrijkste troeven : een plateau op 650m 

hoogte en sinds 2014 biodynamisch verbouwd. Sappige donkerrode wijn van rood en 

zwart fruit en fijne tannines. Heerlijk! 

Frankrijk 

Dom. St Eugène 

Trois Tomates, 

barrique 

Een hit !!!! Overheerlijke blend van Syrah, Grenache en Cabernet Sauvignon. Zwoele 

en volle geur met veel rijp fruit en mediterrane kruiden. Een feestwijn, tout court. 

Donc, attaque! 

Zuid-

Afrika 

Circle of Life, red, 

Waterkloof 

Het rode vlaggenschip van Waterkloof wines! Merlot, Shiraz en Merlot verbinden 

Bordeaux met Rhône. Om te koesteren! 

 



 

 

 

 

 

 

Californië 
Renwood Old 

Vine Zinfandel 

Intense en volle smaak. Vuurwerk in het glas. Uiteraard zoete impressies op het palet, 

met op de voorgrond mondvolle rijpe bessen die voor de moelleux zorgen. Veel 

raffinement. Nog geen "zin"??? 

Australië 
Anvers Razorback 

road Shiraz 

Aantrekkelijke wijn die alle kwaliteiten van een sappige Shiraz etaleert. De 12 maanden 

vatrijping resulteren in een wijn met een donkerfruitig aroma en rokerige toets. Durf je 

hem aan? 

Frankrijk 

Ch. Magnan La 

Gaffelière St 

Emilion Grand Cru 

Elk jaar succes! Hij palmt al je zintuigen in. Diep purper, kers, zoethout, zachte 

tannines... Lekker bij wild, rood vlees, BBQ en gegrild vlees. Sappige afdronk. 

Frankrijk 
Brouilly Joseph 

Drouhin 

Deze cru uit de zuidelijke Beaujolais is dieprood met aroma's van bloemen, zwarte bes 

en kersen. De Gamay-druif op zijn best! 

Frankrijk 
Chateau De 

Gaure Languedoc 

Hier geven Syrah, Grenache en Carignan hun visitekaartje af. Aroma's van pruimen, 

kersen, kruiden, tijm en vleugje vanille. 

Italië 

Girapoggio 

Cabernet Colli 

Eugenei 

"De" ontdekking, succes tot en met. Een grote Italiaan die Bordeaux pijn doet. Vol van 

smaak en afdronk. 'Gambero Rosso' vermeldt hem als top. Geen excuus als je hem 

terzijde laat liggen.... 

Italië 
Montefalco 

Rosso 

Uit Umbria. Blend van Sagrantino, Sangoviese, Barbera. Boeket van zwart fruit en hints 

van toast, vanille en tabak. Harmonisch, zacht. 

Italië 

Castello di Toro in 

Pietra, Syrah 

Lazio 

Een vriendenwijn. een feestwijntje voor elke gelegenheid. 100% Syrah. Lekker bij vlees, 

pasta, rijst. Ik schuif aan! 

 

 

 

 


