Door de veranderingen in de wijnmaakwereld biedt de kaart ook een flink aantal bio-wijnen
en sommige zelfs ‘Vins Nature’ (natuurlijke wijnen)

De wijnen die met

worden aangeduid, wijst op wijnen van biologische teelt of
geheel biologisch werkend.

Mousserend
•

Cava Raventós Roig - Brut – Metodo Tradicional - Espana

fles

€ 30,00

fles

€ 75,00

Champagne
•

Hugues Godmé Extra – Brut Premier Cru
60% chardonnay 30% meunier 10% pinot noir

In Verzenay, net onder Reims ligt het Champagnehuis van Hugues Godmé. Met 7 hectare grond
verdeeld over40 percelen in de Grand Cru dorpen Verzy en Verzenay en de Premier Cru dorpen
Marmery en Dommange.
Al ruim 40 jaar wordt er bij Hugues Godmé Champagne gemaakt. In 2006 zijn ze gestart met het
verbouwen op biologische en biodynamische wijze. Sinds 2013 zijn hun percelen ook officieel
gecertificeerd.
Ook deze maker doet het net allemaal even anders. Voor de eerste vergisting gebruikt hij naast
roestvrijstaal ook eikehouten vaten, om een gedeelte van de wijn een rondere smaak mee te
geven. Ook maakt hij vaak gebruik van een malo-lactische vergisting, wat de echte zuren in de wijn
minder strak te maken.

Champagne
•

•

•

Hugues Godmé Extra – Brut Premier Cru
60% chardonnay 30% meunier 10% pinot noir

€ 12,50

Huiswijn
Ripper chardonnay 2016 Australia
fles

€ 4,50
22,50

fles

€ 5,50
27,50

fles

€ 6,00
30,00

fles

€ 6,00
30,00

fles

€ 6,00
30,00

fles

€ 4,50
22,50

Capofeto Sensale ‘Biologico – Organic Wine 2016 - Sicilia
De wijngaarden van Capofeto pronken tegen prachtige heuvels met uitzicht op de
zuidkant van de middellandse zee. Heerlijke Grillo, een schitterende expressie van
deze typische druif. Loepzuiver, veel bloesem en rijp wit fruit, sappig en puur.

• Very Chardonnay de Limoux 2016 - Anne de Joyeuse
Mooie, volfrisse en rijpe Chardonnay, veel aroma's en complexiteit, vergisting
en rijping in Franse eiken houten vaten

•

•

•

Sauvignon blanc 2017 La Chapinière Touraine

Grüner Veltliner 2016 Weingut Stadt Krems , Lössterrassen,
NiederÖsterreich

Extrême gris – 2016 Languedoc AOP

Huiswijn

•

Montinho, Sāo Miguel 2016, Alentejano
Aragonez, Trincadeira, Cabernet Sauvignon

•

Exspectatia – Cristian Ducroux - 2017
Eigenlijk Regnié maar nu vin de France Biologique, Gamay

fles

fles

€ 4,50
22,50

€ 7,00
35,00

Christian Ducroux werkt al 38 jaar organisch, volgens de leer van Rudolf Steiner (père de la
Biodynamie), waarvan 25 jaar biodynamisch en is als een van de eersten in de Beaujolais
Demeter gecertificeerd door Ecocert. Dat betekent verboden om te chaptaliseren. Verboden
om gistcellen en chemische stoffen toe te voegen en een minuscuul gebruik van zwavel.

•

Merlot 2016 Les Grains - Terroir d'Altitude - I.G.P.

Marrenon

•

fles

Les Eminades 2016 – La Pierre Plantée – Saint-Chinian
Grenache – Cinsault – Syrah (vieilles vignes)

•

•

€ 6,00

€ 6,00

fles

30,00

fles

€ 7,00
35,00

fles

€ 7,00
35,00

Bourgogne Pinot Noir 2015 Maison Chanzy

π

Bodegas Langa Pi Tinto
3,1415 2016 Aragon
Concejon-druif hand geplukt, uitstekend bij een mooi stuk vlees.

30,00

•

•

Capofeto Sensale ‘Biologico – Organic Wine 2016 - Sicilia
De wijngaarden van Capofeto pronken tegen prachtige heuvels met uitzicht op de
zuidkant van de middellandse zee. Heerlijke Grillo, een schitterende expressie van
deze typische druif. Loepzuiver, veel bloesem en rijp wit fruit, sappig en puur.

€ 27,50

Picpoul de Pinet 2016, Domaine Azan
Coteaux de Languedoc

€ 30,00

Vin Bio, Uitstekende begeleider van vis, schaal- en schelpdieren.

•

Edel Natur 2016
“Vin Huileux”

€ 30,00

De wijn is enigszins dikker dan we gewend zijn, wat in aanvang een zeer zachte karakter en zalvende
smaak geeft. Direkt komt er een zeer breed smaakpallet vrij met heel veel sap en frisse tonen.
De wijnen zijn dynamisch, majestueus en buitengewoon interessant in hun evolutie. Vrij van oxydatie
en vrij van fouten. Ingewikkeld en terughoudend met een knetterende energie. Schreeuwend om
gastronomie.

•

Mâcon Villages 2016 Vieille Vigne Estelle Philippe
Dit domaine werkt sinds 2006 biologisch, heel elegante super Mâcon.
Florale tonen en wit fruit, perzik en abrikoos.

€ 32,50

•

Wairau River Sauvignon Blanc 2017 New Zealand

€ 35,00

Bleekgele kleur. Herkenbare geur van passievrucht, groene kruiden en roze grapefruit.
In de mond heerlijk zuiver, fris en mineraal, bijna strak met zeker voldoende vulling
met een zekere elegantie.

•

Sancerre Blanc ‘La Moussière’ 2016 – Alphonse Mellot – Loire

€ 45,00

Mineralig karakter, veel concentratie met nuances van tropisch fruit en citrus.
Sinds 1995 biologisch, vanaf 2004 biodynamisch

•

Les Terres Blanches 2015 - Chenin Blanc – Stéphnane Bernaudeau
Le Chenin Haute Couture
NAAKT EN PUUR NATUUR

€ 45,00

Biodynamisch is een discipline die de wijnbouwer niet alleen leert begrijpen hoe te reageren op het
ritme en de grillen van de natuur maar ook leidt tot betere landbouwpraktijken ter bevordering van de
gezondheid van de wijnstok en de druif zelf. De buitensporige toewijding van de wijnbouwers gaat
vaak zover dat er helemaal niet, of zo weinig mogelijk wordt ingegrepen. Dus geen chemische
toevoegingen, alleen natuurlijke gisten, geen filtratie, geen klaring en weinig of helemaal geen
zwaveltoevoeging. De wijnen smaken naakt en puur natuur en worden gekenmerkt door een
perfecte zuurgraad met wilde aroma's en een geur van landelijkheid.

•

Shaya Habis 2016 – Rueda - España

€ 60,00

Magnifieke klassewijn op basis van Verdejo afkomstig van oude wijnstokken (sommigen meer dan
100 jaar), geëleveerd op Franse eik. Complex, prachtige concentratie, en tegelijk uiterst verfijnd. Kan
de concurrentie aan met menig gerupeteerde witte Bourgogne... Super bij kreeft, klassieke
visbereidingen maar ook fazant, kalf of gevogelte. En ook kazen!

•

Puligny Montrachet – Les Reuchaux 2015
Domaine Renaud Boyer – Côte d’Or Bourgogne

€ 95,00

De weg die hij voor zijn wijnen gekozen heeft is natuurlijk en zonder concessies. Een oude wijnpers,
enkele roestvrijstalen tanks en een paar gebruikte vaten bevestigen zijn hang naar het maken van
authentieke wijnen. Puur en zonder toevoegingen. Eigenzinnige wijnen die niemand onverschillig
laten. In de Bourgogne wordt Renaud Boyer momenteel beschouwd als een van de grootste talenten in
het maken van vin naturel.

•

Merlot 2016 Les Grains - Terroir d'Altitude - I.G.P.

€ 30,00

Marrenon

•

B.S.T. Sangiovese- Cabernet Sauvignon - Folonari IGT Toscana 2016

€ 30,00

Op het etiket staan de letters B.S.T. De B staat voor het karakter van deze heerlijke rode wijn. Dat
wordt beschreven, met de hier onder staande Engelse typeringen. De S en de T staan voor Super
Toscaan.
Balanced Evenwichtig, Balmy Heerlijke balsemgeur, Banquet Voor bij een feestmaal, Baby De jongste,
Beautiful Prachtig, Beefy Vlezig, Best De beste, Black Donker van kleur, Bland Zacht van smaak, Blear
Tranend in het glas, Briljant Schitterend .

•

La Senda Tinto ‘proyecto 1984’ Bierzo Mencia 2016

€ 32,50

Robijnrood van kleur, elegant fris in de neus met tonen van rode bes en kers. Uitgebalanceerde
smaak met een aangename houttoets, frisse zuren, rijpe tannines, iets potlood en rode paprika,
slanke wijn maar toch een volle mondbeleving. Elegantie op en top, geen zware overgeconcentreerde
mencía, maar gevinifieerd op finesse en karakter.

•

•

Exspectatia – Cristian Ducroux -2017
Eigenlijk Regnié maar nu vin de France Biologique, Gamay Beaujolais

€ 35,00

Chateau Cambon Recolte 2017 Marie et Marcel Lapierre

€ 35,00

Marcel stond inmiddels op z’n pootjes met zijn wereldvermaarde Morgon’s, en
dit domein bood een mooie kans om een ‘vin naturel de base’ te maken. Aldus een zwavelloze,
niet bijgesuikerde ‘gewone’ Beaujolais van wereldklasse.

•

Bourgogne Pinot Noir 2015 Maison Chanzy

€ 35,00

•

Anima Pinot Noir 2016 JM Dreyer
Non filtré, sans sulfites ajoute
Ragfijne Pinot Noir uit de Elzas, licht gekoeld een waar genot.

€ 37,50

Jean-Marc Dreyer is not your standard winemaker.
The wines are unfined and unfiltered. "If you filter and disinfect your wines with
sulfites you take away all that goodness", he says.

π

• Bodegas Langa Pi Tinto
3,1415 2016 Aragon
Concejon-druif hand geplukt, uitstekend bij een mooi stuk vlees.

•

Can Blau 2016 - Montsant DO - España

€ 35,00

€ 40,00

40% Mazuelo, 40% Shiraz & 20% Garnacha
Deze schitterende wijn trekt op alle vlakken de aandacht: diep donker robijnrood met een opstuivend
boeket van bramen en rijpe cassis vergezeld van een frisse kruidigheid. Meteen een krachtige
smaakaanzet gevolgd door sappig donker fruit. Veel pralinéchocolade. Aangename, frisse zuren met
zachte tannines houden deze prachtige wijn in balans.

•

Pommard 2010 – Les Petits Noizons – Dom.De la Vougeraie

€ 65,00

•

Beaune Les Prevolles 2015 – Domaine Renaud Boyer

€ 65,00

In de Bourgogne wordt Renaud Boyer momenteel beschouwd als een van de grootste talenten in het
maken van vin naturel. Verbluffende wijn met enorme puurheid.

\

•

Beerenauslese 2014 - Feiller Artinger - Burgenland - Österreich
fles 50 cl.
glas

•

Château de Stony – Muscat de frontignan – Frédéric Nodet
fles 75 cl.
glas

•

€ 50,00
€ 9,50

€ 40,00
€ 6,50

Château de Jurque 2012 Tendresse – Jurançon – France
Gros Manseng en Petit Manseng
Rijke smaak met voldoende fris en fruitigheid. Mooi bij eendenlever en bij
fruitige desserts

fles 75 cl.
glas

•

Sauternes Château Simon, Barsac 2009
fles
glas

•

€ 40,00
€ 6,50

€ 60,00
€ 9,50

AC Maury ‘La Cerisaie’ 2015 VDN Grenoiche noir
fles
glas

€ 40,00
€ 6,50

Purperen kleur, ondoorzichtig. Bedwelmend aroma van pruimen, eau de vie en zoethout met in de
smaak zwart fruit zoals donkere kersen, cassis en bramen en complexe tonen van cacao,
specerijen en truffel.

NATUURLIJKE WIJN - IN HEMELSNAAM WAT IS HET?
DE DEFINITIE TRIGGERT
Een gesprek over dit soort wijn zorgt altijd voor een verhit debat omdat de definitie triggert. De exacte
betekenis van het woord is niet altijd duidelijk, de reacties zijn sterk verdeeld en de uitspraken vaak
polariserend. De een zweert er bij en de ander zet zich af. Het woord 'natuurlijk' is een vaag en omstreden
begrip. Wijnmakers die de standaardtechnieken gebruiken vinden het woord irritant omdat zij niet willen
toegeven dat hun wijn 'onnatuurlijk' is maar zelfs wijnmakers die zich herkennen in de waarden van de
'natuurlijke' wijnbeweging hebben verschillende opvattingen over de beschrijving van de wijnen en dus over het
juiste etiket.

AMBACHTELIJK EN DUURZAAM
In het algemeen verwijst het 'natuurlijke' wijn maken naar de werkstijl van een groep wijnbouwers die het
gebruik van chemische producten afzweren, met de hand oogsten, industriële gisten vermijden en de
toevoeging van zwavel tot een minimum beperken of volledig weglaten. Maar niet alle wijnbouwers sluiten zich
in dezelfde mate aan bij het ideaal van 'natuurlijkheid' en de woorden waarmee zij hun eigen producten
(authentiek, zuiver, ambachtelijk, duurzaam etc.) beschrijven zijn ook niet altijd dezelfde. Wat zij wel met
elkaar gemeen hebben is dat zij allen zo min mogelijk in het proces van de wijnbouw en wijnbereiding
ingrijpen. No intervention. Zo natuurlijk mogelijk. Een aanpak die er voor zorgt dat de identiteit, de essentie en
de expressie van het terroir gehandhaafd blijven.

OSMOSE EN MICRO-OXYGENATIE
Om de interne verschillen te begrijpen moet u weten dat niet alle 'biologische', biodynamische en 'duurzame'
wijnen per se tot de familie van de 'natuurlijke' wijnen behoren. Heel veel gezonde druiven van wijnbouwers
met een goede aanpak in de wijngaard ondergaan in de kelders veelal industriële processen van wijnbereiding
zoals omgekeerde osmose (om water en alcohol uit wijn te halen) en micro-oxygenatie (verzachten van
tannines), als ook de toevoeging van houtsnippers en kleurstoffen, enzymen, suiker, kunstmatige smaakstoffen
of synthetische conserveringsmiddelen. Met moderne technieken kun je bepaalde aspecten in de smaak die als
storend worden gezien corrigeren. Naar mijn mening wordt door deze technieken eerder de persoonlijkheid
van de wijn aangetast en dusdanig afgevlakt. Het fascinerende bij natuurlijke wijnen is juist hun natuurlijke
schoonheid. "Natuurlijke' wijn leeft. Iedere fles is anders zelfs die van dezelfde jaargang.

